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Децентралізація як платформа для стабілізації ситуації в державі...
Слід нагадати, що 31 серпня 2015 народні депутати 265 голосами в
першому читанні прийняли зміни до Конституції України в частині
децентралізації. Проти законопроекту одноголосно проголосували
Радикальна партія і «Батьківщина». Не підтримали документ також більшість
депутатів від «Самопомочі», 5 членів «Блоку Петра Порошенка», 1 – від
«Народного фронту», а також «свободівці» і група «УКРОП». «Опозиційний
блок» голосував одноголосно «за». Для ухвалення проекту змін до
Конституції в другому читанні необхідна конституційна більшість голосів
народних депутатів – не менше 300.
Помітно, що тема децентралізації в Україні, яка сьогодні активно
обговорюється і в політичних, і в експертних колах, знаходить в середовищі
фахівців досить широку підтримку.
При цьому, нещодавно, як повідомляли ЗМІ, віце-прем’єр-міністр –
міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства Геннадій Зубко підкреслив: «2015 рік став безповоротною
точкою проведення реформ децентралізації. В 2016-му ми повинні поставити
крапку»
(http://112.ua/politika/decentralizaciya-vlasti-v-ukraine-dolzhna-bytzavershena-v-2016-godu-zubko-276329.html. – 2015 – 03.12).
При цьому, слід зазначити, що в проекті державного бюджету України
на 2016 рік закладено 5,7 млрд гривень на підтримку об’єднаних громад.
Геннадій Зубко зазначив, що всього процес об’єднання ініціювали 6,3 тис.
громад з 12 тис. За його словами, ці кошти будуть направлені на реалізацію
проектів в рамках Фонду регіонального розвитку та програми
енергоефективності (http://www.dsnews.ua/economics/ukraina-potratit-pochti6-mlrd-grn-na-detsentralizatsiyu-v-2016-03122015150900. – 2015. – 03.12).
Директор Департаменту з питань місцевого самоврядування та
територіальної організації влади Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Сергій Шаршов також
підкреслив, що на сьогодні «процес добровільного об’єднання вже відбувся...
Якщо аналізувати процеси, які відбувалися в Європі, наприклад, у Латвії , то
у нас за дуже короткий термін було зроблено великий прорив»
(http://rian.com.ua/interview/20151123/1000791197.html. – 2015. – 23.11).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, виступаючи у Верховній
Раді, підкреслив, що ВР у поточному році прийняла кілька пакетів законів
щодо децентралізації влади. Зокрема, як зазначив прем’єр, був прийнятий
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пакет бюджетної децентралізації, «який дав можливість місцевим громадам
додатково збільшити свої доходи – і близько 20 млрд гривень зараз у
територіальних громад та органів місцевої влади є вже на рахунках
державного казначейства... Друге, ми провели дуже великі пакети
децентралізації по передачі функцій реєстрації, за бізнес-діяльності
безпосередньо на органи місцевої влади. Це додатково дає близько 1 млрд
доходів для територіальних громад», – зазначив А. Яценюк
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/yacenyuk-obyasnil-kak-decentralizaciyaizmenila-stranu-674776.html. – 2015. – 11.12).
Закликав депутатів місцевих рад від БПП докласти всіх зусиль для
впровадження децентралізації і голова Верховної Ради Володимир Гройсман.
«У кожної реформи є прихильники і вороги. І у нашої з вами реформи є
вороги це – чиновники, які не хочуть віддавати свої повноваження. Це
безвідповідальні політики, які заради рейтингів хочуть, щоб влада і далі була
централізована і узурпована», – сказав В. Гройсман і закликав депутатів
вивести
місцеве
самоврядування
на
новий
якісний
рівень
(http://telegraf.com.ua/ukraina/politika/2207372-groysman-nazval-vragovdetsentralizatsii-v-ukraine.html. – 2015. – 12.12).
Однак, віце-спікер парламенту Оксана Сироїд припускає, що питання
голосування за зміни до Конституції в частині децентралізації буде каменем
спотикання для співпраці (співпраця фракції «Самопоміч» з іншими
фракціями коаліції – прим. авт.) в рамках коаліції.
При цьому, особливо звертає на себе увагу і є досить показовим те, що
процес децентралізації в Україні активно підтримують у своїх коментарях і
спеціалісти інших країн, а також міжнародних організацій. Так, на думку
віце-президента США Джозефа Байдена: децентралізація в Україні є кращою
європейською практикою і не загрожує підривом суверенітету. При цьому, за
його словами, «важливо, щоб були автономні, незалежні штати, які
вирішують свої власні проблеми, які визначають свою власну освітню
систему, уряд в рамках об’єднаної Конституції» (http://korrespondent.net/
ukraine/3600235-baiden-predlozhyl-ukrayne-sozdat-avtonomnye-shtaty. – 2015.
– 08.12).
Посол Європейського союзу в Україні Ян Томбінський в ході форуму в
Києві також заявив про те, що Україні потрібен проект нового Основного
закону. Ян Томбінський підкреслив, що нова Конституція буде «відповідати
бажанням створити парламентську республіку ...Щоб у ній був чітко
записаний розподіл функцій, розподіл відповідальності між різними гілками
влади»
(http://gordonua.com/news/politics/Tombinskiy-Ukraine-nuzhnanovaya-Konstituciya-110762.html. – 2015. – 14.12).
Показово й те, що, як заявив заступник голови Представництва
Європейського Союзу в Україні Томас Фреллесен: «Європейська комісія
вирішила надати серйозну фінансову допомогу в галузі децентралізації –
100 млн євро і, власне, це допоможе провести роботу з децентралізації. І
дуже багато експертів Європейського Союзу з децентралізації
допомагатимуть виконувати цю програму», – сказав Т. Фреллесен.
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Він зазначив, що майже 160 територіальних громад в Україні повинні
будуть отримати інвестиційні проекти, їх треба навчати і допомогти створити
центри адміністративних послуг, які будуть доступними для людей.
«Європейський Союз хотів би підтримати Україну на шляху подальшої
децентралізації. Для того щоб Україна досягла нової якості самоврядування,
ця реформа має просуватися», – зазначив заступник глави Представництва
ЄС в Україні (http://www.segodnya.ua/politics/reforms/evrokomissiya-dastukraine-100-mln-evro-na-decentralizaciyu-672629.html. – 2015. – 03.12).
Однак, слід зазначити, що деякі міжнародні експерти та зарубіжні
політики вказують на наявність досить слабких темпів проведення в Україні
процесу децентралізації. Так, один із соратників лідера польського руху
«Солідарність» Леха Валенси Гжегож Гжелак, оцінюючи ситуацію з
децентралізацією в Україні, зазначив: «Нас засмучує, що процес йде дуже
повільно. Тут, у Польщі, ми пройшли цей шлях і бачимо реальні позитивні
зміни і хочемо сказати нашим українським друзям, що децентралізація дасть
нові можливості для розвитку територій» (http://www.056.ua/news/1040367. –
2015. – 25.11).
Президент Венеціанської комісії Джанні Букіккіо також звернув увагу
на те, що внесення змін до Конституції України відбувається з великим
запізненням. При цьому, дипломат наголосив на важливості прийняття змін
до Конституції України як в частині децентралізації, так і в чистині судової
системи, що допоможе Україні відійти від радянської спадщини управління
(http://112.ua/politika/v-venecianskoy-komissii-zayavili-chto-decentralizaciya-isudebnaya-reforma-proishodyat-v-ukraine-s-opozdaniem-276348.html. – 2015. –
03.12).
Слід підкреслити, що ситуацію з децентралізацією в Україні активно
обговорюють і в українському експертному середовищі. Експерти
прогнозують підтримку громадянами нашої країни процесу децентралізації, а
також вказують на її своєчасність та актуальність. Показовий коментар:
керівник проектів Українського незалежного центру політичних досліджень
Іван Лукеря відзначив велику підтримку населенням процесу децентралізації
й вказав на те, що саме вона є «панацеєю від появи так званих «князьків»
(http://rian.com.ua/politics/20151118 /1000558793.html. – 2015. – 18.11).
Однак, з позиції інформаційної, інформаційно-роз’яснювальної роботи
у ЗМІ стосовно ініціатив Президента, влади, звертає на себе увагу те, що,
досить нерідкими є коментарі українських фахівців, які носять критичний
характер щодо процесу децентралізації і при цьому слабо спростовуються.
Так, ще раніше політолог Руслан Бортник заявив, що проект змін до
Конституції є проектом централізації і феодалізації.
ЗМІ пишуть про те, що в даний момент існує маса об’єктивних
обставин, що свідчать: одна з головних українських реформ вже реально
опинилася під загрозою повноцінного зриву. Про що свідчить, на думку
деяких експертів, не тільки надто повільна законодавча діяльність, але також
практично відсутня координація дій між різними урядовими відомствами.
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Крім того, майже повністю відсутня в перехідні періоди роз’яснювальна
робота (http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng /ukraine/entry1008
276203.html. – 2015. – 01.12).
Кандидат наук з державного управління Олег Конотопцев не виключає,
що вся реформа зведеться до банального укрупнення населених пунктів, за
якими нічого не послідує, оскільки, повноваження громадам тільки обіцяють.
«Переваги децентралізації в цілому досить аморфні, – підкреслив експерт. –
Якщо в територіальній громаді є стратегічний план розвитку (ви можете собі
уявити село, де живе 5000 чоловік, і у нього є стратегічний план?), тоді
обласна адміністрація може замовити слово перед Кабміном, а той, якщо не
забуде і не передумає, то деякі гроші дасть», – підкреслив О. Конотопцев
(http://timeua.info/post/obshestvo/decentralizaciya-zadacha-s-neizvestnymi-02
217.html. – 2015. – 10.12).
Політолог Валерій Дудко, коментуючи процес децентралізації також
зазначив, що: «Верховна Рада гальмує процес, законодавча база не відповідає
потребам децентралізації. Для того, щоб реалізувати передачу влади на
місця, потрібно близько 500 законів, яких у нас немає»
(http://www.057.ua/news/1054666. – 2015. – 08.12).
Керівник Digests&analytics Ukraine Вадим Хомаха взагалі прогнозує
державний переворот в Україні, який розпочнеться «з узурпації влади
Президента, з продавлювання 300 голосами децентралізації ...Це призведе до
фактичного перерозподілу владних повноважень. Це варіант перший. Варіант
другий, який теж можливий: так як влада не може повністю контролювати
країну, то частину своїх повноважень вона делегує на місця. Тобто влада
франшизована»,
–
пояснив
експерт
свою
точку
зору
(http://www.facenews.ua/news/2015/300788/. – 2015. – 09.12).
При цьому, в експертних колах висловлювалися і менш критичні
думки. Так, за словами експерта Інституту політичної освіти Олександра
Солонтая, 99% всього, що потрібно зробити в децентралізації, треба зробити
без конституційної реформи. Очікувати, поки будуть зміни до Конституції,
не робити на цій підставі реформу децентралізації, означає не робити її
ніколи. «А по-друге, є проблема з тим, хто є реальними ініціаторами
децентралізації. Як правило, це органи самоврядування, люди, які
розбираються в цій реформі, навіть більш ініціативні, ніж уряд... Виходить,
що уряд не встигає за процесом децентралізації, за який відповідає. Ось і
вийшла недороблена реформа» (http://rian.com.ua/interview/20151126/100102
4486.html. – 2015. – 26.11).
Політолог Юлія Біденко зазначила: «Те, що було проголосовано
парламентом, це всього лише адміністративна децентралізація, яка
стосуватиметься лише рівнів районного та обласного значення. І це не може
вважатися децентралізацією у повному розумінні цього слова. Тому, що
немає податкової бази, достатньої бюджетної бази, не проведено аудит
державних публічних послуг на предмет того, які з них можна скоротити,
передати на місця або зробити послугою центральної влади, але електронної.
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Ймовірно, логічніше було б, щоб децентралізація стартувала одночасно з
адміністративно-територіальною реформою...» (http://timeua.info/post/
obshestvo/decentralizaciya-zadacha-s-neizvestnymi-02217.html. – 2015. – 10.12).
Політолог Валерій Дудко вважає, що «ідея децентралізації виникла не
просто так. Це була відповідь на російський проект федералізації України. У
чому пріоритет цього терміна? Він ставить за мету перенести фінансування
на місцевий рівень. І гроші ці підуть на охорону здоров'я, освіту, на
підтримку об'єктів комунальної власності, а також на дороги районного
значення. Плюс в тому, що вибудовується система самофінансування. Гроші,
що надходять до місцевого бюджету, будуть розподілятися на місцевому
рівні»
(http://timeua.info/post/obshestvo/decentralizaciya-zadacha-sneizvestnymi-02217.html. – 2015. – 10.12).
При всьому при цьому, звертає на себе увагу і є показовим наступне: як
свідчать деякі соціологічні дослідження, більше половини громадян нашої
країни підтримують реалізацію процесу децентралізації в Україні. Так, згідно
з даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом
соціології, реформу місцевого самоврядування і децентралізації підтримують
59% опитаних громадян України. За словами експерта програми Ради Європи
«Децентралізація та територіальна консолідація в Україні» Вадима Прожко:
«... Якщо взяти до уваги, що значний відсоток тих, кого опитували просто не
відповіли на це запитання, то, їх можна розцінювати як тих, хто не взяв
участі в голосуванні, виявляється, що приблизно три чверті українців
вимагають проведення такої реформи».
Також, за словами експерта, велика частина населення згодна з тим, що
треба ліквідувати районні та обласні адміністрації, треба створювати районні
та обласні виконавчі комітети, згодні з тим, що держава через своїх
відповідальних представників має здійснювати нагляд за законністю
діяльності органів місцевого самоврядування (http://pressorg24.com/news?id=
208191. – 2015. – 25.11).
Керівник проектів Українського незалежного центру політичних
досліджень Іван Лукеря назвав ще більш значний відсоток підтримки
громадянами децентралізації в країні. Так, за його словами: «значна частина
населення підтримує децентралізацію. ...Є дані, що 67% підтримують зміни
до Конституції України і близько 80% підтримують децентралізацію»
(http://rian.com.ua/politics/20151118/1000558793.html. – 2015. – 18.11).
Однак, слід підкреслити додаткову необхідність публікацій у ЗМІ
фахових оцінок процесу децентралізації в Україні експертами, які
роз’яснюють позицію влади, проводять конструктивні та аргументовані
діалоги з критиками даного процесу.
Крім того, звертає на себе увагу потреба ведення в питанні
децентралізації
більш
активної
інформаційної,
інформаційнороз’яснювальної роботи в ЗМІ, яка б була направлена на поглиблення
розуміння громадянами нашої країни уявлення про дану реформу.
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Л. Дем’яненко,
н.с. ФПУ,
канд. філол. наук
Закон «Про державну службу» − прийнятий:
на які зміни очікувати українцям і коли?

Відповідно
до
останніх
соціологічних
досліджень
Фонду
демократичних ініціатив ім. Ілька Кучеріва, 44 % населення України вважає,
що основним гальмом реформ в Україні є чиновники. Без реформи державної
служби жодна реформа не впроваджуватиметься належним чином, вважають
громадяни України. Адже, Закон «Про державну службу» закладає засади
роботи держслужби в інтересах громадян.
Менеджер робочої групи з реформи публічної адміністрації
Реанімаційного пакету реформ Микола Виговський зазначає, що
законопроект відповідно до коаліційної угоди мали ухвалити ще наприкінці
2014 року, але це рішення постійно відкладалося.
«Це кінець ери політичної корупції в Україні, великі політичні партії
розуміють, що призначення за квотним принципом вже не пройдуть. Коли
керівники фракцій коаліції вирішували, хто і скільки вигідних посад займає
від кожної фракції, і мова не йшла ані про професіоналізм, ані про
управлінський
досвід»,
−
пояснив
Микола
Виговський
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/v-ukraine-prinyat-novyy-zakon-ogossluzhbe-klyuchevye-polozheniya-ocenki-i-prognozy-ekspertov-674530.html. −
2015. – 10.12).
У квітні Верховна рада прийняла у першому читанні один із найбільш
важливих і революційних законопроектів минулої сесії – Закон «Про
державну службу». Документ був розроблений за участі експертів та
громадських активістів, представників європейських програм технічної
підтримки, які всіляко підтримували його просування протягом останнього
року.
26 листопада Верховна Рада провалила іспит на готовність до ключової
системної реформи – реформи державної служби. І ось, стартує комплексне
реформування державного управління та створення в Україні професійної,
політично неупередженої, ефективної державної служби.
Відповідний проект Закону України «Про державну службу» 10 грудня
Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому. За це
рішення проголосували 261 народний депутат.
Так, законопроектом встановлюються нові правові та організаційні
засади державної служби:
- розмежування політичних та адміністративних посад,
- врегулювання статусу державного службовця,
- конкурсних процедур добору на державну службу, в тому числі на
посади вищого корпусу державної служби,
- гарантування рівного доступу до державної служби,
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- поєднання системи винагород з оцінкою роботи,
- надання пріоритету кар’єрній службі,
- посилення персональної відповідальності за виконання обов’язків,
- створення умов прозорої діяльності державних органів та гідної
оплати праці державних службовців на основі обґрунтованої моделі з
мінімальним впливом суб’єктивізму та проходження служби виключно на
основі особистих якостей та досягнень (заслуг).
Впровадження таких новацій сприятиме централізації державної
служби, посиленню ролі спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з питань державної служби, а також його територіальних
органів з метою реалізації єдиної державної політики та контролю за
дотриманням нового законодавства у сфері державної служби на усій
території України (http://www.minregion.gov.ua/news/verhovna-rada-ukrayiniuhvalila-zakonoproekt-pro-derzhavnu-sluzhbu-765590/. − 2015. – 10.12).
Закон також передбачає скорочення кількості держслужбовців, а також
зростання зарплати для тих, котрі пройдуть відбір. Держслужбовець
найнижчого рангу з 2017 року отримуватиме щонайменше 1,25 розміру
мінімальної заробітної платні, й надалі його «оклад» зростатиме, досягнувши
у липні 2018 року 1,75 мінімальної з.п.
Окрім того, законом передбачено проведення конкурсів на посади у
держорганах. До складу конкурсних комісій можуть залучатися
представники громадських об’єднань.
Сьогодні дійсно прийнято історичне рішення. Ми дали старт реформі
державної служби, яка відкладалася років чи не десять. Дякую всім колегам,
які готували цей закон, дякую нашим європейським партнерам, які нам дуже
допомагали, дякую колегам депутатам за державницький підхід. Зроблено
надзвичайно важливий крок для побудови ефективної системи управління в
державі. А це передумова побудови успішної європейської України, −
прокоментував Володимир Гройсман на своїй сторінці у фейсбуці
(https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/327057037463217.
−
2015. – 10.12).
На рішення щодо реформи державної служби відразу відреагували
європейські колеги: «Разом з незалежною судовою системою та боротьбою з
корупцією реформа державного управління є одним з найважливіших кроків,
які Україна має зробити на шляху до кращого майбутнього.
Прийняття сьогодні Верховною Радою Закону «Про державну службу»
є першим, але дуже позитивним кроком, до більш ефективної,
деполітизованої, кваліфікованої та професійної держслужби, що зможе
надавати кращі послуги своїм громадянам.
ЄС забезпечить український уряд підтримкою експертів для допомоги
у виробленні всеосяжної стратегії реформи державного управління. Дуже
важливо,
щоб
цей
процес
проводився
без
затримки
(https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/hahn/announcements/statementcommissioner-johannes-hahn-adoption-civil-service-law-ukrainianparliament_en. − 2015. – 10.12).
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Член парламентського комітету з питань державного будівництва
Альона Шкрум (ВО «Батьківщина»), котра захищаючи проект на трибуні
заявила: «Ми зберегли баланс незалежності державної служби та відсутності
впливу політики на державну службу. Комітет ґрунтовно опрацював сферу
дії закону, розділення політичних посад державної служби, посади і функції
органів із обслуговуванню та патронатної служби» (http://zbruc.eu/node/448
93. − 2015. – 10.12).
Народний депутат України VIII скликання Мустафа Наєм, висловив
свою думку про те, що скасування «рабства» в держапараті − парламент
прийняв новий Закон «Про державну службу». Два з половиною десятки
років український чиновник був заручником політичної кон’юнктури, а його
кар’єра залежала від зв’язків, кланів, від чого завгодно, але не свого
професіоналізму. Сотні, якщо не тисячі молодих фахівців, щиро готових
щось міняти, билися на короткому повідку чорних зарплат в конвертах і
ручних премій і надбавок. Рядові чиновники не мали достатніх стимулів для
роботи в держапараті, а головним принципом призначення на відповідальні
посади були домовленості, а не ефективність і репутація. Сьогодні парламент
все це скасував. Звичайно, не все трапиться завтра. Можливо, навіть не через
місяць, не через рік, а в повній мірі цей закон запрацює зовсім не скоро. Але
наступним буде простіше (http://www.slovoidilo.ua/2015/12/10/novyna/
polityka/rada-uxvalyla-zakon-pro-derzhavnu-sluzhbu). − 2015. – 10.12).
На думку ж експерта Андрія Дуда: «Ухвалений Закон «Про державну
службу» не змінює системно законодавство про держслужбу, але там є багато
позитивних нововведень. Зокрема, вдосконалена система захисту трудових
прав держслужбовців. Також цікавим є питання про письмові доручення
посадовим особам. Тобто держслужбовець отримує перелік завдань, коли
йдеться про виконання власних повноважень. Цей закон дає можливість
уникнути ситуації, коли державного службовця примушують виконувати дії,
які не належать до його функціональних обов’язків», – розповідає експерт.
Хоча, як пояснює один із політологів, питання розподілу посад у
політичній та адміністративній площині цей закон не вирішує.
«Фактично, є ще указ Кучми від 1998 року з концепцією
адміністративної реформи. Ще тоді ключовим питанням було визначено
розподіл посад. Такий розподіл вже відбувся. Також і закон про Кабмін
виділив категорії осіб, які не є держслужбовцями», – аналізує Андрій Дуда.
На його думку, тут немає якоїсь революції, а є скоріше інформаційний
шум навколо цієї норми. «Але фактом є те, що вдосконалюється статус
держслужбовця. Вдосконалюються моменти щодо підпорядкування, гарантій
діяльності держслужбовця», – підкреслив він.
Серед недоліків політолог відзначив також те, що конкурс не
відпрацьований настільки, щоб усунути суб’єктивізм при відборі осіб на
держслужбу
або
хоча
б
суттєво
ослабити
його
(http://www.slovoidilo.ua/2015/12/10/pogljad/polityka/choho-chekaty-vidzakonu-pro-reformu-derzhsluzhby-ekspert). − 2015. – 10.12).
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Олександр Носаль, глава української громадської організації
«Міжнародний центр реформ», теж наголосив на тому, що закон не
ідеальний, але це ключовий крок у розвитку країни.
Ключові моменти, на думку експерта, – це конкурсність і
альтернативність у доборі людей на посади. Реалізація цього пункту буде
залежати від того, як прописані правила. Якщо там анонімне тестування,
якщо ці тести будуть розроблені по кожній спеціальності незалежними
експертами, а не керівниками від себе або під своїх підлеглих друзів, в
принципі, воно може працювати.
На думку ж експерта з питань державного управління та реформування
політичних інститутів Віри Нанівської, яка й зазначила, що прийняття закону
«Про державну службу» − дуже важливий крок реформування держслужби в
політичному сенсі. Дуже позитивно, що цей закон ухвалили, ми вперше
державну сталінську службу реформували в політичному сенсі. Відбувся
процес відділення політичної функції від адміністративної. Нарешті точно
виділили, що держслужбовці, які працюють на певних посадах, мають
розподіл за категоріями.
Екс-голова Нацагентства з питань держслужби Денис Бродський
пояснив: Документом фактично скасовуються спецпенсії, додаткові
відпустки та надбавки, запроваджується обмеження щодо термінів роботи на
посаді і збільшуються зарплати держслужбовців.
Основна суть законопроекту – всі службовці будуть обиратися на
прозорому конкурсі. Чиновник тепер буде ефективно впроваджувати
реформи і втілювати в життя політику держави, а не начальника або
правлячої партії. Він зможе отримувати нормальну зарплату і не красти».
Закон про Держслужбу, який сьогодні прийняла Верховна Рада, вже
називають революційним і історичним. Тепер політики і чиновники − це різні
люди, відбиратися нові співробітники в відомства будуть за допомогою
відкритих конкурсів, крім того, запроваджується нова посада − державний
секретар (http://beta-ukr.newsru.ua/press/11dec2015/gosslujba.html). − 2015. –
11.12).
Посада державного секретаря − правильний хід, тому що міністр −
політична посада і його можна міняти часто, а професіонали повинні
володіти хорошими управлінськими якостями, володіти ситуацією, так
вважає Носаль − глава української громадської організації «Міжнародний
центр реформ».
Олексій Рябчин, депутат від «Батьківщини», теж наголошує, що
найважливішим у прийнятому законі − конкурсність у доборі людей. «Якщо
раніше критеріями, щоб обійняти якусь посаду, було те, що ти вже працював
на державній службі, то тепер можна приходити ззовні − просто люди з
певною освітою».
Нардеп також розповів про зміни в питанні оплати праці. «Якщо раніше
був 30 % оклад і 70 % бонуси, які призначають керівники, і вони можуть
давати, кому подобається. То зараз навпаки − 30 % бонуси, а 70 % − оклад,
плюс йде поступове підвищення зарплати. Якщо зараз зарплата − нижче
Аналітичний коментар
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прожиткового мінімуму, близько 900 грн «гола», то у нас [згідно з цим
законом] відразу йде 2700 грн. З наступного року вона буде підніматися
поступово − потрібно буде простежити, щоб це було закладено в бюджет.
Люди отримають гідну зарплату, буде перехідний період в кілька років», −
пояснив Рябчин.
Політолог Вадим Карасьов також притримується думки, що з боку
політиків був опір у прийнятті цього закону. «Тепер міністри, яких
делегують партії на пости в результаті виборів, матимуть менше контролю
над міністерствами. Тепер у них дуже обмежені можливості для того, щоб
тягнути за собою різного роду помічників, знайомих і призначати їх на
ключові посади в міністерстві», − сказав він.
Ще одна причина, за його словами, − це суперечки щодо того, за якою
моделлю будується нова державна служба. «Це складний процес. Ніяк не
могли визначитися, яка модель повинна бути: американська − неоліберальна
чи континентальна з досить сильним державним апаратом, відокремленим
від політики», − сказав він, зазначивши, що в підсумку вибір був зупинений
на
континентальній
німецькій
моделі
(http://betaukr.newsru.ua/press/11dec2015/gosslujba.html). − 2015. – 11.12).
За словами Миколи Виговського − менеджера робочої групи з реформи
публічної адміністрації Реанімаційного пакету реформ, «…перші результати
від реформи держслужби можна буде очікувати вже наприкінці наступного
року. В цілому позитив почне відчуватися до кінця 2016 року, а на повну
закон запрацює в 2017−2018 роках, коли піде оздоровлення та на середній і
на низовій ланці. Цей закон не матиме моментальної дії, але він закладає базу
для оздоровлення держслужби в Україні» http://www.segodnya.ua/politics/
pnews/v-ukraine-prinyat-novyy-zakon-o-gossluzhbe-klyuchevye-polozheniyaocenki-i-prognozy-ekspertov-674530.html). − 2015. – 10.12).
Як повідомив Голова Національного агентства України з питань
державної служби Костянтин Ващенко, реформа держслужби в Україні
фінансуватиметься за рахунок кількох джерел, у т.ч. − держбюджету та
грошей ЄС, виділених на реформи в країні. Перше джерело фінансування −
держбюджет. Очевидно, у 2016 році на ці видатки не буде можливості знайти
якісь серйозні суми. Влада планує «оптимізувати» витрати на Кабмін,
забираючи зайві міністерства й функції і паралельно скорочуючи кількість
державних службовців, при цьому буде збережено фонд оплати праці
міністерств.
Зараз загальний фонд оплати праці становить 14 млн грн. Його не
зменшуватимуть, це дасть можливість підвищувати заробітні плати
чиновникам, які залишаться, за рахунок внутрішніх резервів міністерств.
Друге джерело фінансування − ЄС, який виділив на українські реформи
1,8 млрд євро. Йдеться про реформу держуправління в цілому і доплати до
зарплатні − від 30 до 50 мільйонів євро на рік.
З 1,8 млрд 600 мільйонів заплановано на реформу держуправління в
цілому.
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Це включає адмінреформу, реформу адміністративних послуг, Кабміну й
ЦОВ, електронне самоврядування, заробітну плату. Головний розпорядник
фінансів − Кабмін, який буде відповідати за використання коштів перед ЄС.
Третім джерелом фінансування мають стати громади. У територіальних
громад з’явиться право, виходячи з рівня свого економічного розвитку,
самостійно визначати як кількість необхідних їм чиновників, так і рівень
їхньої заробітної плати (http://www.pravda.com.ua/news/2015/12/13/7092380/).
− 2015. – 13.12).
Таким чином, державна служба є дуже важливим інститутом сучасної
держави, основними цілями і завданнями якої в Україні є сприяння
незмінності конституційного ладу, створення умов для розвитку відкритого
громадянського суспільства, захист прав та свобод людини і громадянина, а
також забезпечення результативної та стабільної діяльності органів
державної влади відповідно до їх завдань, повноважень і компетенції на
конституційних засадах. Тому показники її реформування та фактичне
втілення всіїх напрацьованих в даному напрямку проектів стають запорукою
успішного переформатування сучасного державного управління в Україні.
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Блогосфера
Матвій Холошин, заступник директора ГО «Публічний Аудит»:
Довгі тижні точилися дискусії навколо двох варіантів майбутнього
Податкового кодексу – так званих мінфінівського та комітетського.
Перший експерти називали жорстким та ще більш обтяжуючим як для
фізичних, так і юридичних осіб; другий – більш лояльним, що
пом’якшував би тиск на бізнес, але водночас перекривав доступ до
наповнення бюджету на тому рівні, на якому зараз це необхідно державі.
У підсумку Національна Рада реформ прийняла компромісний варіант
податкових новинок, але на основі проекту саме Мінфіну, який, за словами
очільниці міністерства Наталі Яресько, задовольняв МВФ. Наскільки
передбачені податкові зміни є новаційними, хто зможе зітхнути з
полегшенням, а кому, навпаки, ще більше доведеться затягувати паски?
Так, основні зміни насамперед торкнулися «спрощенців». Основна ідея
реформи – це зближення загальної і спрощеної систем оподаткування та
збільшення сум обов’язкових платежів, які повинні сплатити «спрощенці». У
результаті, за офіційною статистикою Уряду, кожен п’ятий підприємець, що
працює за спрощеною системою оподаткування, буде змушений перейти на
загальну систему. Тому з 4-х груп підприємців має залишитися лише 3, і
фактично з цих 3-х груп лише до 1-ї належатимуть справжні «спрощенці» з
доходом не більше $ 1000 у місяць.Зі слів багатьох експертів, така реформа є
набагато жорсткішою в порівнянні з податковою реформою минулого уряду
Азарова, і вона здатна залишити без працевлаштування сотні тисяч фізичних
осіб-підприємців.
Відчують на собі «покращення» й прості українці. Так, якщо раніше
було податок на доходи фізичних осіб передбачав дві ставки – 15 % і 20 %,
залежно від виду і суми доходу, то тепер пропонується одна ставка у 18 %
(з можливим зменшенням до 17 % у 2017 році). Тобто, якщо раніше людина
при середній зарплаті в 4-5 тис. грн сплачувала приблизно 600–700 грн у
рахунок цього податку, то з 1 січня віддаватиме 700–800 грн. А ось
громадяни, які отримують у місяць від 13 тис. грн заробітної плати і які
відраховують з цієї суми 20 %, з майбутнього року отримають полегшення у
вигляді 18 % ставки – відповідно, сума їхніх відрахувань буде меншою.
У будь-якому разі, оскільки більшість українців все-таки отримують
середню заробітну плату, саме за рахунок їхніх доходів Уряд у першу чергу
планує наповнювати держбюджет.
Крім того, у прийдешньому році залишається й військовий збір у
розмірі 1,5%. Тобто, з більшості заробітних плат буде зніматися не 16,5%, а
19,5% доходів. Більшість інших ставок залишилася без змін – це й 18%
податок на прибуток (з можливим зменшенням до 17% у 2017 році), податок
на додану вартість – 20 % з можливістю його поширення, по попередніми
даними, на сільське господарство та фармацевтику.
Блогосфера
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До речі, якщо згадати причину запровадження у 2014 році ПДВ на
імпортні лікарські засоби, то слід нагадати слова прем’єр-міністра, що «у
результаті введення ПДВ роздрібні ціни на фармацевтичному ринку країни
стабілізуються. Один з найбільш прибуткових бізнесів – це торгівля
медпрепаратами. Як було раніше? По інвойсу, по імпорту [в Україну]
препарат, який коштує $1, завозили в середньому за $4. Завищували інвойс,
щоб не платити податок на прибуток, і переганяли гроші за кордон, маючи
400% прибутку. Введенням цього податку ми змусили декларувати реальну
вартість». У результаті ціни на полицях аптечних закладах не зменшилися,
навіть навпаки, а цей ПДВ на ввіз ліків тепер вже розглядається не як
тимчасове явище для стримування цін, а як додаткове джерело наповнення
державної скарбниці – власне, мабуть це й було основною метою з самого
початку його запровадження.
Знизити пропонується лише один податок ЄСВ (єдиний соціальний внесок) –
із сьогоднішніх 36,3% для роботодавця до 20 %. Так Уряд планує вивести з
тіні заробітні плати. Втім, більшість економістів сходиться на тому, що
«вибілити» зарплати просто за рахунок зниження ЄСВ не вдасться.
Найбільше розчаровує те, що жодних глобальних реформ, які були б
справді спрямовані на стимулювання розвитку бізнесу в Україні не має. І
основною ідеєю запропонованих реформ є підвищення податкового тиску на
всі без винятку категорії платників податків, аби вийти на необхідні
показники наповнення державного бюджету. Ці зміни задовольняють МВФ
лише тому, що Фонд напряму зацікавлений у збільшенні дохідної частини
бюджету будь-якими методами, щоб кредитори могли бути впевнені в
повернені наданих Україні позик.
І при всьому підвищення рівня життя незахищених верств населення
заплановане на 12 % «відповідно до прогнозованої інфляції», тобто, Мінфін
від початку прогнозує, що підвищення соціальних стандартів українців
протягом року «з’їсть» інфляція. І це в кращому випадку, якщо інфляція
складатиме прогнозовані 12 %, а якщо оцінювати інфляційні процеси
реально, то на сьогодні немає підстав для спаду інфляції з теперішніх 40% до
12 %.
На думку Мінфіну, зростання ВВП становитиме 2 %, а його
номінальне значення до кінця року – 2,3 трлн грн, що співпадає з прогнозом
МВФ. Проте на тлі низької статистичної бази цього року 2% прибавки – це не
зростання, а біг на місці. Такий стриманий прогноз говорить про те, що в
Україні не відбулося жодних змін, які дійсно можуть прискорити розвиток її
економіки, а головне, Мінфін і не розраховує, що такі зміни відбудуться. І це
дивно, бо цей бюджет верстався на підставі нового Податкового кодексу,
який має здійснити революцію в оподаткуванні і перезапустити економіку
(Новий варіант Податкового кодексу: чи варто чекати українцям
революційних змін? // http://blog.ubr.ua/finansy/novii-variant-podatkovogokodeksu-chi-varto-chekati-ukrainciam-revoluciinih-zmin-12549#sthash.fYHrB
H2V.dpuf. – 2015. – 14.12).
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Олексій Павленко, міністр аграрної політики та продовольства
України:
Народна мудрість стверджує: не май сто кіп у полі, май друзів
доволі. І реалії сьогодення змушують кожну людину і країну свято
шанувати цю істину. Адже як би сумлінно ми не працювали в себе
вдома, наша справа не матиме жодних шансів на успіх без широкої
мережі зв’язків у світі глобальної економіки.
Я завжди був свідомий того, що український агропромисловий
комплекс має не локальний і навіть не регіональний, а світовий потенціал.
Однак можливості ніколи не розкриваються самі, їх необхідно довго і
наполегливо розкривати. Тому одним з ключових пріоритетів моєї роботи на
посаді міністра був і залишається саме міжнародний вектор діяльності.
Протягом останніх 12 місяців я здійснив офіційні візити до 15 країн,
серед яких США, держави Європейського Союзу та СНД. Попри те, що різні
країни завжди мають свої особливі інтереси і потреби, головна ціль
кожного візиту була незмінною – переконати колег у тому, що Україна є
перспективним і надійним партнером.
Для того, щоб твою продукцію сьогодні купували у світі, замало просто
робити її якісно. Не менш важливо, аби про переваги твого продукту добре
знали всі, хто потенційно може його придбати. Ім’я товару, його споживча
репутація та авторитет якості – це ті параметри, без яких сам товар нічого не
вартий. Сумлінна робота на ім’я завжди виправдовує себе тим, що невдовзі
воно починає працювати на тебе. Тож нині ми інтенсивно займаємося
розробкою і просуванням аграрного бренду України у світі.
Вирішенню цього завдання допомагає участь у міжнародних
агропромислових виставках, конференціях та форумах. Ми гідно заявили про
себе під час авторитетних виставкових заходів, насамперед, таких як
«Grune Woche – 2015» в Берліні, «SIA» в Парижі та «АгріТехніка» в
Ганновері. Українські аграрії отримали нагоду показати всім учасникам
якість своєї продукції, запозичити передовий досвід інших виробників та
налагодити і закріпити вигідні партнерські зв’язки. Представленість
вітчизняного агросектору в таких заходах, безумовно, дозволяє більш
предметно працювати над підвищенням нашої конкурентоспроможності на
світовому ринку.
Одним з головних аспектів міжнародного напряму діяльності виступає
пошук і залучення інвестиційних ресурсів у національний АПК, без чого
неможлива модернізація виробничих потужностей. Тому протягом року я
відвідав ряд тематичних заходів з метою заручитися підтримкою
міжнародних партнерів. Зокрема, перспективи інвестування в агросектор
України були предметом всебічного обговорення під час ІІІ Міжнародної
конференція «Агрофорум Маре Балтікум» (м. Тарту, Естонія). Проблема
інвестиційних пріоритетів та координування діяльності в стратегічних
сферах стала лейтмотивом Форуму представників приватного сектору,
організованого FAO/EBRD/UFM. Крім того, поглиблення співпраці з
міжнародними фінансовими організаціями, в першу чергу з ЄБРР, та
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збільшення обсягів іноземних інвестицій було метою Форуму «Інвестувати в
українське с/г та харчову промисловість», що проходив у головному офісі
ЄБРР в Лондоні. Нарешті, можливості інвестиційного співробітництва
обговорювалися також на Норвезько-Українській конференції з питань
інформаційно-комунікаційних технологій та інвестицій в Осло.
В рамках здійснення євроінтеграційного курсу нашим безумовним
пріоритетом залишається співпраця з країнами ЄС. Аграрний ринок
єврозони є невичерпним джерелом можливостей для України, реалізація яких
вимагає постійної комунікації з європейським бізнесом. Протягом року я
відвідав з робочими візитами Великобританію, Нідерланди, Францію,
Австрію, Бельгію, Польщу, Латвійську Республіку, і за підсумками
численних зустрічей та переговорів можу відповідально заявити, що
європейці довіряють нашим агровиробникам і зацікавлені у тривалих ділових
стосунках з українським АПК. Доказом цього може слугувати підписання
спільної декларації аграрних міністрів держав Східного партнерства під час
Міжнародної конференції у Ризі «Сільські та сільськогосподарські дорадчі
системи: найкращі практичні методики та напрацювання для європейської
взаємодії». Окрім того, в жовтні цього року в ході візиту Президента
Латвійської Республіки Р. Вейоніса в Україну ми підписали Меморандум про
взаєморозуміння щодо співробітництва між Міністерством аграрної політики
та продовольства України і Міністерством сільського господарства
Латвійської Республіки, перші робочі консультації з питань імплементації
якого відбулися вже через місяць.
Паралельно з європейським напрямом ми активно розвиваємо
двостороннє партнерство з Канадою і США. Зокрема, в цьому році за
обопільною ініціативою сторін було започатковано проект щодо введення
зони вільної торгівлі між Україною і Канадою. Робота йшла інтенсивно: в
березні я зустрівся з керівництвом профільного міністерства в Оттаві, а в
липні ми провели черговий раунд переговорів щодо укладання Угоди про
вільну торгівлю між країнами, результатом якого стало підписання
документу про завершення переговорного процесу. Врешті-решт, сьогодні
Канада готова відкрити двері для українського виробника агропродукції.
Що ж до Сполучених Штатів, то знаковою подією стало проведення
Українсько-Американського бізнес-форуму у Вашингтоні, який ми
намагалися використати як платформу для популяризації національного
аграрного бренду. Слід зазначити, що аналогічний захід був організований
також спільно з Німеччиною в рамках проведення Українсько-Німецького
форуму в Берліні.
Незважаючи на кардинальну зміну зовнішньоекономічних орієнтирів,
ми не забуваємо про переваги від багаторічної співпраці з країнами СНД –
нашими традиційними партнерами, взаємодія з якими була ускладнена через
деструктивну політику Росії. Так, наприкінці жовтня мені випала нагода
зустрітися з туркменськими колегами під час візиту у складі офіційної
української делегації на чолі з Президентом України. Цього разу переговори
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закінчилися підписанням міжурядової Угоди про співробітництво у галузі
сільського господарства між Україною та Туркменістаном.
Нарешті, важливе практичне значення має співпраця Міністерства з
Організацією ООН з питань продовольства та сільського господарства
(ФАО). Суттєвою перевагою взаємодії з ФАО є отримання Україною
технічної допомоги для розвитку пріоритетних галузей АПК. На початку
року я мав зустріч з Генеральним директором організації Жозе Граціано да
Сілва, яка принесла необхідний вітчизняній агросфері результат. Зокрема, ми
домовилися розширити технічну співпрацю з організацією, насамперед, щодо
проектів модернізації систем контролю якості в сільському господарстві.
Крім того, на зустрічі обговорювалися аспекти розробки та підписання
Рамкової Програми співробітництва між Україною та ФАО.
Вже давно стало очевидно, що жодна країна не здатна забезпечити
економічне зростання самотужки. Тому сьогодні перед нами стоїть непросте
завдання - в рази активізувати міжнародну діяльність, аби український
агросектор став предметом інтересу світових економічних гравців. Нині ж,
попри насиченість мого робочого графіку закордонними відрядженнями, я
добре розумію, що все це – лише скромний початок важкого шляху, кінцевим
пунктом якого має стати незаперечне світове лідерство України в аграрній
сфері. Переконаний, що на цьому шляху ми взяли непоганий старт
(Український
агросектор
розширює
міжнародні
зв’язки
//
http://blogs.lb.ua/opavlenko/323445_ukrainskiy_agrosektor_rozshiryuie.html. –
2015. – 14.12).
Ігор Ткачук, в.о. генерального директора УДППЗ «Укрпошта».
Депутат Вінницької міської ради:
Від початку Революції Гідності минуло вже два роки, але, на жаль,
повністю викорінити корупцію у нашій державі поки що не вдалося.
Через процвітання хабарництва та кругової поруки страждають безліч
державних підприємств та відомств.
Через масштабну корупцію, яка набирала обертів протягом чотирьох
останніх років, зазнало значних фінансових втрат і державне підприємство
Укрпошта. Воно було змушене зупинитися у розвитку, що сприяло активній
діяльності конкурентів.
Тому для мене, як керівника підприємства, боротьба з корупцією в
Укрпошті стала одним з основних напрямків діяльності. Завдяки
ініційованій мною Програмі щодо запобігання і протидії корупції, на
Укрпошті розпочалися активні дії з усунення перешкод на шляху до
економічного відродження підприємства. Ми намагаємося виявляти будь-які
корупційні ризики, запобігаючи створенню корупційних схем та
неефективному витрачанню коштів Укрпошти.
Антикорупційна програма в Укрпошті активно втілюється в життя і
вже принесла вагомі результати. Завдяки впровадженню Антикорупційної
програми на 2015-2016 рр. в Укрпошті вже виявлено і попереджено
порушень на суму майже 95 мільйонів гривень.
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З метою запобігання проявам корупції в Укрпошті, на
держпідприємстві діє система електронних закупівель. Електронні торги
сприяють
спрощенню взаємодії з великою кількістю постачальників,
створенню жорсткої конкуренції та максимальній прозорості процедур
закупівель. Як результат – зменшення вартості закупівель та економія коштів
для підприємства.
Так, завдяки участі Укрпошти підприємства в пілотному проекті
Уряду із запровадження електронних закупівель в системі «ProZorro»
структурні підрозділи «Укрпошти» провели 238 успішних електронних
закупівель. Загальна сума проведених торгів склала майже 40 мільйонів
гривень, хоча очікувана вартість закупівель складала більше 43 мільйонів
гривень. Саме завдяки електронному реверсивному аукціону ми зекономили
більше 3 мільйонів гривень бюджету Укрпошти.
За рахунок вжиття на підприємстві низки оптимізаційних заходів,
впровадження нововведень та втіленню антикорупційної програми,
прибуток Укрпошти зріс у два рази порівняно з плановими показниками. За
це час Укрпошта сплатила 1010 млн. грн. податків, зборів, обов’язкових
платежів до бюджету та державних цільових фондів, що на 1,3% більше, ніж
за аналогічний період минулого року.
Таким чином, Укрпошта власним прикладом довела, що якщо
масштабно взятися за викорінення корупції на підприємстві та грамотно
підійти до організації діяльності, можна показати гарні результати роботи та
отримати значні прибутки. Однак це лише початок, і нам ще є над чим
працювати. Ми й надалі активно розслідуватимемо всі факти, що мають
підозру на корупційну складову, та вживатимемо жорстких заходів. Боротьба
продовжується. Зараз ми докладаємо максимум зусиль, аби повернути
лідерські позиції на ринку поштового зв’язку, та продовжуємо створювати
міцний фундамент для побудови майбутнього Укрпошти.
Дуже б хотілося, аби всі державні підприємства та відомства, розвиток
яких гальмує поширення корупції, очистилися від хабарників та
спрямовували зароблені кошти на вдосконалення своєї діяльності.
Зараз в державі налагоджується робота нових антикорупційних органів.
Залишається сподіватися, що вони ефективно впораються з покладеними
завданнями, і в Україні боротися з корупцією будуть не лише на папері та у
палких промовах, а на прикладах реальних дій (Боротися з корупцією треба
не
«на
папері»,
а
на
прикладах
реальних
дій
//
http://blog.liga.net/user/itkachuk/article/20274.aspx. – 2015. – 14.12).
Павло Петренко, міністр юстиції України:
Позитивні зміни, які може відчути кожен українець
Очоливши Мін'юст після Революції гідності, ми зіткнулися зі
старою вкрай неефективною і корумпованою системою органів юстиції.
Дивлячись на цього монстра, навіть не вірилося, що можна щось
змінити. Однак ми поставили перед собою амбітну мету: ліквідувати
корупційні схеми на всіх рівнях та перетворити органи юстиції на
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сучасну установу, яка забезпечує захист прав українців та надає їм
зручні й якісні сервіси.
Перший рік ми часто чули дорікання, мовляв, реформи йдуть не
достатньо швидко. Ми з розумінням ставилися до таких заяв, адже українці
повстали проти минулої влади саме через всеохоплюючу корупцію і
сподівалися на швидкі зміни. Та реформи неможливо провести за один день.
У наших сусідів на запровадження змін пішло від 5 до 8 років.
Окрім того, ми постали перед серйозним супротивом, адже чиновники
старого формату заважали запровадженню змін.
Свого часу Наполеон Бонапарт сказав: «Якщо ти хочеш досягти мети,
потрібно кожен день хоча б на крок до неї просуватися». Ми взяли на
озброєння цей підхід і прийняли рішення не зважати на жодні труднощі та
потроху, крок за кроком, наближатися до поставлених цілей.
Минулого року нам вдалося закласти суттєвий фундамент для
кардинальних перетворень. І зараз ми можемо упевнено заявити – ми маємо
ті перші реальні зміни, які може відчути кожен українець.
Реформи починаються з себе
Передовсім ми почали із кардинальних змін всередині Міністерства
юстиції. Ви не уявляєте нашого здивування, коли ми, аналізуючи роботу
установи, виявили скільки різних підрозділів виконують фактично одні й ті
самі функції, а також те, що в регіонах кожне управління юстиції має свою
власну структуру.
Ми ліквідували всі дублюючі функції та подвійне підпорядкування
різних підрозділів. Було скорочено кількість департаментів у центральному
апараті Мін'юсту на 50%. Паралельно було розроблено та запроваджено
єдину структуру регіональних органів юстиції.
Разом із тим ми ліквідували Державну реєстраційну службу та
Державну виконавчу службу, які мали найбільше нарікань серед українців
щодо корупції.
Водночас ми добре розуміли, що проводити реформу зі старими
кадрами буде вкрай складно, оскільки їх мислення і світосприйняття роками
формувалися в наскрізь корумпованій системі. Альберт Ейнштейн казав: «Ви
ніколи не зможете вирішити проблему, якщо збережете те саме мислення і ті
самі підходи, які привели вас до цієї проблеми». Змінити мислення старих
кадрів достатньо швидко було неможливо, тому ми почали реалізовувати
нову кадрову політику Мін'юсту.
Разом із представниками міжнародної аудиторської компанії
Ernst&Young Мін'юст успішно провів незалежне тестування керівного
складу органів юстиції. За його результатами 47 із 85 керівників органів
юстиції залишили займані посади.
Такі самі тести пройшли й керівники середньої ланки та очільники
органів юстиції у регіонах. Таким чином нам вдалося відібрати тих
спеціалістів, які готові були працювати за новими правилами, які мали
високий рівень підготовки та мотивації. Співбесіди на конкурсній основі
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мають місце до сих пір, їх проходять понад 2 000 претендентів на керівні
посади Міністерства.
Прибравши корупційні схеми, які розквітали за часів попереднього
керівництва, та запровадивши прозору систему тендерних закупівель в
Мін'юсті, нам вдалося зекономити чималі кошти.
Ось простий приклад. Лише за один 2013 рік Мін'юст витратив на
закупівлю товарів та послуг $87,6 млн. Після зміни влади за 2014 та 2015
роки разом ми витратили усього $17,4 млн. Різниця – у 5 разів.
Окрім того, на початку року ми приєдналися до ініціативи
електронних торгів ProZorro. Цього року дана система через законодавчі
обмеження ще не змогла повністю розкрити свій потенціал, але навіть на тих
допустимих закупках за цією системою ми бачимо можливість зекономити
значні фінансові ресурси.
Прості сервіси для українців
Найбільшим проривом Міністерства юстиції у році, що минає, ми
можемо сміливо назвати запровадження електронних онлайн-сервісів. Вони
надають змогу українцям отримати чимало послуг, не виходячи з дому чи
офісу через мережу Інтернет. Ніяких черг, незручностей, хамства та
найголовніше жодних хабарів – комп'ютер грошей вимагати не може. І все це
у режимі 24 години 7 днів на тиждень.
З квітня онлайн-послугами Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та ФОП змогли скористатися наші бізнесмени. Новий підхід має чимало
переваг:
• реєстрація бізнесу за 24 години цілодобово онлайн;
• передача даних ЄДР та їх взаємообмін з органами ДПС, ПФ,
статистики для миттєвої постановки на облік та зняття з обліку юридичних
осіб та ФОП;
• єдиний реєстр фізичних осіб та юридичних осіб підприємців у справі
про банкрутство;
• миттєве отримання довідки, виписки, витягу про компанію онлайн, у
тому числі для надання державними органами, банками, контрагентами для
участі у державних закупівлях.
На сьогодні цими послугами вже скористалися понад 2 млн українців.
При цьому понад 180 тис. отримали платні послуги реєстру.
Ще одним реєстром, якого торкнулася «електронізація» та вихід у
інтернет став Реєстр актів цивільного стану, в якому можна отримати
наступні сервіси:
• подати заяву про державну реєстрацію шлюбу;
• подати заяву про державну реєстрацію розірвання шлюбу;
• записатися на прийом щодо державної реєстрації народження в
зручний час;
• подати заяву про державну реєстрацію зміни імені;
• подати заяву на отримання витягу з реєстру;
• записатися на прийом щодо державної реєстрації смерті;
• проставити електронний апостиль.
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Вже зараз даними послугами скористалися понад 1 800 осіб.
Також онлайн можна отримати інформацію з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно:
• свідоцтво про право на нерухомість;
• витяг про державну реєстрацію нерухомості.
Послугами скористалися понад 93 800 осіб.
Однак на цьому зручні та якісні послуги, які може отримати кожен
громадянин, не скінчилися. З вересня ми запустили пілотний проект з видачі
батькам свідоцтв про народження малюка безпосередньо у пологових. Нині
отримати свідоцтво про народження можна в пологових будинках у 14
містах. А до кінця 2015 року сервіс запрацює в усіх обласних центрах, крім
окупованих Донецька, Луганська та Кримського півострова.
Сервіс дуже популярний серед батьків. Тож не дивно, що за кілька
місяців вже 3 442 новонароджених отримали свої перші документи у
пологових будинках.
Міністерство-захисник
Ми неодноразово говорили про те, що з часом Міністерство юстиції
має відійти від радянського формату роботи та перетворитися на помічника і
захисника простих українців – стати справжнім міністерством
справедливості.
Ми зробили гігантський крок у цьому напрямку та з 1 липня запустили
100 центрів надання безоплатної правової допомоги. Понад 5000 адвокатів,
відібраних на відкритих конкурсах, надають консультації та захист
громадянам, які не можуть собі дозволити приватного адвоката.
Наші захисники готові надати підтримку в усіх справах, навіть тих, які
подані проти держави. Наразі більше 35 000 громадян звернулися за
допомогою до центрів надання безоплатної правової допомоги.
При цьому статистика тих, хто звертається, красномовно демонструє,
що ми потрапили у саму точку:
• інваліди – 43,9 %;
• особи з сукупним доходом сім'ї нижче прожиткового мінімуму –
40,2%;
• ветерани війни – 11,9%;
• біженці – 1,1 %;
• інші – 2,9 %.
Паралельно ми розширюємо можливість доступу громадян до правової
допомоги, запускаючи мобільні пункти, які виїжджають на місця, де
проживають переселенці чи проходять реабілітацію наші захисники.
Безвізовий режим та Стоп корупція!
Міністерство юстиції мало один із найбільших блоків завдань по
виконанню плану з лібералізації візового режиму з Європейським союзом.
Вже зараз можу з упевненістю сказати, що завдяки нашій команді та
представникам громадянського суспільства нам вдалося впоратися з цим
завданням і майже рік важкої роботи дасть свої результати – українці з
наступного року їздитимуть до Європи без віз.
Блогосфера
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Так, значного прогресу досягнуто у антикорупційному напрямку
роботи Міністерства юстиції.
Ми повністю відкрили реєстри власності, тож нині ні чиновники, ні
прокурори, ні судді не зможуть приховати своїх статків. Про дієвість цього
кроку свідчить той супротив, який ми відчули під час підготовки даних
законів.
Нині українці мають вільний доступ до відомостей про зареєстровані
речові права на нерухоме майно за:
• вказаною адресою;
• реєстраційним номером об'єкта нерухомості;
• кадастровим номером земельної ділянки;
• ідентифікаційними даними особи.
Ці дані, разом із відкритими даними декларацій, дозволять значно
ефективніше виявляти нечистих на руку чиновників, які, пропрацювавши все
життя на держслужбі, володіють автомобілями за мільйони гривень та
будинками на кількасот квадратних метрів.
При цьому нам вдалося переконати Парламент прийняти
законопроекти, за якими брехня в декларації нарешті стала кримінальним
злочином і за неї дають 2 роки тюрми. А розбіжності в обсягах
задекларованого майна з реальними рівнем життя потягнуть на 8 років
тюрми з конфіскацією майна.
Також ми удосконалили Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили
корупційні правопорушення. Здійснити пошук відомостей про особу, яка
вчинила корупційні правопорушення, можна за такими параметрами:
• прізвище, ім'я, по батькові;
• дата/номер судового рішення;
• сфера державної політики;
• статті кодексів (КК України, КУпАП);
• дата/номер наказу про накладання дисциплінарного стягнення;
• вид відповідальності (судове рішення; дисциплінарне стягнення);
• поле для пошуку в текстовому режимі.
Ми затвердили надпотужний пакет антикорупційних ініціатив, який
дозволить Україні перейти на якісно новий рівень боротьби з корупцією.
Даний пакет передбачає створення 2 нових органів європейського зразка:
Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Національної
агенції з питань запобігання корупції (НАЗК).
НАБУ після обрання антикорупційного прокурора вже почала
працювати. НАЗК нині формується. Конкурсна комісія вже обрала 9
претендентів із 53, які подавали свої документи. Всі вони пройшли
спеціальну перевірку. На минулому засіданні 2 з них вже були затверджені
конкурсною комісією. У п'ятницю комісія проведе чергове засідання.
Децентралізація на ділі
Ще одним напрямком діяльності Міністерства юстиції, який має
забезпечити зниження рівня корупції та покращення якості надання сервісів
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громадянам, стала розробка пакету законопроектів, які забезпечать
децентралізацію та демонополізацію адміністративних послуг.
Мова йде про 4 закони:
N2981 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо
фінансової забезпеченості надання адміністративних послуг органами
місцевого самоврядування):
• Направлення адміністративного збору до суб'єктів надання послуги
наповнення місцевих бюджетів.
N2982 Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень:
• Здійснення реєстрації місцевими органами влади, нотаріусами та
акредитованими суб'єктами.
• Відмова від свідоцтв та скорочення строків державної реєстрації.
• Можливість вчинення нотаріальних дій на підставі відомостей
реєстру.
N2983 Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань:
• Здійснення реєстрації місцевими органами влади, нотаріусами та
акредитованими суб'єктами.
• Уніфікація процедури реєстрації бізнесу та громадських формувань.
• Скасування процедури підтвердження відомостей про юридичну
особу.
Вони вже прийняті Парламентом та очікують на підписання
Президентом.
У першому читанні прийнято проект Закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів
місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг
(N2984):
• Спрощення та вдосконалення процедури надання адміністративних
послуг.
• Запровадження нового рівня інформаційної взаємодії інформаційних
систем у сфері реєстрації прав на нерухомість.
• Передача органами ДРАЦС відомостей про надходження дитини
органам соціального захисту.
Дані документи забезпечать з 1 січня передачу функцій з реєстрації
майна та бізнесу місцевій владі. Також цю функцію зможуть виконувати
7000 нотаріусів в усіх куточках України.
Такий підхід забезпечить конкуренцію на ринку. При цьому наші
громадяни зможуть самостійно обирати, хто проводитиме реєстраційну дію,
а також місце її проведення. І якщо їм не сподобається якість
обслуговування, вони з легкістю зможуть звернутися до будь-якого іншого
реєстратора чи нотаріуса.
Разом з реєстраційними функціями ми передаємо кошти, які українці
сплачують за ці послуги, на місця. Це понад 1 млрд. грн, які місцеві громади
зможуть використати для своїх потреб.
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В інтересах України
Слід нагадати, що Мін'юст є органом, який відповідає за процеси
люстрації. Наразі до списку відомостей про стан проходження перевірки
внесено 48 425 діючих чиновників. Окрім цього, перевірку пройшли 37 960
претендентів та призначених держслужбовців.
Паралельно ми провели серйозну роз'яснювальну роботу, яка
забезпечила позитивний висновок Венеціанської комісії щодо українського
люстраційного законодавства. У ньому зокрема зазначено:
• Україна має право звільнення найвищих посадових осіб, які були
призначені Януковичем, ціллю якого була узурпація влади і зміщення
демократичного режиму.
• Визнано правомірним встановлення 10-річного терміну відсторонення
від державної служби таких службовців.
• Визнано правомірним включення суддів Конституційного суду
України до переліку осіб, які можуть бути люстровані, якщо такі судді були
призначені до узурпації влади.
Також у цьому році стартував процес декомунізації. Було прийнято
Закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди
їхньої символіки», який забороняє виготовлення, поширення, а також
публічне використання на території України символіки комуністичного та
нацистського режимів. Це стосується сувенірної продукції та публічного
виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР) та інших союзних республік.
Вже є перші наслідки дії цього закону. Комуністична партія робітників
і селян, Комуністична партія України (оновлена) та Комуністична партія
України не можуть бути суб'єктом виборчого процесу.
Тривають судові баталії України в міжнародних судах.
Протягом 2014-2015 років було підготовлено та направлено до
Європейського суду з прав людини 3 міждержавні заяви:
 «Україна проти Росії», подана 13.03.2014; доповнення від 12.06.2014
та 20.11.2014;
 «Україна проти Росії (ІІ) «, подана у серпні 2014;
 «Україна проти Росії (IV) «, подана 26.08.2015.
Міністерство юстиції України у співпраці з іншими органами
продовжує здійснювати збір та аналізувати відповідну інформацію на
предмет формулювання скарг проти Російської Федерації, що в перспективі
будуть надіслані до Європейського суду.
Окрім того, Міністерством юстиції спільно з центрами безоплатної
правової допомоги та правозахисними організаціями напрацьований окремий
проект, націлений допомагати людям, які постраждали від анексії Криму і
окупації Донецька і Луганська. Наші адвокати в центрах БПД допомагають
українцям готувати відповідні індивідуальні заяви проти Росії до
Європейського суду. Статистика кожен день змінюється, але за останніми
даними понад 700 таких заяв вже підготовлено.
Зазираючи у майбутнє
Блогосфера
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При цьому ми з упевненістю дивимося в майбутнє. Вже зараз визначені
пріоритетні напрямки діяльності Міністерства юстиції наступного року. У
2016 році плануємо продовжити та завершити поточні реформи та розпочати
нові:
• Завершити кадрову реформу.
• Розширити мережу центрів безоплатної правової допомоги.
• Завершити реформу на місцях та передачу реєстраційних функцій.
• Створити Будинок юстиції онлайн, який стане логічним
продовженням запровадженихонлайн-сервісів.
• Розпочати одну з найскладніших реформ – реформу мережі тюрем,
метою якої є перехід до європейського типу закладів відбування покарань
ув'язненими.
Великий політик і борець за справедливість Нельсон Мандела казав:
«Піднявшись на високу гору, ти побачиш перед собою безліч інших вершин,
які тобі ще доведеться покорити». І ми готові до нових викликів (Якщо
хочеш досягти мети, потрібно кожен день хоча б на крок до неї
просуватися // http://blogs.pravda.com.ua/authors/ppetrenko/5669c5b1d17f8/.
– 2015. – 11.12).
Олексій Гончаренко, народный депутат Украины:
Сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом
законопроект N2490 «О государственной службе». Одним из основных
разработчиков закона стал Комитет по вопросам государственного
строительства, региональной политики и местного самоуправления,
секретарем которого я являюсь. Принятие этого закона – очень важный
основополагающий шаг в реформировании системы власти.
Согласно новому закону число госслужащих в стране сократится в
разы, а зарплата вырастет. Это в значительной степени избавит от
необоснованных и подчас преступных спекуляций своим статусом, от
повсеместной коррупции, с чем часто приходится сталкиваться нашим
гражданам. Чиновник вне политики – это один из основных принципов
нового статуса госслужащего, беспартийность которого станет обязательной
и которому будет запрещено участие в каких-либо политических кампаниях.
Через полгода, когда Верховная Рада примет все необходимые
подзаконные акты, мы получим профессиональную и эффективную
государственную службу. Чиновники, которых впредь будут отбирать по
строгим критериям и на конкурсной основе, будут кардинально отличаться
от того, что мы имеем сейчас и я уверен, что само понятие «чиновник» со
временем избавится от негативной окраски.
Можно бесконечно кричать, что все плохо и кругом «зрада», а можно
засучив рукава работать, каждый в той сфере, где он компетентен и полезен.
Мы знаем, каких изменений ожидает от нас украинский народ и принятый
закон – одно из них. На пути внедрения реформ в жизнь мы часто
сталкиваемся с противодействием реакционных сил, для которых изменение
текущей системы подобно смерти; бывает, не можем договориться друг с
Блогосфера
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другом. Тем не менее, есть понимание необходимости реформ и я надеюсь,
что нынешний созыв Верховной Рады с этой задачей справится (Реформация
госслужбы // http://blogs.pravda.com.ua/authors/goncharenko/5669a0e9c6ecd/.
– 2015. – 10.12).
Ярослав Юрчишин, експерт з питань адвокації Реанімаційного
Пакету Реформ, член правління «Transparency International Ukraine»:
26 листопада Верховна Рада після довгих обговорювань та дебатів
нарешті підтримала пакет законопроектів, які забезпечать демонополізацію
та децентралізацію адміністративних послуг та передачу функцій з реєстрації
бізнесу та майна місцевим органам влади та нотаріусам. Мова йде про Закон
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансової
забезпеченості) «, Закон «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень» та Закон «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».
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Документи були розроблені Мін'юстом спільно з представниками усіх
без винятку фракцій коаліції та громадськими організаціями, перш за все
експертами Реанімаційного Пакету Реформ та Центру політико-правових
реформ. Нині цей пакет передано на підпис Президентові України.
Дуже важливо, щоб підписання цього пакету відбулося без затягування,
щоб вже з 2016 року всі ці ініціативи були втілені. Бо для частини них
потрібні ще рішення місцевих (Децентралізація та демонополізація
адміністративних
послуг:
відкладати
злочинно
//
http://blogs.pravda.com.ua/authors/yurchyshyn/5669d90eef75e/. – 2015. –
10.12).
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Огляд зарубіжних ЗМІ
Президент України Петро Порошенко та вищі посадовці
Євросоюзу в середу досягли попередньої згоди зголосилися попередньо
розглянути заявку України на отримання безвізового режиму у
п’ятницю.
Представники влади Євросоюзу вимагають від Порошенка закінчити,
або принаймні дати запоруку того, що скоро будуть закінчені дві ключові
антикорупційні заходи, перед тим як підтримати прагнення Києва отримати
для 40 млн. населення України право відвідувати країни Євросоюзу без візи.
Після переговорів у середу між Порошенком та вищими посадовцями
ЄС сторони досягли згоди щодо проекту подальшого руху уперед.
За планом ЄС має зробити доповідь з цього питання у п’ятницю, але
очевидно, що посадовці ЄС тільки розпочнуть роботу з розробки правового
забезпечення цього питання, очікуючи, коли Київ виконає решту зобов’язань,
а саме, завершення створення агентства з повернення активів, діяльність
якого стосуватиметься як колишніх так і майбутніх випадків корупції, та
забезпечення незалежності нової антикорупційної прокуратури.
Отримання Україною безвізового режиму є однією з головних цілей
президентства Порошенка, якому довелося долати економічну та фінансову
кризу.
Втім, Порошенкові доведеться трохи зачекати, щоб безвізовий режим
став реальністю. Справа не тільки у антикорупційних заходах, які треба
провести через загалом ворожий до них парламент, а у тому, що 28 країнчленів ЄС мають також підтримати рішення Брюсселя.
Дипломати стверджують, що, оскільки ЄС вже переживає міграційну
кризу, це може викликати гострі дебати.
Президент Євросоюзу Дональд Туск:
Україна за останній місяць зробила хороший прогрес у завершенні
реформ, аби отримати безвізовий режим. Я думаю, що ми можемо сьогодні
дійти згоди.
Президент України Петро Порошенко:
Київ буде продовжувати імплементацію антикорупційних реформ та
інші заходи щодо забезпечення незалежності суддів. Ми знаємо, що це має
бути зроблено і ми це зробимо (Ukraine, EU Talks Open Way to Visa-Free
Deal // The Wall Street Journal (http://www.wsj.com/articles/ukraine-eumeeting-aims-to-remove-final-obstacles-to-visa-free-access-1450296025).
–
2015. – 16.12).
Посол Європейського Союзу в Україні Джон Томбінський:
Україна сьогодні потребує нової конституції, суспільну довіру і нове
правило закону. Сьогодні ми говоримо про зміни в Конституції в частині
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судової системи, але я говорив про необхідність безперервної роботи з
підготовки нової Конституції України.
Вам, можливо, доведеться створити конституцію, яка відповідатиме
побажанням створення парламентської республіки, щоб було ясно написано
поділ ролей і обов'язків між різними гілками влади (Tombiński: Być może
Ukraina
potrzebuje
nowej
Konstytucji
//
WSCHODNIK.PL
(http://wschodnik.pl/ukraina/item/3689-tombinski-byc-moze-ukraina-potrzebujenowej-konstytucji.html). – 2015. – 16.12).
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер:
Всеобъемлющая зона свободной торговли между Украиной и ЕС
вступит в силу 1 января. ЕС продолжит оказание помощи Украине, но в
условиях проведение реформ (…) (Глава Еврокомиссии исключает
отсрочку введения зоны свободной торговли с Украиной // Deutsche Welle
(http://www.dw.com/ru/глава-еврокомиссии-исключает-отсрочку-введениязоны-свободной-торговли-с-украиной/a-18923377). – 2015. – 16.12).
Страны Прибалтики намерены продолжить оказание военной
помощи Украине, чтобы способствовать процессу реформирования
украинских Вооружѐнных сил и приблизить их к стандартам НАТО.
14 и 15 декабря главы оборонных ведомств Литвы, Латвии и Эстонии
посетили Украину с официальным визитом. Юозас Олекас, Раймонд
Бергманис и Ханнес Хансо встретились с президентом Украины Петром
Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком, а также посетили
учебный центр Яворовского военного полигона.
В ходе визита министры прибалтийских стран заявили о готовности
оказать Украине поддержку в укреплении еѐ независимости и
обороноспособности. Было озвучено намерение и в будущем предоставлять
практическую помощь Вооружѐнным силам Украины в ходе их развития
(Прибалтика готова оказывать Украине военную помощь // RuBaltic.Ru
(http://www.rubaltic.ru/article/segodnya-v-pribaltike/16122015-pribaltikaukraina/?sphrase_id=17937#t20c). – 2015. – 16.12).
Глава
правоохранительного
ведомства
Украины
Хатия
Деканоидзе:
США в 2016 году окажут поддержку Нацполиции Украины. Во время
наших переговоров мой месседж был очень четкий: 2016 год станет
ключевым для реформ в Национальной полиции.
Вашингтон предоставил исключительную поддержку Киеву в создании
новой патрульной полиции. Сейчас же необходимо решать новые задачи, и
для этого нужна серьезная поддержка со стороны партнеров. Речь идет не
только о финансовой помощи, но и о технической поддержке, а также
обучении украинских полицейских, в том числе инструкторов (США готовы
помочь
Украине
реформировать
полицию
//
Rosbalt.ru
(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/12/16/1472190.html). – 2015. – 16.12).
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Украина и Польша договорились об открытии кредитной линии на
1 млрд евро.
Президент Украины Петр Порошенко:
Достигнуты договоренности об открытии кредитной линии, свопа, на
сумму 4 млрд злотых, то есть на 1 млрд евро.Это будет способствовать
торговому обороту между Украиной и Польшей (Польша предоставит
Украине
кредит
на
1
млрд
евро
//
Deutsche
Welle
(http://www.dw.com/ru/польша-предоставит-украине-кредит-на-1-млрдевро/a-18918916). – 2015. – 15.12).
Президент Польши Анджей Дуда совершил 14-15 декабря свой
первый визит на Украину в надежде перейти от декларативного к
реальному партнерству двух стран. Его встреча с глазу на глаз с
украинским коллегой Петром Порошенко и участие в переговорах делегаций
Украины и Польши в широком формате затянулось почти на час больше
срока, определенного программой визита. Когда главы обоих государств
наконец вышли к журналистам, они заявили о полном успехе этих встреч.
Прежде всего, президенты договорились о «перезапуске консультативного
совещательного органа между странами на высшем уровне».
Президент Украины Петр Порошенко:
Польша для Украины это плацдарм для выхода украинских товаров на
рынки Евросоюза. Центробанки наших стран договорились о сотрудничестве
и о предоставлении Украине польского кредита на один миллиард евро. Это
безусловно будет способствовать торговому обороту между Украиной и
Польшей, особенно в контексте вступления в силу с первого января 2016
года соглашения о зоне свободной торговли Украина-ЕС. Мы ждем у себя
польских предпринимателей и надеемся на выход украинских
производителей на польский рынок.
Профессор Киевского национального университета и эксперт по
международной безопасности Григорий Перепелица:
После сокращения почти на 40 процентов промышленной кооперации с
Россией, Украина найдет в Польше самый емкий и близкий рынок, а также
новых партнеров для сотрудничества. Это нам поможет диверсифицировать
производство (…) (Президент Польши в Киеве: курс на сближение с
Украиной // Deutsche Welle (http://www.dw.com/ru/президент-польши-вкиеве-курс-на-сближение-с-украиной/a-18919718). – 2015. – 15.12).
Президент Укрины Петр Порошенко:
Польша предоставит экспертную помощь Украине в вопросе
осуществления реформы по децентрализации.
Мы отработали общие подходы целого ряда проектов и очень
благодарны нашим польским партнерам за предложенную помощь. В первую
очередь речь идет о помощи в имплементации реформы в части
децентрализации Украины.
Огляд зарубіжних ЗМІ
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Мы договорились, что Польша готова предоставить нам помощь как в
виде советников, которые будут работать при украинском правительстве и
субъектах местного самоуправления, так и пригласить руководителей наших
субъектов местного самоуправления в Польшу для обмена опытом, для
демонстрации доступа к программам Европейских фондов (…) (Польша
поможет Украине в деле децентрализации – Порошенко // ІnterfaxAzerbaijan (http://interfax.az/view/659747). – 2015. – 15.12).
На Украине создается Национальное агентство по выявлению и
управлению активами, полученными в результате коррупционных
действий. 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией,
президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О Национальном
агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами,
полученными от коррупционных и других пре ступлений». Теперь оно
должно начать работать в течение трех месяцев. Сотрудникам Нацагентства
будет, чем заняться – по данным Global Financial Integrity (GFI) (организации,
которая изучает незаконный вывоз капитала из развивающихся стран), из
Украины ежегодно в среднем выводится около 12 млрд долларов.
Инициатором создания нового агентства выступил Кабмин Украины,
который и назначает его руководителя. Нацагентство должно искать активы,
приобретенные коррупционным или другим незаконным путем,
организовывать процедуру их оценки, возвращать активы, но главное –
распоряжаться ими во время досудебного следствия, суда и после вынесения
вердикта. Как раз этих функций нет у уже созданных раньше Национального
антикоррупиционного бюро (НАБ) и Национального агентства по вопросам
предупреждения коррупции (НАВПК).
Эксперт
занимающийся
анализом
государственной
антикоррупционной политики вTransparency International Ukraine
Сергей Гула:
Идея создать отдельную структуру для поиска выведенных из страны
коррупционных активов – правильная. Генпрокуратура, МВД или СБУ
такими делами всерьез не занимались. Но я сомневаюсь, что в задуманном
виде агентство выполнит свою функцию. Вопросы у наблюдателей
возникают относительно компетентности будущих работников этой
структуры и ее независимости.
В стране почти нет специалистов, должным образом понимающих
работу офшоров, все нюансы схем, по которым средства и выводились из
страны. Это к тому же должны быть финансовые эксперты, хорошо
владеющие английским. Если наберут простых следователей СБУ и
прокурорских работников, эффективность работы агентства будет низкой.
Консультант по правовым вопросам Центра Разумкова Виктор
Мусияка:
(…) Понятно, что незаконно добытые средства нужно изъять и
передать государству, но ведь только суд может установить коррупционное
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происхождение тех или иных активов. (…) Неизвестно, кто будет заниматься
реализацией этих активов, и как это будет происходить.(…)
В целом, для того, чтобы Нацагентство действительно начало
эффективно функционировать, нужно серьезно дорабатывать сам закон о
нем. Время у юристов на это есть (Эксперты критикуют новый
украинский
антикоррупционный
закон
//
Deutsche
Welle
(http://www.dw.com/ru/эксперты-критикуют-новый-украинскийантикоррупционный-закон/a-18917024). – 2015. – 14.12).
Правительство Украины одобрило компромиссный вариант
проекта налоговой реформы, принятия которой добивается МВФ в
качестве условия для продолжения кредитования страны.
Экономический эксперт, руководитель совместного проекта
Киевского международного экономического форума с ведущими СМИ
Украины «Успешная страна» Андрей Блинов:
Проект налоговой реформы не ведет к большим планам по уплате
налогов, потому что по-прежнему остаются без конкуренции вопросы,
связанные с обналичиванием денежных средств, с существенным
сокращением доли наличных средств в экономике и наличных расчетов в
целом ряде бизнесов.
Уровень теневой экономики на Украине, согласно отчету
Министерства экономического развития и торговли, по итогам первого
полугодия 2015 года составил 42 процента ВВП, что соответствует
показателю за аналогичный период 2014 года. Процессы детенизации
сегодня сдерживает нерешенность проблем: значительное налоговое бремя
на корпоративный сектор на фоне дальнейшего снижения экономической
активности предприятий и высокой стоимости привлечения кредитных
ресурсов, неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, сокращение
внутреннего спроса, увеличение расходов на импортное сырье и материалы
из-за девальвации национальной валюты, свертывание экономических связей
с РФ. (…)
По малому бизнесу правительство должно идти по максимальному
расширению налоговой базы. Это значит, что пусть налоги платят все, кто
занимается бизнесом, но пусть налоги будут как комариный укус. Надо
сделать так, чтобы люди регистрировались на упрощенной системе, чтобы у
них были регистраторы расчетных операцій. (…)
Руководитель «Публичного аудита», экономический эксперт
Максим Гольдарб:
(…) Налоговые изменения удовлетворяют МВФ только потому, что
фонд напрямую заинтересован в увеличении доходной части бюджета
любыми методами, чтобы кредиторы могли быть уверены в возвращении
предоставленных Украине кредитов (Налоговая реформа на Украине:
революции не будет, тенизация останется – считают эксперты //
Еuronews ru. (http://ru.euronews.com/newswires/3109920-newswire/). – 2015.
14.12).
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Глава Одесской областной государственной администрации, экспрезидент Грузии Михеил Саакашвили:
Реформы не могут быть половинчатыми. (…)
Кроме того, я считаю, что запланированные шаги нужно доводить
конца. Все что начато – надо закончить, ничего нельзя оставлять на полпути.
При этом реформы должны проходить не по отдельным секторам, а по всему
фронту. В Украине легче проводить реформы, чем в Грузии, из-за размеров
страны (…) (Саакашвили призывает прекратить «имитировать
реформы»
в
Украине
//
Грузия
Онлайн
(http://www.apsny.ge/2015/pol/1449862623.php). – 2015. – 11.12).
В Страсбурге посол при Совете Европы Роландс Лаппуке от имени
Латвии подписал соглашение с Советом Европы о взносе Латвии в План
действий для Украины на период 2015-2017 гг. в размере 15 000 евро.
Заместитель генерального секретаря Габриэлла БаттаиниДрагони:
В Украине высоко ценят помощь Совета Европы, поэтому важно
продолжать совместными усилиями оказывать поддержку государству в
процессе демократических реформ.
Оценив соответствие Плана действий для Украины на период 2015 –
2017 гг. нуждам этой страны, Латвия продолжает вносить свой вклад в
реализацию необходимых реформ в Украине (Латвия оплатила
демократические реформы на Украине: 1 цент на 10 украинцев // Бизнес
Балтия
(http://ru.bb.vesti.lv/component/k2/item/9164138-latviya-oplatilademokraticheskie-reformy-na-ukraine-po-0-1-evrotsenta-na-ukraintsa). – 2015.
– 11.12).
Україна в листопаді експортувала на 18.1 мільйонів доларів США
м'яса птиці.
В цілому, за 11 місяців експорт курячого м`яса і субпродуктів склав 150
тис. тонн – у розмірі 211, 5 млн. доларів США. Ірак залишається найбільшим
одержувачем (25,7%), – експорт в сумі 54,4 млн. доларів США. На другому і
третьому місці серед споживачів Нідерланди (16,6%) – 35,2 млн. грн, і
Німеччина (7,5%) – 15,9 млн. грн.
В цілому, в період січень – листопад позитивне сальдо зовнішньої
торгівлі України 177 млн. доларів США (Ukraina w listopadzie
wyeksportowała mięso drobiu na 18,1 mln USD // WSCHODNIK.PL
(http://wschodnik.pl/biznes/item/3593-ukraina-w-listopadzie-wyeksportowalamieso-drobiu-na-18-1-mln-usd.html). – 2015. – 10.12).
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт:
Більше реформуйте, менше політики.
До першочергових завдань найближчих тижнів належить посилення
боєздатності Збройних Сил України, прийняття бюджету, ухвалення змін до
податкового законодавства, завершення процедури внесення поправок до
Конституції щодо децентралізації (Пайєтт закликав керівництво України
приділити більше уваги впровадженню реформ // www.zik.ua
(http://zik.ua/news/2015/12/16/payiett_zaklykav_kerivnytstvo_ukrainy_654904).
− 2015. – 16.12).
Президент України Петро Порошенко перед початком міні-саміту
Україна-ЄС у Брюсселі наголосив на рішучості України втілювати у
життя реформи, які наближають країну до Європейського Союзу.
Президент України Петро Порошенко назвав пріоритетом порядку
денного міні-саміту питання про лібералізацію візового режиму та висловив
сподівання, що держави-члени ЄС і Європарламент схвалить позитивне
рішення про безвізовий режим для України.
У нас є амбітна програма, і я радий повідомити, що ми реалізували всі
пункти, про які домовлялися в той час. Ми в Україні з нетерпінням чекаємо
«зеленого світла» від Європейської Комісії з питань правової формалізації
введення безвізового режиму для українських громадян у 2016 році.
Україна продовжуватиме реалізацію широкого спектру реформ в
області боротьби з корупцією, правосуддя і внутрішніх справ для того, щоб
закріпити прогрес, досягнутий в рамках виконання Плану дій щодо
лібералізації візового режиму. (…)
Президент Європейської Ради Дональд Туск:
Реформи в Україні почали приносити результати, але українській владі
ще багато треба зробити в найближчі місяці.
Технічна і економічна допомога Україні з боку Європейського Союзу
буде продовжена. Я сподіваюся, що ми можемо дійти згоди з невирішених
питань в цей вечір (…) (Порошенко заявив, що Україна рішуче
налаштована
на
реалізацію
реформ
//
www.zik.ua
(http://zik.ua/news/2015/12/16/poroshenko_zayavyv_shcho_ukraina_rishuche_6
54943). − 2015. – 16.12).
Президент Європейської Ради Дональд Туск:
Реформи вже почали приносити результати. Але ми все ще очікуємо
на більше від українського керівництва у найближчі місяці (…) (Туск:
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Європа чекає від України більше зусиль у проведенні реформ // INSIDER
(http://www.theinsider.ua/politics/5671bd9de9aea/). – 2015. – 16.12).
Спільна заява Президента України, Прем'єр-міністра України та
Голови Верховної Ради України.
За рік, що минає, спільними зусиллями Президента, Верховної Ради та
Уряду створена міжнародна коаліція на підтримку України. У складних
перемовинах із міжнародними партнерами було досягнуто домовленостей
про реструктуризацію зовнішнього боргу нашої держави. В останньому
кварталі поточного року українська економіка продемонструвала перші
ознаки зростання. Відбувається структурна реформа енергетичного сектору
держави. Започатковані системні перетворення у напрямі антикорупційної
політики.
(…) Ми пройшли складний шлях до виконання Україною всіх вимог
для скасування безвізового режиму з державами ЄС. З 1 січня наступного
року між Україною та Європейським Союзом запрацює режим поглибленої
та всеохопної зони вільної торгівлі.
(…) Сьогодні надважливо не зупинятися на половині дороги, адже нам
належить пройти весь шлях до Українського успіху. Такі важливі для
держави реформи слугуватимуть підставою для якнайшвидшого членства
України у Європейському Союзі і НАТО.
Серед першочергових завдань найближчих тижнів:
− ухвалення змін до податкового законодавства, які запропоновані
Кабінетом Міністрів України і визначені Президентом України як
невідкладні;
− прийняття Закону «Про державний бюджет України на 2016 рік»;
− рішення, які забезпечать продовження співпраці України з
Міжнародним валютним фондом;
− підтримка кроків Уряду та Національного банку з економічної
стабілізації та оздоровлення фінансово-банківського сектору;
− завершення процедури внесення поправок до Конституції України
щодо децентралізації;
− внесення змін до Конституції України в частині судової реформи (…)
(Спільна заява Президента України, Прем'єр-міністра України та Голови
Верховної Ради України // Західна інформаційна корпорація
(http://zik.ua/news/2015/12/15/spilna_zayava_prezydenta_ukrainy_654552).
−
2015. – 16.12).
Президент України Петро Порошенко підписав Указ про створення
Міжнародної дорадчої ради.
Раду утворено як консультативно-дорадчий орган при главі держави,
який має сприяти впровадженню реформ в Україні на основі кращого
міжнародного досвіду.
Головою ради є президент, його заступником – голова Адміністрації
Президента Борис Ложкін. До роботи у складі ради запрошено досвідчених
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авторитетних міжнародних діячів, зокрема, Карла Більдта, Ентоні Блера,
Елмара Брока, Мікулаша Дзурінду, Ентоні Ебботта, Александра
Кваснєвського, Бернара-Анрі Леві, Андерса Ослунда, Андерса Фог
Расмуссена, Штефана Фюле (Порошенко створив Міжнародну дорадчу
раду // INSIDER (http://www.theinsider.ua/politics/5671a80dacf3b/). – 2015. –
16.12).
Президент України Петро Порошенко:
Я наголошував і наголошую: наявність у держави великої кількості
державних підприємств є фактором, який збільшує ризик корупції, фактором,
де держава ніколи не була ефективним власником. Наголошую на тому, що
держава не повинна займатися бізнесом. Держава повинна збирати податки і
ефективно управляти бюджетом, забезпечуючи найбільш ефективне
використання коштів платників податків.
Слід скоротити кількість державних компаній. Більшість із близько
1800 працюючих держпідприємств внаслідок неефективного менеджменту
приносять державі виключно збитки. Вони позбавлені можливості отримання
інвестицій, кредитів, позбавлені можливості модернізувати основні засоби, а
це означає, що вони є неконкурентноздатними, мають перестати бути гирями
на ногах держави, на ногах платників податків. (…)
Надалі все у нас має приватизовуватися виключно у відповідності з
найкращими світовими стандартами та практиками, під пильним наглядом
громадськості. (…)
Захистити держкомпанії від політичного втручання можна шляхом
переходу до холдингової моделі управління (Переважна більшість
державних підприємств має бути приватизована – Президент //
Президент України Петро Порошенко (http://www.president.gov.ua/news/
perevazhna-bilshist-derzhavnih-pidpriyemstv-maye-buti-privat-36489). – 2015. –
14.12).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
(…) Це був дуже непростий і складний рік. І тоді, коли мене обирали
Прем'єр-міністром України, я відверто і чесно сказав народу України і
членам Парламенту: золотих горів не обіцяю, але обіцяю важку і складну
працю і досягнення результату.
(…) Нас лякали тим, що Україна буде банкрутом і в Україні буде
оголошено дефолт. Але натомість золотовалютні резерви України зросли з 6
до 13 мільярдів доларів. А на рахунках в Державному казначействі України
не 108 тисяч гривень, як тоді, коли я вперше став Прем'єр-міністром України,
а 95 мільярдів гривень, які дають нам можливість виплатити пенсії, заробітні
платні, профінансувати військо, заплатити субсидії і далі тримати економічну
стабільність у країні. (…)
Нам розповідали про те, що Європейський Союз не дасть безвізовий
режим для громадян країни, а Парламент провалить відповідні закони. Але
натомість ми прийняли всі необхідні закони. І 15 числа я очікую позитивного
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звіту від Європейської Комісії щодо надання Україні безвізового режиму і
надання українцям права вільно почувати себе на теренах Європейського
Союзу. (…)
Нас лякали тим, що державний бюджет України, який був прийнятий
минулого року, ніколи не буде виконаний, тому що він не відповідає
економічним реаліям. У результаті державний бюджет додатково отримав
доходи 40 %, не кажучи вже про місцеві бюджети, які внаслідок
децентралізації також отримали додатково близько 40 % доходів. (…)
Нам розповідали про те, що українська бюрократія непереборна. Але в
результаті минулого року на 20 % ми скоротили чисельність державної
служби, і це саме зробимо в цьому році. На 30 % ми скоротили податківців,
митників і інших службовців фіскальної служби. Наполовину ми скоротили
кількість перевіряючих і контролюючих органів. Ми позабирали у органів
влади право видавати різного роду дозволи і ліцензії і передали це на місця,
для того, щоби кожен громадянин в своєму місті і містечку зміг прийти і
отримати необхідний сервіс від держави, без корупції, без черги і без
зволікань.
Мало хто вірив в те, що ми на кінець-то позбудемося радянської міліції
і що українці почнуть пишатися своєю новою українською поліцією, яка
здатна захистити українську родину, українського громадянина і
продемонструвати, що ми таки є європейська держава, де поліція служить
народу України. (…)
Зараз нам говорять, що в наступному році у них нічого не вийде, вони
розваляться, і жодних реформ в країні не буде проводитись. Не вірте. Ми
приймемо закон про державний бюджет. Ми приймемо нову податкову
реформу. Ми проведемо реформу середньої освіти і змінимо якість
української медицини (10 хвилин із Прем'єр-міністром. Звіт Уряду //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248703025&cat_id=244276429). − 2015. – 13.12).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Однією з цілей на 2016 рік це освітня реформа, насамперед середньої
освіти. Ми багато що зробили в реформі вищої освіти і імплементуємо закон
про вищу освіту. Але середня освіта є базою для того, щоб українська молодь
мала майбутнє.
Ще одним пріоритетом на наступний рік є зміни в системі охорони
здоров’я. Це перехід від фінансування ліжка до фінансування сервісу по
наданню медичної послуги.
Необхідно проведення в 2016 році прозорої приватизації.
Більш активно працювати по прийняттю законів, в тому числі щодо
приватизації. (…)
Також до кінця поточного року необхідно ухвалити закон України про
державний бюджет та податкову реформу і прийняти все необхідне
законодавство, щоб 2016 рік став роком економічного зростання. Звертаюсь
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до членів українського Парламенту провести ефективну дискусію і до кінця
поточного року прийняти ці законопроекти.
Завдяки цьому наступного року будуть впроваджені нові податкові
правила і нова податкова політика.
Ми провели дуже великі пакети децентралізації щодо передачі функцій
по реєстрації, по бізнесовій діяльності безпосередньо на органи місцевої
влади. Це дає додатково близько 1 мільярда доходів для територіальних
громад. І найбільш важливе − це дає можливість для громадян країни без
хабарів, без черг, без корупції отримувати державні послуги в Центрах
надання адміністративних послуг. (…)
Україна заслуговує на те, щоби Європейський Союз, так само як і
Україна для ЄС, відкрив свої кордони. Кордони для українських громадян
будуть відкриті.
Серед основних завдань завершення судової реформи в Україні
(Арсеній Яценюк назвав основні цілі Уряду на 2016 рік // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248700087&cat_id=2
44276429). − 2015. – 11.12).
Конституційна реформа
Посол Европейского Союза в Украине Ян Томбинский:
Сегодня мы говорим об изменениях в Конституцию в части судебной
системы, но я бы говорил о необходимости постоянной работы над
подготовкой новой Конституции Украины.
Возможно, надо создавать Конституцию, которая будет отвечать
желаниям создать парламентскую республику, чтобы в ней было четко
записаны распределение функций, распределение ответственности между
разными ветвями власти (Ян Томбинский: Я бы говорил о необходимости
постоянной работы над подготовкой новой Конституции Украины //
Інформаційний портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/politika/757
77-yan-tombinskiy-ya-by-govoril-o-neobkhodimosti-postoyannoy-raboty-nadpodgotovkoy-novoy-konstitutsii-ukrainy). − 2015. – 14.12).
Посол США в Україні Джефрі Пайєтт:
Реформа системи правосуддя – одно з ключових завдань, з якими
Україна матиме справу наступного року.
Проект змін до Конституції, поданий позаминулого тижня президентом
Петром Порошенком до парламенту, є прекрасним зразком, який відображає
рекомендації Венеціанської комісії.
Ми сподіваємося, що над цими важливими змінами проведуть прозоре і
широке обговорення, а їхнє проходження (через парламент) буде швидким
(Дж.Пайєтт: реформа системи правосуддя – одне з ключових завдань
України // Конституційна комісія (http://constitution.gov.ua/news/item/id/
1292). – 2015. – 11.12).
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Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує
Верховній Раді прийняти в цілому проект Закону «Про внесення змін до
Конституції України (щодо децентралізації влади)».
Законопроект №2217а поданий Президентом України як невідкладний.
Під час засідання Комітету 9 грудня члени Комітету зазначалося, що
метою законопроекту є відхід від централізованої моделі управління в
державі, забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова
ефективної системи територіальної організації влади в Україні, реалізація
повною мірою положень Європейської хартії місцевого самоврядування,
принципів субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності
місцевого самоврядування.
Для досягнення поставленої мети законопроектом пропонується внести
зміни до статей 85, 92, 106, 118, 119, 121, 132, 133, 140-144, 150, а також
Перехідних положень Конституції України (Комітет з питань правової
політики та правосуддя рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому
проект Закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо
децентралізації
влади)»
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1089). – 2015. – 10.12).
Оновлення влади та антикорупційна реформа
Голова представництва Європейського Союзу в Україні Ян
Томбінський:
Закон про це Агентство (Національне агентство із запобігання корупції,
− ред.) був прийнятий ще півроку тому. Була створена конкурсна комісія, яка
мала обрати п'ять членів, а вона обрала лише трьох. Це не дає впевненості в
загальному процесі.
Цей орган є одним з елементів загальної картини того, як Україна
планує боротися проти корупції.
Навіщо чекали стільки часу і навіщо все робити в останню хвилину, під
таким тиском? Немає впевненості всередині України, що це потрібно, у
першу чергу, не для ЄС, а для самої України.
Я за три роки в Україні не чув від жодного з політичних діячів
висловлювання про те, що в Україні немає корупції і з цим все добре. (…)
Мені здається, краще звітувати перед Брюсселем про те, що Україна сама йде
правильним шляхом без будь-якого нагадування їй про це (В ЄС
звинуватили Україну в затягуванні створення Антикорупційного бюро //
Інформаційний портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/Like/76608v-es-zvinuvvatili-ukrainu-vv-zatyaguvanni-stvorennya-antikoruptsiynogo-byuro).
− 2015. – 16.12).
Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник:
Чиновники
часом
самі
звертаються
до
Національного
антикорупційного бюро, щоб їх перевірили на причетність до корупції.
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Чиновники пишуть: «Проти мене готують корупційний скандал,
проведіть перевірку й підтвердьте, що я чистий перед законом».
До речі, ця тактика застосовувалася й до створення бюро, до ухвалення
нового Кримінально-процесуального кодексу. Мотиви для звернення в
кожному випадку свої, їх ми теж прояснюємо при перевірці таких заяв (…)
(Чиновники самі звертаються до Антикорупційного бюро, побоюючись
скандалів,
–
Ситник
//
Західна
інформаційна
корпорація
(http://zik.ua/news/2015/12/14/chynovnyky_sami_zvertayutsya_do_653997).
−
2015. – 14.12).
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
планирует создать отдел секретных сотрудников, которые для
расследования коррупционных дел будут внедряться непосредственно в
коррумпированные структуры. Однако созданию такого отдела пока
мешает закон о НАБУ, требующий, чтобы все сотрудники перед приемом на
работу проходили через открытый конкурс.
Директор НАБУ Артем Сытник:
Нам нужно внести в закон о НАБУ дополнение о возможности
проведения еще и закрытого кадрового конкурса. Мы хотим создать
подразделение детективов, которые будут работать под прикрытием −
проведение таких сотрудников через открытый конкурс, сами понимаете,
бессмысленно. Мы, конечно, можем набрать их, пользуясь законом о
государственной тайне. Но раз уж есть специальный закон о НАБУ, почему
бы его не дополнить (…) (У НАБУ не получается создать отдел
«секретных» детективов // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/75938-u-nabu-ne-poluchaetsya-sozdat-otdelsekretnykh-detektivov). – 2015. – 14.12).
Перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова:
Уряд зробив і зробить все необхідне для того, щоб агентство
(Нацагентство із запобігання корупції, − ред.) запрацювало якомога швидше,
починаючи з виділення приміщення, забезпечення всім необхідним. Адже і в
бюджеті на 2015 рік було передбачено кошти для цього агентства, а воно все
ще не може запрацювати. І в проекті бюджету на 2016 рік передбачено 484
млн на функціонування цього агентства (У проекті бюджету-2016 на
Нацагентство із запобігання корупції передбачено 484 мільйони гривень //
Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/news/25333-v-proektebjudzheta-2016-na-nacagentstvo-po-predot.html). – 2015. – 14.12).
Національне антикорупційне бюро оголосило конкурс на обрання
директорів свого львівського та одеського територіальних управлінь.
Повноваження директора Львівського теруправління Національного
антикорупційного бюро будуть поширюватися на Львівську, Волинську,
Закарпатську, Чернівецьку, Тернопільську, Івано-Франківську, Рівненську,
Хмельницьку області.
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Повноваження директора Одеського територіального управління
НАБУ поширюються на Одеську, Херсонську, Миколаївську, Кіровоградську
області (Антикорупційне бюро набирає директорів управлінь в Одесі та
Львові // Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2015/12/14/709
2486/). − 2015. – 14.12).
Президент Петро Порошенко закликав народних депутатів внести
до бюджету кошти на фінансування Антикорупційної прокуратури.
Президент України Петро Порошенко:
У проекті бюджету на наступний рік «забули» передбачити гроші на
фінансування антикорупційної прокуратури.
Вважаю це прикрим непорозумінням і технічною помилкою, яку буде
негайно виправлено (Порошенко вимагає передбачити в бюджеті
фінансування антикорупційної прокуратури // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/25145-poroshenko-trebuet-predusmotret-vbjudzhete-finans.html). – 2015. – 12.12).
Уряд України ухвалив розпорядження щодо призначення на
посаду членів Національного агентства з питань запобігання корупції
кандидатів, відібраних конкурсною комісією. Відповідне рішення було
ухвалене на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України у п’ятницю,
11 грудня.
Конкурсна комісія загалом підтримала трьох кандидатів на посади
членів НАЗК. Ними стали Корчак Наталія Миколаївна, Чумак Віктор
Васильович та Скопич Олександр Дмитрович. Заповнення трьох із п’яти
вакантних посад є достатньою умовою для запуску агентства.
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк:
Запуск роботи антикорупційного агентства означає, що ми виконали
ще одну вимогу Європейського Союзу щодо безвізового режиму, і наступний
рік буде роком повних перевірок всіх декларацій державних службовців.
У тому випадку, якщо стиль життя службовця не відповідає заявленим
статкам, такий державний службовець буде притягатися до відповідальності
на підставі подання (Уряд призначив на посади членів Національного
агентства з питань запобігання корупції, обраних конкурсною комісією //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248701818&cat_id=244276429). − 2015. – 11.12).
Децентралізація та реформа державного управління
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода:
Зокрема близько 1 млрд грн передбачено на підтримку об’єднаних
територіальних громад. Але це не просто вливання з центрального бюджетну
в місцеві бюджети об’єднаних громад, це кошти на фінансування конкретних
проектів і програм розвитку, які громади реалізовуватимуть.
Офіційна інформація
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При цьому підтримка реформи місцевого самоврядування та
територіальної організації влади не обмежується лише 159 об’єднаними
громадами, і навіть не процесом об’єднання громад взагалі. Об’єднання − не
самоціль, а лише один з засобів досягнення цілей, прописаних у Концепції
реформування місцевого самоврядування. Ми повинні працювати системно і
думати над тим, як усі органи місцевого самоврядування наділити
повноваженнями і ресурсами.
Одним з механізмів державної підтримки місцевого самоврядування є
Державний фонд регіонального розвитку, з якого в 2015 році було виділено
більше 2,9 млрд грн.
На 2016 рік у Фонді передбачено 4,65 млрд грн. Це кошти не для
державних адміністрацій, не для центральних чи територіальних органів
виконавчої влади, це гроші на фінансування проектів розвитку, які мають
подати органи місцевого самоврядування як об’єднаних, так і інших громад.
При цьому проектів та програм, які могли б претендувати на кошти
Державного фонду регіонального розвитку, дуже мало. Головна проблема у
нас в тому, що хороших проектів практично немає. Проекти на наступний рік
органи місцевого самоврядування нам повинні були подати ще до 1 серпня
цього року. Але до цього часу ми їх майже не маємо. Тому ми усі разом
повинні докласти максимальних зусиль, щоб якомога швидше такі проекти
з’явилися, і гроші, які держава готова виділяти, таки пішли на реальне
поліпшення життя людей в усіх регіонах країни (Уряд готовий виділяти на
регіональний розвиток вдвічі більше грошей, але лише під якісні проекти,
− В'ячеслав Негода // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=248709997&cat_id=244277212). − 2015. – 15.12).
Директор Департаменту з питань регіонального розвитку
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України Олена Кучеренко:
В Україні активно впроваджується нова регіональна політика, яка
базується на підходах та принципах Європейського Союзу. (…)
Мінрегіон ставить за мету покращити якість життя в регіонах та
досягти європейських стандартів.
В минулому році було прийнято державну стратегію регіонального
розвитку,
яка
визначила
три
головні
цілі:
підвищити
конкурентоспроможність регіонів, забезпечити їх згуртованість та
просторовий розвиток, а також ефективне державне управління в сфері
регіонального розвитку.
В цьому році вдалося створити правові рамки для повноцінного
впровадження цієї стратегії. Було прийнято Закони України «Про засади
державної регіональної політики», «Про добровільне об’єднання
територіальних громад» і цілий ряд підзаконних актів Кабінету Міністрів
України. Це дало нам нову систему планування регіонального розвитку,
забезпечення його фінансування та реалізації програми проектів
регіонального розвитку.
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Вже працює нова система моніторингу реалізації державної
регіональної політики, базуючись на підходах європейського союзу, яка дає
змогу оцінити стан соціально-економічного розвитку регіону відповідно до
стандартів і методик визначення конкурентоспроможності, та нагадала про
важливість інституційного забезпечення регіонального розвитку.
Створено і запущено систему нового механізму планування та
визначено державну стратегію. Регіони продовжують приймати свої власні
стратегії розвитку – загалом їх вже 21. І після виборів, що відбулися 25
жовтня, очікуємо, що ще 4 регіони – Львів, Одеса Тернопіль, Запоріжжя до
кінця року приймуть свої стратегії. Маючи такий пакет стратегічних та
планових документів регіони можуть розраховувати на фінансову підтримку
з Державного фонду регіонального розвитку для впровадження пріоритетних
проектів розвитку регіонів (Мінрегіон впроваджує нові підходи у сфері
регіонального розвитку // Міністерство регіонального розвитку,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства
України
(http://www.minregion.gov.ua/news/minregion-vprovadzhue-novi-pidhodi-usferi-regionalnogo-rozvitku-357285/). − 2015. – 15.12).
Президент Украины Петр Порошенко:
Польша предоставит Украине советников для внедрения реформы
децентрализации.
Я хотел бы подтвердить, что мы наработали общие подходы целого
ряда проектов, и я очень благодарен нашим польским партнерам за
предложенную помощь. Прежде всего речь идет о помощи и имплементации
реформы в части децентрализации Украины. Мы договорились, что Польша
готова оказать нам помощь как в виде советников, которые будут работать
как при украинском правительстве, так и в субъектах местного
самоуправления, так и пригласить наших субъектов самоуправления в
Польшу для обмена опытом для демонстрации доступа к программам
Европейских фондов (Польша предоставит Украине советников для
внедрения реформы децентрализации, − Порошенко // 112.ua
(http://112.ua/politika/polsha-predostavit-ukraine-sovetnikov-dlya-vnedreniyareformy-decentralizacii-poroshenko-278907.html). − 2015. – 15.12).
Президент України Петро Порошенко:
Підтримую пропозицію щодо необхідності підвищення прозорості та
ефективності діяльності органів державної влади, зокрема шляхом створення
єдиного державного інформаційного ресурсу, який би висвітлював усю
доступну та об'єктивну інформацію про державних службовців з можливістю
накопичення відгуків громадян про їхню роботу та використання цих
відгуків для персоніфікованої оцінки роботи державних органів (Порошенко
пропонує створити сайт, де можна буде дати оцінку кожному чиновнику
// Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/news/25319poroshenko-predlagaet-sozdat-sajjt-gde-mozhno-bude.html). – 2015. – 14.12).
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10 грудня 2015 року Верховна Рада України у другому читанні і в
цілому прийняла законопроект щодо передачі органам місцевого
самоврядування більших повноважень з надання адміністративних
послуг.
До повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих
державних адміністрацій пропонується віднести надання адміністративних
послуг, що мають найбільший попит серед жителів територіальних громад.
Зокрема, органам місцевого самоврядування будуть надані
повноваження щодо реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця
проживання особи, ведення відповідного реєстру територіальної громади, що
в результаті позбавить жителів необхідності збирати відповідні довідки про
склад сім’ї та проживання, які потрібні при наданні соціальних та інших
послуг.
Законопроектом також пропонується спростити процедуру отримання
інформації з Державного земельного кадастру. При цьому, право на надання
такої інформації матимуть посадові особи органів місцевого самоврядування,
в тому числі і адміністратори центрів надання адміністративних послуг.
Інформація з Державного земельного кадастру надаватиметься також в
електронній формі, в першу чергу нотаріусам і державним реєстраторами
речових прав, що дозволить забезпечити швидке та комплексне надання
ними послуг.
Крім того, законопроектом з метою оперативної реєстрації місця
проживання громадянина переглядаються окремі процедури реєстрації місця
проживання. У зв’язку з цим, скасовується необхідність отримання талону
зняття з реєстрації, надається можливість відповідним посадовими особами
виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку
(гуртожитку), об'єднання співвласників багатоквартирного будинку,
житлово-будівельного кооперативу подавати заяви про реєстрацію місця
проживання особи тощо.
Прийняття цього законопроекту дозволить забезпечити доступність та
належну якість публічних послуг шляхом оптимального розподілу
повноважень між органами місцевого самоврядування та органами
виконавчої влади на різних рівнях адміністративно-територіального устрою
за принципами субсидіарності та децентралізації, а також удосконалить
процедуру та умови надання адміністративних послуг (Верховна Рада
прийняла закон, який розширює повноваження органів місцевого
самоврядування з надання адмінпослуг // Децентралізація влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1088). – 2015. – 10.12).
Дерегуляція та розвиток підприємництва
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства
України Ярослав Краснопольський:
(…) Відповідними документами за рік, що минає, скасовано 42
дозвільні документи, зокрема ветеринарних свідоцтв, сертифікатів якості, у
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тому числі карантинних сертифікатів. Скасовано шість ліцензій, перестало
бути обов’язковим ветеринарне свідоцтво (форми № 2). Окрім того,
запроваджено більше 50 інших законодавчих змін з дерегуляції.
Результати дерегуляції відчули близько 40 тисяч аграрних підприємств.
Її економічний ефект – 12 млрд, збережених для розвитку підприємництва.
Тобто ці кошти залишилися у виробництві, їх було витрачено на
модернізацію інфраструктури та соціальні витрати. Внаслідок дерегуляції
логістичний ланцюг на ринку зерна скорочено на 10 днів. Один із наочних
прикладів дерегуляції – виробництво біоетанолу. Після скасування
непотрібних дозвільних документів будь-який завод, що отримає відповідну
ліцензію, зможе виробляти біопаливо. Раніше ця сфера була фактично
монополізована, що породжувало завищення цін та корупцію.
Ми розглядаємо дерегуляцію, як важливий інструмент на шляху
євроінтеграції України. Відтак, розраховуємо до 2020-го ракурсі дозвільні
процедури в агросекторі адаптувати до вимог ЄС. Це дозволить вирішити
кілька важливих завдань. По-перше, ми полегшуємо життялюдям і
стимулюємо розвиток аграрного бізнесу. По-друге, відкриваємо дорогу
масштабним інвестиціям в галузь. По-третє, даємо мешканцям сільської
місцевості шанс на європейське життя в Україні (Дерегуляція − шлях до
європейських стандартів життя на селі, − Ярослав Краснопольський //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248701710&cat_id=244277212). − 2015. – 11.12).
Сьогодні підписано нову редакцію угоди про уникнення подвійного
оподаткування між Україною та Кіпром.
Документ підписали міністр фінансів України Наталія Яресько та
міністр енергетики, торгівлі, промисловості і туризму Кіпру Йоргос
Лаккотріпіс у присутності президентів двох країн.
Президент України Петро Порошенко:
Вона покращить інвестиційний клімат та зміцнить економічні
відносини між країнами.
Загалом сьогодні між країнами підписано чотири документи, в тому
числі і документи, які дозволяють врегулювати ситуацію з позиції уникнення
подвійного врегулювання, що буде сприяти розвитку економічних відносин
між нашими країнами (Україна та Кіпр підписали змінену угоду про
оподаткування // Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/
news/2015/12/11/7042105/). − 2015. – 11.12).
Судова реформа
Президент Петро Порошенко:
Виникла потреба в серйозних конституційних змінах в частині
правосуддя. Найважливіші їхні складові – очищення та оновлення
суддівського корпусу через персональне тестування, жорсткий контроль за

Офіційна інформація

45

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

10 − 16 грудня 2015 року

20-28 лютого 2015
видатками кожного окремого судді на предмет їхньої відповідності доходів.
Все просто. Скасування суддівської недоторканності.
Одночасно необхідно забезпечити незалежність суддівського корпусу
від політичних впливів.
Захистіть суддів від корупції шляхом скасування недоторканності і
запровадження швидкого і ефективного контролю за деклараціями. І
захистіть від політичних впливів. І вимагайте ефективного, справедливого
правосуддя (Порошенко висловлюється за скасування суддівської
недоторканності
//
Західна
інформаційна
корпорація
(http://zik.ua/news/2015/12/12/poroshenko_vyslovlyuietsya_za_skasuvannya_sud
divskoi_nedotorkannosti_653627). − 2015. – 12.12).
Рада суддів України погодила порядок та методологію
кваліфікаційного оцінювання суддів.
Також погоджено положення про порядок складання іспиту та
методику його оцінювання під час проведення кваліфікаційного оцінювання
суддів.
Це означає, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України може
розпочинати процес кваліфікаційного оцінювання суддів (Рада суддів
України погодила порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання
суддів // Конституційна комісія (http://constitution.gov.ua/news/item/id/12
91). – 2015. – 11.12).
Податкова реформа
14 грудня відбулася зустріч Міністра фінансів Наталії Яресько з
членами Європейської Бізнес Асоціації щодо компромісного варіанту
податкової реформи, який був сформований на базі проекту
Міністерства фінансів з урахуванням пропозицій народних депутатів,
бізнесу та громадськості.
Міністр фінансів України Наталія Яресько наголосила на
необхідності вирішувати назрілі проблеми у податковому законодавстві,
адже на сьогодні існуюча податкова система є складною, незрозумілою,
суб’єктивною і корупційною. Вона не дає можливості розвиватися ані
бізнесу, ані середньому класу. Врешті-решт, вона створює ризики для
економіки та її громадян.
Нам потрібні не просто зміни до законодавства, не просто рішення
низки окремих проблем, а комплексна податкова реформа, яка забезпечить
адекватний рівень оподаткування для всіх, та зможе дати значний поштовх
розвитку підприємництва, розбудові бізнесу, створенню нових робочих місць
та процвітанню країни в цілому.
Міністерство фінансів відкрите для діалогу, адже спільна робота
допоможе відповісти на запит бізнесу щодо швидкого зниження податкового
навантаження в Україні, та водночас допоможе створити більшу
справедливість, прозорість в податковому законодавстві, та розпочати
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важливий процес ліквідації численних викривлень в ньому (Наталія
Яресько зустрілась з членами Європейської Бізнес Асоціації для
обговорення компромісного варіанту Податкового кодексу // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248707211&
cat_id=244277212). − 2015. – 15.12).
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк:
Мета податкової реформи – в першу чергу, це суттєве зменшення як
ставок податку, так і зменшення, спрощення адміністрування при сплаті цих
податків.
Наша основа – зменшити оподаткування податків на зарплату. Тобто
звільнити від складного податкового ярма наших роботодавців і наших
працівників. Фактично ми вдвічі зменшуємо ставки оподаткування
податками на заробітну платню.
Ставки, які пропонуються, – це 20 % – 20 %, 18 % – 18 % з 1 січня
наступного року. Далі ми пропонуємо ставки зменшити ще по 1%, і з 2018
року (буде) 20 % – 20 %, 17 % – 17 %.
Проект податкової реформи нами узгоджено. Відповідно, до наших
домовленостей, які оголосив президент, уряд вчора затвердив податкову
реформу. Сьогодні ця податкова реформа направлена до парламенту.
І президент своїм листом звертається до парламенту (з проханням)
розглянути даний законопроект за невідкладною процедурою і включити
його до порядку денного.
Ми дуже просимо, щоб цей законопроект було підтримано,
проголосовано, і тіло Податкового кодексу набуло чинності з другого
кварталу 2016 року, тому що там маса новацій, до яких платники податків
повинні звикнути. І, можливо, нам треба буде протягом трьох місяців ще
внести певні корективи. Але нові зменшені ставки оподаткування повинні
набути чинності з 1 січня наступного року.
Саме на цих ставках збалансовано бюджет.
Розумієте, у податковій реформі – я за найбільш радикальні і ліберальні
підходи, але реформа, яка пропонувалася перша, – треба зняти 25 мільярдів
гривень. З кого їх зняти? З армії, зі вчителів, із пенсіонерів.
Ми пішли по Податковій реформі, яка дала можливість зберегти
соціальні стандарти, фінансування армії, при цьому ми знайшли майже 70
мільярдів – щоб ви розуміли, який значний обсяг падіння від ставки ЄСВ
(єдиного соціального внеску, – ред.) – щоби наповнити пенсійний фонд і
виконати всі наші соціальні зобов’язання.
Це збалансована Податкова реформа, яка дає можливість бізнесу
розвиватися, а бюджету виконати свої зобов’язання. Тому я дуже прошу, що
ми разом її прийняли до кінця року (Яценюк: проект Податкового кодексу
подано
–
треба
буде
«звикати»
//
Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/12/11/7092157/). − 2015. – 11.12).
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Міністерство фінансів представило компромісний варіант
Податкової реформи.
Згідно із повідомленням, метою реформи є створення простої, прозорої
та справедливої податкової системи, яка стимулюватиме інвестиції та
забезпечить сприятливі умови для сталого розвитку національної економіки,
водночас забезпечуючи надходження до Державного та місцевих бюджетів
для основних державних видатків.
Як зазначається, ключовими пріоритетами податкової реформи для
бізнесу стануть:
− зниження податкового навантаження на заробітні плати та бізнес в
цілому;
− спрощення податкового законодавства та процедур;
− боротьба з корупцією у податкових органах;
− підвищення прозорості, справедливості та спрощення податкової
системи;
− подальша економічна та фінансова стабілізація.
У новому варіанті ПДФО і податок на прибуток становитимуть 18%, а
вже з наступного року, і до 17% – з 2017.
Стосовно ЄСВ, то він залишається без змін – 20%.
Також, компромісний варіант передбачає ведення перехідного періоду
для сільського господарства для переходу на загальну систему
оподаткування.
У адмініструванні податків:
− демілітаризація податкової міліції;
− створення електронного кабінету платника податків;
− створення повністю автоматичної системи відшкодування ПДВ, яка
виключить суб’єктивізм (Мінфін показав компромісний варіант
податкової реформи, – інфографіка // Західна інформаційна корпорація
(http://zik.ua/news/2015/12/10/minfin_pokazav_kompromisnyy_variant_podatko
voi_reformy__infografika_652710). − 2015. − 10.12).
Реформа державної служби та реорганізація державних органів
Голова Національного агентства України з питань державної
служби Костянтин Ващенко:
Реформа держслужби в Україні фінансуватиметься за рахунок кількох
джерел, у т. ч. − держбюджету та грошей ЄС, виділених на реформи в країні.
Перше джерело фінансування − держбюджет. Очевидно, у 2016 році на
ці видатки не буде можливості знайти якісь серйозні суми.
Влада планує «оптимізувати» витрати на Кабмін, забираючи зайві
міністерства й функції і паралельно скорочуючи кількість державних
службовців, при цьому буде збережено фонд оплати праці міністерств.
Зараз загальний фонд оплати праці становить 14 млн грн. Його не
зменшуватимуть, це дасть можливість підвищувати заробітні плати
чиновникам, які залишаться, за рахунок внутрішніх резервів міністерств.
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Друге джерело фінансування − ЄС, який виділив на українські реформи
1,8 млрд євро.
Йдеться про реформу держуправління в цілому і доплати до зарплатні
− від 30 до 50 мільйонів євро на рік.
З 1,8 млрд 600 мільйонів заплановано на реформу держуправління в
цілому.
Це включає адмінреформу, реформу адміністративних послуг, Кабміну
й ЦОВ, електронне самоврядування, заробітну плату. Головний розпорядник
фінансів − Кабмін, який буде відповідати за використання коштів перед ЄС.
Третім джерелом фінансування мають стати громади. У територіальних
громад з'явиться право, виходячи з рівня свого економічного розвитку,
самостійно визначати як кількість необхідних їм чиновників, так і рівень
їхньої заробітної плати (Реформу держслужби проведуть за рахунок ЄС,
бюджету і громад // Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/
2015/12/13/7092380/). − 2015. – 13.12).
Європейський Союз готовий допомогти Україні у розробці
стратегії реформування держслужби, під яку може виділити
фінансування.
Про це йдеться у заяві єврокомісара Гана щодо сьогоднішнього
прийняття закону «Про державну службу» Верховною Радою, поширеній
представництвом ЄС в Україні.
Єврокомісар Йоганес Ган:
ЄС забезпечить український уряд підтримкою експертів для допомоги
у виробленні всеосяжної стратегії реформи державного управління. Дуже
важливо, щоб цей процес проводився без затримки.
Ухвалення цього закону є першим і дуже позитивним кроком, до більш
ефективної, деполітизованої, кваліфікованої та професійної держслужби, що
зможе надавати кращі послуги своїм громадянам (ЄС допоможе Києву зі
стратегією, необхідною для фінансування держслужби // Європейська
правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/12/10/7042069/). − 2015.
– 11.12).
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Я хочу подякувати цільовій команді реформ Національної ради
реформ, з якою ми разом починали підготовку цього законопроекту (про
держслужбу, – ред.). (…)
Прийняття закону є значущим етапом у проведенні реформи
децентралізації. Нові громади мають отримати не лише додаткові фінанси та
нові повноваження. На місцях мають бути люди, спроможні їх виконувати
ефективно. Після прийняття цього закону має бути прийнято закон про
службу в органах місцевого самоврядування.

Офіційна інформація

49

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

10 − 16 грудня 2015 року

20-28 лютого 2015
Новий закон дасть можливість збільшити рівень зарплат найбільш
ефективним працівникам (…) (Г. Зубко: Прийняття закону про
держслужбу є значущим етапом у проведені реформи децентралізації //
Конституційна комісія (http://constitution.gov.ua/news/item/id/1289). – 2015.
– 11.12).
Стартує комплексне реформування державного управління та
створення в Україні професійної, політично неупередженої, ефективної
державної служби.
Відповідний проект Закону України «Про державну службу» 10 грудня
Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому. За це
рішення проголосували 261 народний депутат.
Так, законопроектом встановлюються нові правові та організаційні
засади державної служби:
− розмежування політичних та адміністративних посад,
− врегулювання статусу державного службовця,
− конкурсних процедур добору на державну службу, в тому числі на
посади вищого корпусу державної служби,
− гарантування рівного доступу до державної служби,
− поєднання системи винагород з оцінкою роботи,
− надання пріоритету кар’єрній службі,
− посилення персональної відповідальності за виконання обов’язків,
− створення умов прозорої діяльності державних органів та гідної
оплати праці державних службовців на основі обґрунтованої моделі з
мінімальним впливом суб’єктивізму та проходження служби виключно на
основі особистих якостей та досягнень (заслуг).
Впровадження таких новацій сприятиме централізації державної
служби, посиленню ролі спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з питань державної служби, а також його територіальних
органів з метою реалізації єдиної державної політики та контролю за
дотриманням нового законодавства у сфері державної служби на усій
території України (Верховна Рада України ухвалила законопроект «Про
державну службу» // Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та
житлово-комунального
господарства
України
(http://www.minregion.gov.ua/news/verhovna-rada-ukrayini-uhvalilazakonoproekt-pro-derzhavnu-sluzhbu-765590/). − 2015. – 10.12).
Реформа енергетики, програми енергоефективності та
енергонезалежності
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук:
В рамках взятих Україною зобов’язань перед Енергетичним
Співтовариством прийнято Національний план дій з енергоефективності до
2020 року, розроблено та успішно запроваджено державну програму
стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів.
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Прийнято Закон України «Про запровадження нових інвестиційних
можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів
підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації»,
який дозволить провести термомодернізацію бюджетних установ та
гарантуватимуть повернення коштів інвестору.
Беручи до уваги рекомендації ОЕСР та співпрацюючи з іншими
міжнародними проектами, ми створюємо усю необхідну базу для розвитку
ринку енергосервісу. У наших планах – широкомасштабна роз’яснювальна
кампанія по всій країні з цього приводу (…) (В Україні створюють
необхідну базу для розвитку ринку енергосервісу // Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства
України
(http://www.minregion.gov.ua/news/v-ukrayinistvoryuyut-neobhidnu-bazu-dlya-rozvitku-rinku-energoservisu-687066/). − 2015.
– 16.12).
Руководитель пресс-службы ПАО «Укртрансгаза Максим
Белявский:
ПАО «Укртрансгаз» в период с начала года до 13 декабря 2015 года
увеличило транзит газа в страны Европейского союза на 6 % − до 63 млрд
куб. м.
По состоянию на 14 декабря транзит в Европу составляет 226 млн куб
м в сутки, в Молдову − 10 млн куб м в сутки.
Украина с начала года импортировала 16,2 млрд куб м газа, в
частности, 6,1 млрд куб. м было поставлено из РФ, 10,1 млрд куб. м − из ЕС
(9,5 млрд куб. м из Словакии, 0,5 млрд куб. м − из Венгрии, 0,1 млрд куб. м −
из Польши.
Таким образом, доля европейского импорта составляет около 62 %.
В настоящее время 52 % газа, импортируемого Украиной со стороны
Европы, приходится на частных поставщиков, тогда как годом ранее этот
показатель составлял всего 2 % (Украина увеличила транзит газа в Европу
на 6 % к середине декабря, − «Укртрансгаз» // Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/365248/ukraina_uvelichila_tranzit_gaza_v_evropu_n
a_6_k_seredine_dekabrya_ukrtransgaz). − 2015. – 15.12).
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук провів зустріч з
представниками Інституту енергетичної економіки Японії (IEEJ),
компанії «Kyushuelectricpowerco» та Управління екологічними
ресурсами (ERM).
У ході зустрічі сторони обговорили пріоритетні напрями діяльності у
сфері енергоефективності, відновлюваної енергетики та подальшу співпрацю
з метою залучення японських інвестицій у ці сфери. Зокрема,
обговорювалось питання реалізації національних планів дій у сфері
відновлюваної енергетики та енергоефективності до 2020 року.
Окремо японська сторона висловила зацікавленість у питаннях
поводження з побутовими відходами, зокрема, їх ефективного використання
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для виробництва електричної та теплової енергії в Україні (Обговорено
можливість залучення японських інвестицій у сферу енергоефективності
та
відновлюваної
енергетики
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248705463&cat_id=2
44277212). − 2015. – 14.12).
З 7 по 9 грудня 2015 року з робочим візитом у Федеративній
Республіці Німеччина перебував начальник управління заміщення
традиційних видів палива Держенергоефективності Юрій Шафаренко. У
рамках цього візиту було обговорено питання виробництва біогазу −
біометану в Німеччині та можливості запровадження будівництва біогазових
заводів в Україні.
За результатами зустрічі було досягнуто домовленості щодо
необхідності створення робочої групи з питань удосконалення нормативноправової бази щодо виробництва та використання промислового біогазубіометану в Україні. Це сприятиме залученню вітчизняних та іноземних
інвестицій у цю сферу (Держенергоефективності переймає німецький
досвід
щодо
виробництва
біогазу
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248703673&cat_id=2
44277212). − 2015. – 14.12).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Наша мета – протягом десяти років взагалі позбавитись імпортного
природного газу, збільшити власний видобуток і стати повністю енергетично
незалежною країною.
(…) Нам вдалося як зменшити ціну, так і диверсифікувати джерела
постачання природного газу.
(…) Подальше падіння цін на нафту також буде позитивно впливати на
українську економіку і на ціну природного газу, який придбавається
Україною у країн-членів Європейського Союзу.
Щодо питання закупівлі газу в російського «Газпрому конкуренція є
конкуренція. Зараз нам вигідніше купувати газ в наших європейських
партнерів. (…)
Через десять років Україна в змозі буде експортувати природний газ.
Нова енергетична політика і нові ренти, які ми просимо Парламент
підтримати, дадуть можливість збільшити видобуток власного газу (…)
(Арсеній Яценюк: Через десять років Україна в змозі буде експортувати
природний газ // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=248699840&cat_id=244276429). − 2015. – 11.12).
11 грудня в рамках офіційного візиту Президента Республіки Кіпр
Нікоса Анастасіадіса в Україну та його зустрічі з Президентом України
Петром Порошенком відбулося підписання Меморандуму про
взаєморозуміння між Держенергоефективності та Міністерством
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енергетики, торгівлі, промисловості та туризму Республіки Кіпр у
сферах відновлюваних джерел енергії та енергоефективності.
В рамках Меморандуму сторони будуть обмінюватися досвідом у сфері
відновлюваної енергетики, зокрема, щодо використання енергії сонця, вітру
та біомаси, виробництва та використання біопалива.
Також передбачається співпраця щодо розробки законів та
нормативно-правових актів у сфері енергоефективності у будівлях. Крім
того, планується спільно розробляти методики та програмне забезпечення
для підготовки енергетичних сертифікатів державних будівель (Україна та
Кіпр співпрацюватимуть у сфері відновлюваної енергетики та
енергоефективності // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=248701492&cat_id=244276429). − 2015. – 11.12).
Реформа правохоронної системи
Голова Національної поліції України:
Головними акцентами візиту голови Національної поліції України у
Вашингтон стали презентація вже виконаної роботи, а також обговорення
планів розвитку і можливостей для зміцнення співпраці США і України в
цьому напрямі.
У першу чергу, ми розповіли про наші плани і наші потреби. Моє
перебування тут стало своєрідним продовженням діалогу з американською
владою після візиту Джо Байдена в Україну.
Під час наших переговорів мій меседж був дуже чіткий: 2016 рік стане
ключовим для реформ у національній поліції.
США надали виняткову підтримку у створенні нової патрульної
поліції. Зараз стоять не менш об'ємні завдання, і для цього потрібна
подальша серйозна підтримка з боку партнерів.
Мова йде про не тільки про фінансову допомогу, але і технічну
підтримку, а також навчання українських поліцейських, в тому числі й
інструкторів.
У середу вилітаю з візитом до Канади, де теж буду спілкуватися з
представниками влади про реформи і перспективи розвитку Нацполіції
(Деканоїдзе домовилась зі США про допомогу у розвитку Нацполіції //
Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2015/12/16/7092657/). −
2015. – 16.12).
Глава Національної поліції Хатія Деканоїдзе анонсувала відкриття
рекрутингових центрів поліції, створених за зразком київського, ще в 10
містах України.
Глава Національної поліції Хатія Деканоїдзе:
Головне наше завдання − повернути довіру і очистити наші лави. До
травня ми плануємо відкрити філії таких самих незалежних рекрутингових
центрів приблизно в 20 містах (Деканоїдзе: Головне завдання − повернути
довіру
до
поліції
//
Аналітична
служба
новин
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(http://asn.in.ua/ua/news/news/25055-dekanoidze-glavnaja-zadacha--vernutdoverie-k-p.html). – 2015. – 11.12).
Глава Національної поліції Хатія Деканоїдзе і посол США в
Україні Джефрі Пайетт відкрили в Києві Рекрутинговий центр для
набору нових поліцейських.
Глава Національної поліції Хатія Деканоїдзе:
Для мене це дуже важливий день. Ми відкриваємо центр рекрутингу,
який займатиметься пошуком кадрів для Національної поліції, атестацією,
відбором, оцінкою та розвитком.
Наші партнери допомагають нам побудувати нашу сучасну поліцію,
яка орієнтуватиметься на сервіс і розвиватиметься. Поліцію, яка служитиме і
захищатиме.
Крім пошуку нових поліцейських, у даному центрі з понеділка
проводитимуть співбесіди з колишніми співробітниками міліції в рамках
переатестації (У Києві Деканоїдзе відкрила Рекрутинговий центр поліції //
Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/news/25049-v-kievedekanoidze-otkryla-rekrutingovyjj-centr-po.html). – 2015. – 11.12).
Глава Нацполіції Хатія Деканоідзе:
Прозорий відбір до правоохоронної системи дозволить запобігти
багатьом корупційним проявам.
З моменту створення Національної поліції зроблено дуже багато, аби її
система стала прозорою та доступною для всіх. Першим кроком у боротьбі з
корупцією стала заміна ДАІ на нову патрульну поліцію.
Ті хлопці, які зараз несуть службу, патрулюючи вулиці міста, і є
обличчям нової України, прозорість і відкритість процесу відбору до поліції
дозволить запобігти багатьом корупційним проявам.
В грудні 2015 року патрульна поліція працюватиме ще у п'ятьох містах
України, а з нового року – ще у 19 населених пунктах. До червня 2016 року
патрульна поліція діятиме у 29 містах України.
Національна поліція має бути не каральним, а сервісним органом.
Найголовнішим критерієм роботи має стати довіра населення. Саме за цих
умов система зможе змінитись (Наступними пройдуть переатестацію
Львів та Хмельницький, − Хатія Деканоідзе // Міністерство внутрішніх
справ України (http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/174
6758;jsessionid=0477EC443E23117410D7E056384F18DA). − 2015. – 10.12).
Глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе:
Мы протестировали около 13 тыс. полицейских, которые назначены на
временные и постоянные должности. В понедельник мы начали очень
важный этап, это аттестация и это собеседование. Есть у нас 12 комиссий,
есть у нас центральная аттестационная комиссия и каждый сотрудник,
который должен доказать, что он будет настоящим полицейским, должен
пройти весь процесс собеседования и аттестации. Я думаю, что когда мы
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закончим этот процесс, и я понимаю, я понимаю скептиков, которые говорят,
что все пропало. Ничего не пропало. Вы знаете, когда пропало все? Когда
милиция занималась вымогательством денег. Вот тогда пропало все. А
сегодня у каждого сотрудника есть шанс доказать, что он честный и он
может поменяться (Деканоидзе о переаттестации в МВД: Ничего не
пропало // 112.ua (http://112.ua/glavnye-novosti/dekanoidze-o-pereattestacii-vmvd-nichego-ne-propalo-277907.html). − 2015. – 10.12).
Реформа системи національної безпеки та оборони
Президент Польщі Анджей Дуда:
Польща буде господарем саміту НАТО у 2016 році і я б дуже хотів,
щоб Україна була присутня на цьому форумі, щоб її присутність була
однозначна. І я вважаю, що це істотне питання з точки зору не лишепольсько-українських відносин, а також позиції України в сфері безпеки в
нашій частині світу.
І тому я буду старатися щоб місце для України при столі було (Польща
виступила за присутність України на саміті НАТО у Варшаві //
Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/12/15/704
2268/). − 2015. – 15.12).
Представник штаб-квартири НАТО Петр Лунак:
Нам потрібно уникнути небезпеки виникнення втоми від України.
Така небезпека може виникнути у випадку, якщо необхідні реформи в
Україні будуть стикатися з опором та бюрократією. (…)
Якщо реформи потрібні, вони повинні бути проведені вже зараз. (…)
Реформи повинні виходити за межі безпекового та оборонного сектору
(Представник НАТО: є небезпека виникнення втоми від України //
Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/12/15/704
2261/). − 2015. – 15.12).
Програма розвитку українського експорту
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України –
Торговий представник України Наталія Микольська:
Однією з найважливіших тем Конференції міністрів СОТ стане
торгівля сільськогосподарськими товарами, зокрема скасування експортних
субсидій у сільському господарстві та запровадження спеціального захисного
механізму у торгівлі сільськогосподарськими товарами для країн, що
розвиваються.
Саме
ці
рішення
сприятимуть
підвищенню
конкурентоспроможності українських сільськогосподарських товарів на
зовнішніх ринках (…) (На Конференції міністрів СОТ, де вирішуються
перспективи подальшої лібералізації міжнародної торгівлі, Україна
відстоюватиме свої торговельні інтереси, − Наталія Ми кольська //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
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248713317&cat_id=244276429). − 2015. – 16.12).
Під час Конференції міністрів Світової організації торгівлі в м.
Найробі (Республіка Кенія) українська делегація зустрілася з
турецькими партнерами на чолі з Міністром економіки Турецької
Республіки Мустафою Елітасом й за результатами цієї зустрічі сторони
підтвердили прагнення щодо розширення та поглиблення торговоекономічних відносин з Туреччиною у рамках стратегічного партнерства
та укладення збалансованої та взаємовигідної Угоди про вільну
торгівлю, а також окреслили подальші кроки з організації
переговорного процесу.
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Торговий представник України Наталія Микольська:
(…) Традиційно Україна експортує до Туреччини відносно
високоліквідні товари з низьким рівнем доданої вартості, які займають
достатньо значну частку в загальному турецькому імпорті. Ринок Туреччини
залишається привабливим регіоном у першу чергу завдяки високому рівню
розвитку промисловості та споживання промислових товарів, зокрема,
металопродукції, а також завдяки великій кількості будівельних проектів,
запланованих на найближчі кілька років.
Що стосується українського експорту промислової продукції до
Туреччини, перспективними напрями співпраці є авіабудування,
машинобудування, хімічна промисловість, а також збільшення постачань
ядерних реакторів, котлів, машин, суден, електричних машин. Україна має
можливість у значній мірі збільшити поставки до Туреччини таких товарів,
як кукурудза, зерно та масло, враховуючи, що Туреччина є давнім,
перевіреним партнером, для якого наша країна, в свою чергу, може
виступити у ролі гаранта промислової безпеки.
Також найбільш перспективними напрямами розвитку двосторонньої
торгівлі сільськогосподарською продукцією є збільшення поставок до
Туреччини зернових, рослинних олій, соєвої та соняшникової макухи,
продукції тваринного походження (м’ясо птиці, м’ясопродукти, яйця птиці та
молокопродукти) тощо (…) (Наталія Микольська обговорила з турецькими
колегами питання укладення збалансованої та взаємовигідної Угоди про
вільну
торгівлю
з
Туреччиною
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248713558&cat_id=2
44276429). − 2015. – 16.12).
Президент Украины Петр Порошенко:
Польша предоставит консультативную помощь украинскому бизнесу и
правительственным структурам.
Мы договорились проработать новые пути усиления торговоэкономического сотрудничества, особенно после начала с 1 января текущего
года углубленной и всеобъемлющей ЗСТ с ЕС и одной из форм практической
поддержки
экономического
сотрудничества
с
Украиной
будет
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предоставление консультативной помощи, как украинскому бизнесу, так и
украинским правительственным структурам со стороны Польши и
возможностей создания Польши как плацдарма для проникновения
украинских продуктов на европейские рынки (Порошенко: Польша
предоставит консультативную помощь украинскому бизнесу и
правительственным структурам // 112.ua (http://112.ua/ekonomika/
poroshenko-polsha-predostavit-konsultativnuyu-pomoshh-ukrainskomubiznesu-i-pravitelstvennym-strukturam-278896.html). − 2015. – 15.12).
Президент України Петро Порошенко:
Польща надасть Україні валютний своп на 1 млрд євро.
Відповідні домовленості були досягнуті між главами нацбанків двох
країн.
Були проведені переговори між главами Нацбанку України і Польщі
пані Гонтарєвою і паном Бєлкою. Було досягнуто домовленості про відкриття
кредитної лінії, свопу на 4 млрд злотих або 1 млрд євро.
Це буде сприяти торгівельному обороту між Україною і Польщею,
який наразі не відповідає потенціальним обсягам.
Реалізація ЗВТ разом з свопом буде надавати додаткові можливості для
суб’єктів господарювання польської і української сторін (Польща надасть
Україні
своп
на
1
млрд
євро
//
Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/12/15/7042265/). − 2015. –
15.12).
Віце-прем'єр міністр − Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Меморандум про створення Торгових палат та українськотуркменської ради по промисловій політиці дадуть можливість матеріалізації
спільних домовленостей та збільшення поставки продукції та послуг
українськими підприємствами.
(…) Відкриття торгових палат дасть можливість отримати українським
промисловим товарам преференції у митній політиці Туркменістану. Це
полегшить доступ на туркменський ринок.
Враховуючи обсяг інвестицій в промислову, нафтогазову, хімічну
галузі Туркменістану на найближчі 10 років, для України стратегічно
важливо об’єднати групу промислових підприємств для реалізації цих
інвестицій.
Саме для цих цілей необхідно створити раду по промисловій політиці
наших країн (Промислова політика пріоритет № 1 у співпраці України і
Туркменістану, − Геннадій Зубко // Міністерство регіонального розвитку,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства
України
(http://www.minregion.gov.ua/news/promislova-politika-prioritet-n1-u-spivpraciukrayini-i-turkmenistanu--gennadiy-zubko-223833/). − 2015. – 13.12).
Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
Офіційна інформація
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Голова представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський:
Після переговорів президента Петра Порошенка з керівниками
інституцій ЄС у Брюсселі в середу стане зрозуміла доля звіту Єврокомісії
щодо лібералізації візового режиму.
Нам слід сьогодні дочекатися зустрічі президента України з
президентами Європейської ради, Європейської комісії та Європарламенту.
Це буде останнє обговорення.
Безвізовий режим – це своєрідний контракт між ЄС та Україною.
А для контракту потрібне розуміння обох сторін щодо того, що його
положення не декларативні, що вони виконуються. І для цього, можливо, і
потрібно ще сьогодні обговорення в Брюсселі (Томбінський сказав, коли
вирішать долю безвізового режиму // Інформаційний портал Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/76602-tombinskiy-skazav-koli-virishatdolyu-bezvizovogo-rezhimu). − 2015. – 16.12).
Під час міні-саміта Україна-ЄС, який проходить в Брюсселі в
середу ввечері, сторони мають обговорити проблемні питання на шляху
до скасування віз і планують їх вирішити.
Про це заявили в на брифінгу перед початком зустрічі президент
Європейської Ради Дональд Туск та президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер,
повідомляє кореспондент Європейської правди.
Президент Європейської Ради Дональд Туск:
Україна нарешті, протягом останніх місяців, досягла значного прогресу
у візовій лібералізації, що має дозволити нам перейти до безвізового режиму
так швидко, як це можливо.
Існує декілька невирішених питань, пов`язаних з виконанням Україною
Плану дій візової лібералізації.
Я сподіваюся що ми домовимося по невирішених питаннях сьогодні
ввечері.
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер:
Україна досягла справді значного прогресу, особливо − в сфері
боротьби з корупцією... Я впевнений, що сьогодні вночі ми вирішимо ті
складнощі, які лишилися (Туск: на шляху до безвізового досі є кілька
питань, ми можемо їх вирішити // Європейська правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/12/16/7042358/). − 2015. –
16.12).
Єврокомісар з питань розширення та європейської політики
сусідства Йоганес Ган:
Коли йдеться про візову лібералізацію, то ми застосовуємо певну
методологію. І ми цього не змінюємо для окремих країн.
Звичайно, завжди є політичні інтерпретації та оцінка. Проте візова
лібералізація − це елемент, який приносить мир та стабільність в регіон, дає
можливість бізнесменам подорожувати та укладати угоди.
Офіційна інформація
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Я переконаний, що це (безвізовий режим з Україною, − ред.) − в наших
інтересах (Країни ЄС підтримають безвізовий режим для України −
єврокомісар Ган // Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/
news/2015/12/14/7042186/). − 2015. – 14.12).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
16 грудня Кабінет Міністрів України затвердив перспективний
план формування територій громад Тернопільської області.
Це дає змогу 26 об’єднаним громадам області, в складі яких
об’єдналось 167 місцевих рад базового рівня, відповідно до діючого
законодавства, вже з наступного року перейти на прямі міжбюджетні
відносини з Державним бюджетом.
Тернопільській обласній державній адміністрації доручено завершити
роботу щодо підготовки пропозицій про внесення змін до перспективних
планів формування територій громад областей та винести їх на розгляд
Кабінету Міністрів України (Уряд затвердив перспективний план
формування територій громад Тернопільської області // Децентралізація
влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1172). – 2015. – 16.12).
15 грудня під головуванням першого заступника голови
Чернівецької обласної державної адміністрації Володимира Куліша
відбулося засідання робочої групи з інформаційно-методичного
супроводу
реформи
органів
місцевого
самоврядування
та
децентралізації владних повноважень.
У засіданні взяли участь експерти Регіонального офісу реформ,
представники структурних підрозділів облдержадміністрації, науковці та
громадські активісти.
Перший заступник голови обласної державної адміністрації
Володимир Куліш:
Експерти та громадськість можуть вносити свої пропозиції до
депутатського корпусу обласної ради в частині змін до Перспективного
плану формування територіальних громад Чернівецької області. (Відбулося
засідання робочої групи з інформаційно-методичного супроводу реформи
місцевого самоврядування та децентралізації владних повноважень //
Чернівецька
обласна
державна
адміністрація
(http://www.bukoda.gov.ua/news/vidbulosya-zasidannya-robochoi-grupi-zinformatsiino-metodichnogo-suprovodu-reformi-mistsevogo-). – 2015. – 15.12).
У Ніжинській районній державній адміністрації народний депутат
України Павло Кишкар та експерт Реанімаційного Пакету Реформ з
питань децентралізації влади, директор Інституту розвитку територій
Юрій Ганущак зустрілися з керівництвом району.
Захід проходив у рамках Всеукраїнської інформаційної кампанії з
просування реформи децентралізації «Посли Реформ». Його мета –
забезпечення прямої комунікації широких верств населення, депутатів та
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представників влади на місцях з питань проведення в країні
децентралізаційних процесів.
Посли Реформ говорили про конкретні переваги децентралізації, її
важливість для реального збереження та розвитку територій (14 грудня у
Ніжині говорили про децентралізацію, реформування місцевого
самоврядування, адміністративно-територіальну реформу // Чернігівська
обласна державна адміністрація (http://cg.gov.ua/index.php?id=168688&
tp=0). – 2015. – 15.12).
На засіданні Громадської ради при ГУ ДФС у Чернігівській області
була обговорена концепція реформування податкової системи України,
реорганізація фіскальної служби, питання щодо відшкодування ПДВ
експортерам області.
Громадськість висловлювала свою думку щодо необхідності
законодавчих змін до податкового законодавства. При цьому, виступили з
ініціативою щодо запровадження мораторію на внесення змін до спрощеної
системи оподаткування. (Громадська рада фіскальної служби Чернігівщини
долучилася до обговорення реформування податкової системи // Головне
управління ДФС в Чернігівській області (http://ch.sfs.gov.ua/mediaark/news-ark/228322.html). – 2015. – 15.12).
Один з найбільших світових виробників залізничної техніки
канадійська компанія Bombardier висловила зацікавлення та розглядає
можливість співпраці з підприємствами Львівщини, що спеціалізуються
на машинобудуванні.
Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук:
Канадійська компанія шукає партнерів серед українських підприємств
та розглядає можливість співпраці з корпорацією «Електрон» та Львівським
локомотиворемонтним заводом (…) (Канадійська Bombardier розглядає
можливість співпраці з львівськими підприємствами // Львівська обласна
державна адміністрація (http://www.loda.gov.ua/news?id=19475). – 2015. –
15.12).
15 грудня у Рівному відбудеться круглий стіл на тему:
«Національні та місцеві програми з енергоефективності». Під час заходу
буде презентовано та обговорено Національний план дій з
енергоефективності. Окрім цього, на круглому столі буде представлено та
обговорено громадські вимоги до Рівненської обласної програми
енергоефективності на 2016-2020 роки (Сьогодні у Рівному обговорять
програми з енергоефективності // Інтернет-портал «ЧаРівне.інфо»
(http://charivne.info/rivne-news/sohodni-u-rivnomu-obhovoryat-prohramy-zenerhoefektyvnosti). – 2015. – 15.12).
Заступник Київського міського голови – секретар Київської
міської ради Володимир Прокопів 14 грудня, зустрівся з делегацією
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Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи на чолі з віцепрезидентом Конгресу Андерсом Кнапе.
Сторони обговорили стан впровадження реформи місцевого
самоврядування та децентралізації в Україні та співробітництво між
центральними органами влади та органами місцевого самоврядування.
Віце-президент Конгресу Андерс Кнапе:
Конгрес підтримує просування місцевої та регіональної демократії в
Україні та виступає за залучення громадян до участі у демократичних
процесах на місцевому рівні (…) (Володимир Прокопів: «Київ готовий
переймати досвід Конгресу місцевих та регіональних влад у питаннях
реформи місцевого самоврядування та децентралізації» // Київська міська
рада
(http://kmr.gov.ua/uk/content/volodymyr-prokopiv-kyyiv-gotovyypereymaty-dosvid-kongresu-miscevyh-ta-regionalnyh-vlad-u). – 2015. – 14.12).
У Фастовіі міський голова Михайло Нетяжук зустрівся з
представниками Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)
для обговорення подальшої співпраці в рамках впровадження
екологічних і енергозберігаючих проектів у місті.
Участь в обговоренні питання взяли провідний експерт НЕФКО
Мікаель Джонсон, заступник міського голови з гуманітарних питань Олена
Давиденко, начальник інженерно-технічного відділу Компанії ФІАТУ, яка є
професійною консалтинговою фірмою, що спеціалізується на енергетичному
менеджменті, Ігор Тихоненко, керівники структурних підрозділів
міськвиконкому.
В ході зустрічі обговорили попереднє планування заходів з
енергозбереження. Після проведення експрес-енергоаудитів і детальних
технічних енергетичних аудитів українська компанія ФІАТУ під технічним
керівництвом німецьких експертів визначать потенціал енергозбереження,
який може бути досягнутий за рахунок технічних заходів, розроблених для
кожної будівлі загальноосвітніх шкіл міста № 1, 2 та 9, а також дошкільних
заходів № 11 та 6 (У Фастові реалізується програма енергозбереження //
Офіційний веб-сайт Київської обласної державної адміністрації
(http://www.kyivobl.gov.ua/news/article/u_fastovi_realizovujetsja_programa_ene
rgozberezhennja). – 2015. – 14.12).
В Україні триває проект навчання депутатів місцевих рад за
підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та
Міжнародного республіканського інституту (IRI).
До проекту долучились депутати Дніпровської районної у м. Херсоні
ради Сергій Ярощук та Ігор Марченко. За результатами навчання депутати
районної ради були запрошені до м. Києві на засідання фокус-групи з
проблем місцевого самоврядування. Разом з колегами з різних областей
України депутати від Херсонщини зустрілися з американськими експертами,
визначили спільні проблеми місцевого самоврядування для України та
обговорили шляхи вирішення.
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Під час засідання фокус-групи учасники поділились досвідом
вирішення проблем житлово-комунальної сфери, благоустрою в своїх
територіальних громадах. Впевнені, що озброєнні передовим досвідом та
знаннями Сергій Ярощук та Ігор Марченко будуть втілювати найкращі
практики місцевого самоврядування в життя громади Дніпровського району
м. Херсона. (Депутати районної ради взяли участь в міжнародному
проекті з розвитку місцевого самоврядування // Херсонська Правда
(http://pravda.ks.ua/kherson_ks/important/28448-deputati-rajonnoyi-radi-vzyaliuchast-v.html). – 2015. – 14.12).
Київський міський голова Віталій Кличко зустрівся з Послом
Японії в Україні Шігекі Сумі.
У ході зустрічі сторони обговорили подальші напрямки співпраці в
інфраструктурних і транспортних проектах, зокрема продовження
модернізації рухомого складу київського метро та реконструкцію
Бортницької станції аерації, які фінансує Уряд Японії (Віталій Кличко
зустрівся з Послом Японії // Київська міська державна адміністрація
(http://kievcity.gov.ua/news/31850.html). – 2015. – 14.12).
11 грудня депутати Тернопільської обласної ради схвалили
перспективний план формування територій громад області, до якого
увійшли 26 об'єднаних ромад.
Це ті громади, в яких 25 жовтня вже відбулися перші місцеві вибори.
Директор департаменту архітектури, житлово-комунального
господарства, будівництва та енергозбереження Тернопільської
облдержадміністрації Володимир Харченко:
Разом з тим процес триває, і надалі до плану включатимуться
новостворені громади.
Схвалення перспективного плану дає змогу об’єднаним громадам,
відповідно до діючого законодавства, вже з наступного року перейти на
прямі міжбюджетні відносини з Державним бюджетом (Тернопільська
обласна рада схвалила перспективний план формування територій
громад
області
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1104). – 2015. – 11.12).
В Івано-Франківській облдержадміністрації триває конференція
«Термомодернізація. Енергоефективність в житлових будинках –
регуляції,
фінансування,
технології»,
організована
ПольськоУкраїнською Господарчою Палатою. У програмі заходу – розгляд
тематики щодо термомодернізації та енергозбереження житлових будинків,
інституційної підтримки трансформації і модернізації комунального сектора,
реалізації програм енергозбереження та енергоефективності у банківському
секторі. Впродовж конференції презентують досвід польських фірм у галузі
термомодернізації. Конференція в Івано-Франківську стала третьою за
рахунком серед аналогічних заходів, проведених в Україні за сприяння
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Польсько-Української
Господарчої
Палати
(В
Івано-Франківську
проводиться конференція з енергоефективності та термомодернізації //
Івано-Франківська
обласна
державна
адміністрація
(http://www.if.gov.ua/news/v-ivano-frankivsku-provoditsya-konferenciya-zenergoefektivnosti-ta-termomodernizaciyi). – 2015. – 11.12).
Делегація фермерів Чернігівської області на чолі із заступником
директора
Департаменту
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації Олегом Крапивним відвідала семінар «Зроблено в
Україні – експортовано до ЄС», організований Посольством Королівства
Нідерландів в Україні.
Посол Королівства Нідерланди в Україні Кейс Кломпенхаувер:
Королівство Нідерландів має велике бажання активізувати співпрацю із
представниками малого та середнього бізнесу в Україні та надавати допомогу
у реалізації торгівельних відносин.
Особливо під час семінару наголошувалось на необхідності створення
галузевих асоціацій, які б представляли інтереси виробників на всіх рівнях
співпраці, у тому числі державному та міжнародному (Зроблено в Україні –
експортовано до ЄС // Чернігівська обласна державна адміністрація
(http://cg.gov.ua/index.php?id=168177&tp=0). – 2015. – 11.12).
Міський голова Золотоноші Віталій Войцехівський:
Місто Золотоноша готове до того, щоб саме з нього розпочалося
реформування охорони здоров’я області. Про те, що наш край може стати
пілотним проектом у підвищенні ефективності медичної галузі, йшлося
наприкінці листопада під час колегії департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації, в якій брав участь і заступник міністра охорони
здоров’я Віктор Шафранський. Вже є попередні розрахунки. (…)
Йдеться саме не про реформування заради реформування, а про
«лікування» самої медичної галузі.
Реформування передбачає створення на Золотоніщині центру
первинної медико-санітарної допомоги (із включенням до нього поліклінік,
амбулаторій, ФАПів), реорганізацію центральної райлікарні в територіальне
медичне об’єднання або медичне підприємство (останній варіант пропонує
Міністерство). Наразі розробляються варіанти й деталі, а останнє слово буде
за депутатами міста і району (районна лікарня фінансується з обох бюджетів)
(Золотоноша може стати центром пілотного проекту з реформування
медицини
в
області
//
ПРОЧЕРК
(http://procherk.info/news/7cherkassy/38593-zolotonosha-mozhe-stati-tsentrom-pilotnogo-proektu-zreformuvannja-meditsini-v-oblasti). – 2015. – 11.12).
На Сумщині бізнес вирішили переорієнтувати на європейські
ринки.
Про налагодження експорту продукції підприємств Сумщини до країн
Євросоюзу йшлося під час зустрічі президента Сумської ТПП Костянтина
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Макаренка та віце-президента палати Євгенії Білан з консультантом
Британського проекту Метью Бойлом.
У ході зустрічі обговорено план розвитку експортних послуг в регіоні
та надання необхідної допомоги у його реалізації. Зокрема, домовлено у
лютому 2016 року провести на базі Сумської ТПП семінар щодо підвищення
комунікаційних навиків представників малого та середнього бізнесу області
для виходу на європейські ринки.
Консультант Британського проекту Метью Бойл:
Наш проект фінансується Посольством Великобританії в Україні і має
на меті сприяння підготовці бізнес-спільноти України до співпраці з країнами
Євросоюзу в рамках дії зони вільної торгівлі.
Президент Сумської ТПП Костянтин Макаренко:
Ми зацікавлені в проведенні таких семінарів і безмежно вдячні за
допомогу в цьому Посольству Великобританії, оскільки для України не існує
іншого курсу як європейський. Тому ми маємо допомогти експортно
орієнтованим підприємствам відкрити для себе Європейський Союз,
просувати їх продукцію на європейські ринки. Задля цього власне і працює
Сумська торгово-промислова палата (На Сумщині бізнес вирішили
переорієнтувати
на
європейські
ринки
//
RegioNews-Суми
(http://regionews.sumy.ua/?q=node/60968). – 2015. – 10.12).
Асамблея донорських організацій Європейського Союзу під час
зустрічей у Лондоні 7 і 9 грудня підтримала рішення про виділення
Чернівцям гранту на 3 мільйони євро та кредиту на 5 мільйонів євро для
реалізації проекту «Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери у м.
Чернівці». 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 (У
Лондоні схвалили виділення грантових і кредитних коштів на реалізацію
проекту з енергоефективності у Чернівцях // Чернівецька міська рада
(http://chernivtsy.eu/portal/4/u-londoni-shvalyly-vydilennya-grantovyh-ikredytnyh-koshtiv-na-realizatsiyu-proektu-z-energoefektyvnosti-u-chernivtsyah78210.html). – 2015. – 10.12).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
За півтора року Україна подолала значний шлях в процесі
децентралізації: знаковими стали ухвалення законів про об’єднання
територіальних громад, фіскальна децентралізація та реформа регіональної
політики. Незворотність цієї реформи зможуть забезпечити зміни до
Конституції, які є предметом публічних дискусій протягом останнього часу
(Реанімаційний пакет реформ // https://www.facebook.com/platforma.reform/
posts/559982564154580. – 2015. – 16.12).
Понад 500 мільйонів гривень економії – такий результат показала
пілотна система державних закупівель ProZorro за 9 місяців 2015 року. А
після розгортання системи до рівня всієї країни об’єм заощаджень зросте до
десятків мільярдів.
Одна з головних умов реформи – повернення довіри бізнесу до
державних закупівель. З цією метою було прийнято Закон щодо державних
закупівель та заходів із подолання корупції №679-VIII. Згідно з Законом,
довідки тепер подає тільки переможець торгів, а ті довідки, що є у
публічному доступі, вимагати заборонено. Крім того, для забезпечення
прозорості торгів було затверджено вимогу демонструвати зміст пропозиції
при розкритті, а також відкривати документи, що містять інформацію про
ціну, публікувати протоколи оцінки тощо.
Наступний етап реформи – переведення всіх бюджетних закупівель в
електронну форму. Цей перехід відбудеться протягом 2016 року. Для його
здійснення необхідно ухвалити Закон «Про публічні закупівлі», який вже
зареєстрований у Верховній Раді. Серед іншого, Закон затверджує засади
роботи в системі електронних закупівель, яка сьогодні працює в пілотному
режимі (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України //
https://www.facebook.com/mineconomdev/posts/1000244076699907. – 2015. –
16.12).
Позафракційний народний депутат Вікторія Пташник:
Я думаю, в будь-якому випадку перед тим, як виносити на голосування
ці конституційні зміни, потрібно подати пакет законопроектів,
напрацьований як раз на виконання цих змін. Мова йде про законопроект про
префектів, новому законі про місцеве самоврядування, закон про
адміністративно-територіальний устрій. Саме законопроекти могли б зняти
маніпуляції, міфи, перекручення навколо цього конституційного процесу. Ми
чітко побачили, що таке префект, які його повноваження і як він буде
вибиратися. Це зняло б багато питань. Я думаю, якщо йти таким шляхом, то
це
реально
(Децентралізація
влади
//
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https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1072181292846300. – 2015.
– 16.12).
Посол ЄС в Україні закликав Раду прийняти зміни до Конституції в
частині децентралізації до кінця січня (Офіс реформ у Черкаській області //
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=456152874581295&id=37
8638315666085. – 2015. – 16.12).
Українські виробники позбулися майже 13 000 радянських ГОСТів, які
були розроблені понад 20 років тому.
Скасування ГОСТів – ключовий крок в реформі системи технічного
регулювання. Головним завданням реформи є перехід від обтяжливої та
неефективної системи обов’язкових державних стандартів до європейської
моделі техрегулювання, яка базується на застосуванні технічних регламентів.
В технічних регламентах містяться всі необхідні вимоги щодо безпеки
продукції. Проте, на відміну від застарілих ГОСТів, регламенти не висувають
вимог щодо конструкції, дизайну виробів (Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України // https://www.facebook.com/mineconomdev/
photos/a.186806384710351.48316.174431545947835/1000164520041196/?type=
3. – 2015. – 16.12).
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман:
Ми можемо розраховувати на максимальну підтримку Польщі як на
міжнародному рівні, так і всередині країни – на шляху до проведення
реформ. (…)
Для того, щоб наша співпраця стала ще продуктивнішою, найближчим
часом у польському парламенті з’явиться Група дружби з Верховною Радою.
Для нас дуже важливий польський досвід, адже ця країна успішно провела ті
реформи, які ми зараз лише започаткували. Врахувавши напрацювання
польських партнерів, ми зможемо швидше і якісніше проводити зміни, яких
так чекає українське суспільство.
Дякую пану Анджею Дуді за візит, за допомогу і чітку позицію щодо
підтримки України (Володимир Гройсман // https://www.facebook.com/
volodymyrgroysman/posts/328433550658899. – 2015. – 15.12).
Конституційна реформа і законопроект, який уже отримав позитивні
висновки Венеційської комісії, має обов’язково передбачити дієві механізми
очищення судової влади − на цьому наголошували учасники форуму
Конституція: суспільна довіра і нове правосуддя», який відбувся під егідою
Євросоюзу, Реанімаційного пакета реформ та Центру політико-правових
реформ
(Центр
політико-правових
реформ
//
https://www.facebook.com/pravo.org.ua/posts/1263994806959848. – 2015. –
15.12).
Міністр фінансів України Наталія Яресько:
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Сьогодні (15 грудня – ред.) разом з колегами Ігорем Уманським,
Романом Качуром та Оленою Макеєвою зустрілися з журналістами з приводу
питань щодо Державного бюджету на 2016 рік. Комплекс документів, який
поданий разом з Держбюджетом, був розроблений для досягнення певного
переліку цілей.
Ми маємо амбітні цілі на наступний рік. По-перше, ми прагнемо
зменшити податкове навантаження на суспільство, для чого підготували,
узгодили з Президентом, Урядом, Національною Радою Реформ та подали на
розгляд Верховної Ради проект податкової реформи. Водночас, ми маємо
вчасно та у повному обсязі фінансувати всі статті державних витрат −
насамперед, видатків на оборону, соціальну допомогу та пенсії. І це- наше
друге завдання. По-третє, виконати перші два завдання ми маємо так, аби
зменшити дефіцит державних фінансів до безпечних 3,7% (з 10,1% рік тому).
Для досягнення цих завдань (і це – четверте) ми маємо підвищити
ефективність та адресність державних витрат та якість послуг, що надаються
громадянам урядом.
Таким чином, цей пакет законопроектів надасть нам змогу зменшити
«вартість» утримання держави для наших громадян, для кожного із платників
податків. І, разом з тим, забезпечити здорові державні фінанси в Україні, без
яких не може йти і мова про економічне зростання (Наталія Яресько //
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=923205687748700&id=74
9479271788010. – 2015. – 15.12).
Президент Украины Петр Порошенко:
Польша предоставит Украине помощь в проведении децентрализации.
Мы наработали совместные подходи по многим проектам... в первую
очередь, речь идет о помощи в имплементации реформы в части
децентрализации Украины
Польша намерена предоставить Украине помощь в виде советников
при Кабинете Министров и при органах местного самоуправления, а также
организовать тренинги в Польше для украинских служащих. (…)
Президент Польши Анджей Дуда:
Мы говорили о значительной интенсификации консультационного
комитета при Президентах, и мы хотели бы, чтобы встреча этого комитета
состоялась после Нового года.
Комиссия может стать дискуссионным форумом в отношении
культурных и исторических вопросов. В этом контексте сотрудничество
между Институтами национальной памяти Польши и Украины решено
активизировать (Новости Днепропетровска // https://vk.com/wall52044822_36742. – 2015. – 15.12).
Експерти Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні»
запропонували рішення, яке виключає будь-яку двозначність у трактуванні
норм. Одна з ключових пропозицій – заміна зовнішньоекономічного
договору та акта виконаних робіт, які звично вимагали банки для
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зарахування валютної виручки, єдиним документом – рахунком (інвойсом), у
тому
числі
в
електронному
форматі
(USAID
Ukraine
//
https://www.facebook.com/USAIDUkraine/posts/996434113713369. – 2015. –
15.12).
У проекті Держбюджету на 2016 рік усі 159 об'єднаних громад
переходять на прямі міжбюджетні відносини. У додатку №10 до
законопроекту навіть є повний список цих громад (Децентралізація влади //
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1071163479614748. – 2015.
– 14.12).
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
У
рамках
проекту
«Розвиток
міської
інфраструктури»
«Чернігівводоканал» отримав від Світового банку позику в майже 23 млн
долл. Разом з представниками Банку переконалися, що ці кошти були
використані ефективно. Світовий банк готовий і надалі співпрацювати з
Черніговом. Він запустить інноваційний проект з підвищення
енергоефективності у сфері централізованого теплопостачання у місті
(Геннадій Зубко // https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/videos/16659480
70354033/. – 2015. – 14.12).
Ігор Коліушко, голова правління Центру правових реформ:
Насамперед – це розмежування політичних посад і державної служби,
це виключно конкурсний набір на усі посади державної служби. Це
створення більш прозорої системи і конкурсного набору і дисциплінарної
відповідальності
(Центр
політико-правових
реформ
//
https://www.facebook.com/pravo.org.ua/posts/1261811470511515. – 2015. –
12.12).
Норвегія підтвердила свою готовність надалі надавати допомогу у
реформуванні України.
Лише у 2015 році грантова допомога Україні склала 310 млн
норвезьких крон, або 36,5 млн євро.
Голова Департаменту координації міжнародних программ Олена
Трегуб:
Критичне значення для успіху реформ є чітке закріплення за
Мінекономрозвитку функції координатора різних видів міжнародної
допомоги.
Головні завдання департаменту – підвищити ефективність контролю за
реалізацією проектів, та визначити пріоритетні напрямки для спрямування
міжнародної допомоги (Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України // https://www.facebook.com/mineconomdev/photos/a.1868063847103
51.48316.174431545947835/998231963567785/?type=3. – 2015. – 12.12).
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Президент України Петро Порошенко підписав Закон №835-VIII «Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань».
«Принцип екстериторіальності», передбачений Законом, дозволяє
провести реєстрацію у будь-якій точці України.
А ще більше спрощує процедуру реєстрації можливість звернутися до
нотаріусів та іншіх акредитованих суб'єктів, яким будуть надані необхідні
повноваження. І при цьому загальна кількість документів зменшена та
спрощена сама процедура реєстрації.
Тепер необхідність щорічної подачі цієї форми скасовано, що збереже
вам і час, і гроші.
А якщо зовсім немає бажання мати справи з паперовими носіями –
з'являється можливість зареєструвати бізнес чи ФОП та отримати необхідні
документи онлайн через електронний портал сервісів.
І на сам кінець, є гарні новини і для громадських об'єднань. Законом
передбачено створення єдиного вікна для подання документів на реєстрацію
та отримання статусу неприбутковості для всіх неприбуткових організацій.
Тепер реєстрація громадського об’єднання займе не більше 3 робочих днів, а
благодійної організації – до 24 годин.
Закон був розроблений за участі Міністерство Юстиції України,
широкого кола народних депутатів України та громадських організацій –
EasyBusiness, Візійний проект «Нова Країна», Реанімаційний пакет реформ та
інших.
Закон відповідає кращим світовим практикам, які в тому числі
відображені
у
рейтингу
Doing
Business
(EasyBusiness
//
https://www.facebook.com/easybusiness.in.ua/photos/a.683938218357120.10737
41828.682836478467294/950903861660553/?type=3. – 2015. – 11.12).
Згідно даних Моніторингу сприйняття реформ у суспільстві, який
компанія TNS Ukraine проводить спільно з Національна рада реформ /
National Reforms Council, найбільш активно, на думку респондентів,
відбувається реформування армії, просування інтересів України та
реформування міліції, а найменш активно реформується судова, медична
система, прокуратура та система управління державною власністю
(Національна рада реформ // https://www.facebook.com/NRC.ua/posts/87157
1796294686. – 2015. – 11.12).
11 грудня у приміщенні Чернівецької міської ради відбулись
громадські слухання з питання внесення змін до Перспективного плану
формування територіальних громад, та проекту обласного бюджету.
Внесення змін зумовлено тим під час добровільного об’єднання громад
не всі громади об’єднались у відповідності до плану. В деяких громадах з
семи сільрад рішення про об’єднання прийняли шість. Тому обласна
державна адміністрація пропонує включити, до Перспективного плану ще
вісім громад у тому складі, у якому вони вже сформовані.
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Директор Департаменту фінансів Чернівецької міської ради Юрій
Чобан:
У проекті Державного бюджету поданого на розгляд Верховній раді всі
десять громад Чернівецької області включені у прямі між бюджетні
стосунки.
Більшість присутніх, які взяли участь у обговоренні підтримали ідею
термінового скликання сесій обласної ради з внесення змін до
Перспективного плану (Офіс реформ у Чернівецькій області //
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1155768044451663&id=1
029946487033820. – 2015. – 11.12).
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман:
Вчора (10 грудня, – ред..) парламент ухвалив ще одне ключове
рішення. Прийняв закон, який назавжди скасовує невиправдані черги, в яких
стоять громадяни, щоб зареєструвати своє місце проживання. Відтак
населенню, особливо літнім людям, не потрібно буде їздити в район, щоб
отримати довідку про своє місце реєстрації, її можна буде отримати у
сільського голови або в виконавчому органі сільської, селищної, міської
ради. Територіальна громада знатиме скільки людей проживає на її території,
зможе розраховувати всі потреби для забезпечення місцевого населення.
Окрім іншого, закон знімає не тільки напругу для громадян, але й
усуває всі чинники, які провокували корупцію, оскільки не лише
територіальні органи Держгеокадастру надаватимуть інформації із
Державного земельного кадастру, а й всі органи місцевого самоврядування та
центри надання адміністративних послуг.
Також розширюються місця отримання громадянами біометричного
паспорта – не лише в територіальних органах Державної міграційної служби,
а й на місцях.
Переконаний, що закон забезпечить доступність населення до
публічних послуг та підвищить їх якість (Володимир Гройсман //
https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/327266974108890. – 2015.
– 11.12).
Верховна Рада України у другому читанні і в цілому прийняла
законопроект № 2984, який передає органам місцевого самоврядування
більші повноваження з надання адміністративних послуг.
Зокрема органам місцевого самоврядування будуть надані
повноваження щодо реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця
проживання особи, ведення відповідного реєстру територіальної громади, що
в результаті позбавить жителів необхідності збирати відповідні довідки про
склад сім’ї та проживання, які потрібні при наданні соціальних та інших
послуг.
Законопроектом також пропонується спростити процедуру отримання
інформації з Державного земельного кадастру (Децентралізація влади //
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https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1068613893203040. – 2015.
– 10.12).
Виїзний день 10 грудня проводить Офіс реформ у Закарпатській
області. Перша, найбільш вагома подія – участь у черговому пленарному
засіданні сесії Тячівської міської об'єднаної ради. На ній прийнято статут
нового об'єднання та Стратегію інтегрованого розвитку громади. Цим самим
дано старт для оформлення юридичних процедур із реєстрації нової,
об'єднаної громади. Наступний крок – реєстрація статуту відділом юстиції.
Найбільш актуальним на цей момент залишається питання державної
реєстрації нового територіального утворення. Саме про це йшлося на зустрічі
експертів Офісу із державним реєстратором у Тячівському районі Ганною
Іванівною Маханець. Оскільки зміни, запропоновані до Закону про
реєстрацію юридичних осіб не були прийняті парламентом (а вони
передбачали спрощену систему), Тячівська та Вільховецька об'єднані
громади будуть реєструватися за старим законодавством – шляхом
реорганізації. Для проходження цієї процедури обидві громади вже
підготували всі необхідні документи (Офіс Реформ у Закарпатській
області // https://www.facebook.com/779338445507739/photos/a.779705222137
728.1073741827.779338445507739/875816439193272/?type=3. – 2015. – 10.12).
Заступник Глави Адміністрації Президента України Олександр
Данилюк:
Ухвалення закону про бюджетне фінансування політичних партій є
революційним кроком. Україна отримала від GRECO черговий позитивний
висновок щодо боротьби з корупцією (Ukraine Reforms Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ // https://www.facebook.com/UaReforms/
posts/628994037203602. – 2015. – 10.12).
Верховна Рада 261-м голосом «ЗА» – таки прийняла Закон 2490 «Про
Державну службу» – один з найбільш опрацьованих та найважливіших
законів, який, фактично, має покласти кінець корупції в Уряді.
Завдяки дуже клопіткій роботі групи на чолі з Альоною Шкрум в
межах комітету Сергія Власенка, дуже серйозній підтримці Володимира
Гройсмана при найтіснішій співпраці з керівником голови Нацагенції
Костянтином Ващенком та експертами Ігором Коліушко, Денисом Бродским,
Віктором Тимощуком, Сергієм Сорокою, Миколою Виговським – топпріоритет Реанімаційного пакету реформ 2015 року – Реформа Держаної
Служби розпочалася!
В результаті його втілення матимемо:
− конкурсний відбір на посади;
− заборону топ-чиновникам бути членами політичних партій;
− зменшення суб'єктивного впливу керівника на розмір зарплати
підлеглого;
− строкове призначення топ-чиновників;
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− впровадження інституту державних секретарів;
− перебування топ-чиновника на посаді не більше двох термінів;
− Ну і ключове питання – роблокування процедури оптимізації
державних інституцій, а відтак перегляду зарплатної сітки в напрямку
підвищення
зарплат
(Реанімаційний
пакет
реформ
//
https://www.facebook.com/platforma.reform/photos/a.303335963152576.107374
1828.291274317692074/557948631024640/?type=3. – 2015. – 10.12).
Перші результати роботи офісу ефективного регулювання BRDO:
скасуємо та оптимізуємо 20 дозволів
Офіс ефективного регулювання BRDO проаналізував та допрацював
ініціативи Мінекономрозвитку і спільно з ним розробив законопроект щодо
скорочення кількості дозвільних документів.
Проект пропонує скасувати 20 дозволів, що не відносяться до здоров'я
людей, охорони природи чи інших критичних цінностей.
Половина дозволів будуть заміщені на декларацію. За допомогою
декларації держава буде отримувати необхідну інформацію про господарську
діяльність без створення бюрократичних бар'єрів для початку такої
діяльності (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України //
https://www.facebook.com/mineconomdev/posts/997509486973366. – 2015. –
10.12).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Економічний експерт, екс-міністр економіки Віктор Суслов:
Українці, звичайно, хочуть, щоб податки були мінімальними. З моєї
точки зору, уряд робить одну важливу помилку: потрібно наближати
податкову систему до європейських системам оподаткування. Тому постійне
порівняння цих систем могло б їм показати, куди і як рухається Україна, але
інформації з цього питання мало, недостатньо. Я думаю, що у нас політика
наближення до європейського законодавства навіть не проводиться. Хоча б
як приклад − оподаткування особистих доходів. Мінфін знову з незрозумілих
причин хоче мати єдину ставку оподаткування всіх доходів. Тобто Мінфін
відмовляється від прийнятої в Європі системи прогресивного оподаткування.
Практично у всіх європейських країнах люди з високим рівнем доходів
сплачують податки за вищою ставкою. В Україні цього немає.
Треба прагнути до введення європейських систем оподаткування, і це б
найбільше влаштувало українців (…) (Віктор Суслов, Мета податкової
реформи − посилити податковий пресс // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/25625-cel-nalogovojj-reformy--utjazhelitnalogovyjj-p.html). – 2015. – 16.12).
Председатель консультативного совета Ассоциации городов
Украины Василий Куйбида:
Сразу после ратификации Украиной Европейской хартии местного
самоуправления возник ряд коллизий между ее положениями и
Конституцией Украины.
Хартия говорит, что местное самоуправление – это право и
возможность (…) и говорит, что орган местного самоуправления является его
основным носителем. Наша Конституция отмечает, что это право
территориальной общины. Таким образом, толкование положений
законодательства об административно-территориальном устройстве Украины
фактически наделяет 31 000 территориальных общин Украины таким правом.
Недавно законодатель ввел в определение местного управления также
понятие «реальной возможности», однако не пояснил, тождествен ли этот
срок понятию «способности», которая не ликвидирует коллизию.
Реформа местного самоуправления неоправдано соединила в себе два
разных процесса: реформу административно-территориального устройства и
процесс добровольного объединения территориальных общин. В первом
случае субъектами выступают государство, во втором – сама община, а
государство только фиксирует ее волю. Нет и четкого ответа, что именно
относится к «вопросам местного значения». Согласно положениям Хартии,
это – любые вопросы, которые не изъяты из компетенции городских советов.
В то же время, Конституция Украины предусматривает, что органы местного
самоуправления могут действовать только на основании и в способ,
предусмотренный законами Украины. В первом случае, когда появляется
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проблема на местном уровне, ее сразу же решают. У нас это невозможно
сделать, потому что нужно дождаться принятия особого закона и действовать
в его рамках. Пока проблема не станет проблемой государственного
значения, на уровне местного самоуправления ее нельзя решить.
Очень важно правильно построить отношения между объединенными
территориальными общинами и государственным бюджетом. Сегодня в
приложении к проекту государственного бюджета на 2016 год
предусмотрено установление непосредственных бюджетных отношения
между общинами и государством. Это будет очень хорошим стимулом. Это
означитиме, что система работает. И есть возможность значительно
расширить поступления в местные бюджеты (Реформа местного
самоуправления назрела еще с момента ратификации Украиной
Европейской хартии местного самоуправления. Сегодня есть большой
шанс, что система наконец-то заработает – Василий Куйбида // Ukraine
Crisis Media Center (http://uacrisis.org/ru/38639-vasyl_kujbyda). − 2015. −
16.12).
Експерт Центру політико-правових реформ Катерина Давиденко:
На розгляді Верховної Ради перебуває законопроект № 2217а «Про
внесення змін до Конституції (щодо децентралізації)», який містить дві
статті, що визначають правовий статус та повноваження майбутніх
префектів. (…)
За нинішнім законодавством ОДА та РДА працюють як органи
подвійного підпорядкування: як представники державної влади на місцях та
як виконавчі органи обласних та районних рад. (…)
Однак запровадження інституту префекта цікаве не лише з точки зору
простого заміщення адміністрацій та скорочення роздутих апаратів ОДА та
РДА – на малі, але ефективні офіси.
Воно вкрай важливе через функцію державного нагляду за діяльністю
самоврядування, який ляже на плечі майбутніх префектів та їх апаратів. (…)
Основними «наглядачами» від держави на місцях у Польщі та Франції
є воєводи та префекти.
Компетенція та засади функціонування воєвод визначені Законом
Польщі «Про воєводу та урядову адміністрацію у воєводстві», де вказується,
що воєвода є представником Ради міністрів у воєводстві та органом нагляду
за діяльністю органів місцевого самоврядування з точки зору законності.
Оскільки воєвода є представником виконавчої гілки влади, його
призначає та звільняє Голова Ради Міністрів за поданням міністра, до
компетенції якого належать питання публічної адміністрації. (…)
Французький префект репрезентує кожного з міністрів та керує
службами держави в департаменті, крім випадків, обмежено перерахованим
розпорядженням Державної Ради. Він дбає про національні інтереси,
додержання законів, громадський порядок і, за умов, визначених в законі,
про відомчий контроль.
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Оскільки французький префект, як і польський воєвода, є
представником уряду, він зобов’язаний інформувати уряд про стан справ в
департаменті, а також доводити політику уряду до місцевих виборних
органів і сприяти їм у проведенні цієї політики. (…)
Також польське та французьке законодавство містить певні
«контролюючі» норми, що застосовуються у крайніх випадках.
Йдеться про можливість розпуску вибраних органів місцевого
самоврядування, якщо вони грубо порушують законодавство або, як у
французькому варіанті, – не можуть забезпечити управління комуною
(найнижчим рівнем самоврядування). (…)
Отже, після порівняння законодавчих норм Польщі та Франції,
очевидно, що основні норми, закладені в проекті змін до Конституції України
– у загальних рисах відповідають європейській практиці діяльності
представників виконавчої влади на місцях.
Проте, добре відомо, що «диявол ховається в деталях».
Отож саме від майбутнього закону про префекта, який деталізуватиме
та розвиватиме конституційні норми – звісно, у разі їх схвалення
парламентом – залежатиме, чи отримає Україна своїх перфектних префектів
(Не керувати, а наглядати: як префекти замінять рай – і
облдержадміністрації // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/ua/statti/68105-ne-keruvati-a-naglyadati-yak-prefektizaminyat-ray-i-oblderzhadministratsii). − 2015. − 16.12).
Освітній аналітик CEDOS Ірина Когут:
За задумом авторів проекту реформи, в галузі освіти відповідальність,
фінанси та відповідальність за прийняття рішень повинна перейти на інші
рівні.
Поки в Україні не здійснять реформу адміністративно-теротиріального
устрою, змін в освіті не можливо здійснити, розповідає
Зараз гроші йдуть на рівень району, а приймати рішення про закриття
школи повинна сільська рада. Це різні рівні, тому виникають конфлікти.
Сільська рада не хоче закривати школу, але вона не розпоряджається
коштами і не несе ніякою відповідальності. Відповідно, процес об'єднання
громад передбачає, що громади матимуть більше повноважень, зокрема,
стосовно шкільної мережі.
Роз'єднання шкіл на різні рівні передбачає, що початкова школа
залишиться всюди. Старша школа, яка повинна мати 5-6 класів на паралелі,
тобто мінімум 500 учнів у школі, буде на рівні району.
Ця система має дуже чіткі цілі і має себе виправдати. Це потребує
політичних рішення та втілення об'єднання громад (Реформа освіти зараз у
глухому куті – експерт // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/ua/suspilstvo/76468-reforma-osviti-zaraz-u-glukhomu-kutiekspert). − 2015. − 16.12).
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Снижение доли расходов на финансирование госсектора,
финансовая децентрализация, изменение системы предоставления
социальной помощи – одни из ключевых новаций, содержащиеся в
проекте государственного бюджета на 2016 год. Однако новаторские идеи,
заложенные в данном документе, смогут быть в полной мере реализованы
лишь при параллельном запуске парламентом пакета реформ. Такую точку
зрения высказали участники дискуссии «Самый сложный бюджет в истории
Украины», которая состоялась в Украинском кризисном медиа-центре в
рамках проекта «Украинский медиа-центр реформ».
Эксперт Центра экономической стратегии Павел Кухта:
Бюджет содержит норму, согласно которой пересмотр его параметров
возможен только в случае отклонений его доходной части на 15% от
плановых показателей. (…) Кроме того, вводятся ограничения на внесение
изменений, влияющие на размер бюджетного дефицита, объем госдолга и
госгарантий.
Главным источником покрытия дефицита бюджета, который
запланирован на уровне свыше 83 млрд. гривен, являются внешние
заимствования. (…) Кроме того, одним из источников финансирования
бюджетного
дефицита
являются поступления от
приватизации,
запланированные в размере 17 млрд. гривен.
Главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital
Елена Билан акцентировала важность снижения дефицита бюджета с 4,1%
ВВП в 2015 году до 3,7% в 2016-м. (…)
Заместитель директора Центра экономической стратеги Мария
Репко:
Украина пошла по пути европейских стран, учитывая упомянутые
ранее ограничения на увеличение расходов и запрет на пересмотр расходов.
Также проект бюджета предусматривает увеличение финансовой
способности местных органов власти – с 5,2% до 6,5% ВВП (…) (Реализация
бюджета-2016 является вызовом для Министерства финансов, а его
успех зависит от запуска ряда структурных реформ – эксперты //
Ukraine Crisis Media Center (http://uacrisis.org/ru/38613-realizatsiyabyudzheta-2016). − 2015. − 15.12).
Економічний експерт Юрій Гаврилечко:
Бізнес зміг би нормально працювати, якби існувало три
загальнодержавних податки – акциз на імпорт, податок з продажу і податок
на прибуток. Що стосується персональних, то було б оптимальним залишити
тільки податок на доходи фізичних осіб та єдиний соціальний внесок, який
розподілятиметься між Пенсійним фондом, страховими компаніями та
освітою.
Податкове навантаження на фізичних осіб не може перевищувати 3035% від заробітної плати, а на бізнес повинно бути не вище 40%.
Проте головна умова – щоб усі податки залишалися незмінними
протягом 25 років, тому що бізнес може звикнути до всіх умов у податковій
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сфері, але не може пристосуватися до системи, де кожен місяць змінюються
податки.
Якість податкової системи визначається тим, чи є в країні аудиторські
фірми, які допомагають платити податки, чи ні. Якщо їх немає, то система
настільки проста і зрозуміла, що рівень корупції практично нульовий, і кожен
може розібратися з цією системою (…) (Юрій Гаврилечко Бізнес не може
пристосуватися до системи, де кожен місяць змінюються податки //
Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/opinions/25515-biznesne-mozhet-prisposobitsja-k-sisteme-gde-kazh.html). – 2015. – 15.12).
Економічний експерт Ілля Несходовський:
Можливо, українців влаштувало б узагалі не платити податки. Однак,
щоб населення почало справно їх платити, необхідно вирішити низку
ключових проблем.
Зокрема, податки повинні бути прозорими, щоб можна було стежити,
на що вони витрачаються. Існує проблема щодо того, куди йдуть наші
податки. Ефективність використання бюджетних витрат досить низька. Як
результат – люди не хочуть сплачувати податки, тому що бачать низький
рівень освіти, медицини, послуг від суддів, прокуратури, поліції.
Також потрібно знизити податковий тиск. Не платити податки в
Україні на сьогодні вигідніше, ніж платити. Рівень податкового тиску у нас
один з найбільших у світі. Тому ухилення від сплати податків є досить
вигідним. Той рівень тіньової економіки, який на сьогодні у нас є, а це
близько 60%, якраз і відображає несправедливість податкової системи
України.
В Україні оптимальна кількість податків. У нас є ті податки, які мають
бути для того, щоб впливати на економіку і регулювати економічні процеси в
країні.
Якщо ми порівняємо з міжнародною практикою, ставки в Україні не є
надто високими. Але якщо враховувати, що Україна – найбідніша країна в
Європі, можна говорити про те, що ставки пригнічують діяльність
підприємництва (…) (В Україні оптимальна кількість податків //
Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/opinions/25485-vukraine-optimalnoe-kolichestvo-nalogov.html). – 2015. – 15.12).
Президент Всеукраїнської асоціації магістрів державного
управління, член робочої групи по проведенню реформи місцевого
самоврядування при Мінрегіоні Василь Куйбіда:
Префекти не можуть належати до будь-якої політичної партії. Їхня
єдина політика − це політика держави. Вони стоять на сторожі державних
інтересів. Пропонується їх призначати терміном на три роки. Після чого
відбувається ротація, переведені в інший район чи іншу область. Відмова у
ротації − підстави для звільнення та виключення з фонду. (…)
Префекти будуть діяти на рівні району і області. Префектів буде
стільки, скільки залишиться районів після об’єднання. Зараз 490 + 24 області.
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Це максимально, але після проведення адміністрування зменшиться кількість
районів. (…)
Найголовніше − не помилитися при розподілі завдань, ресурсів.
Наприклад, Польща десять років упорядковувала місцеве самоврядування на
рівні наших територіальних громад, а тільки після того взялись за інший
щабель.
Префекти районів не повинні підпорядковуватися префектам області.
Їх призначає президент за поданням Кабінету Міністрів. (…)
Повноваження обласних та райдержадміністрацій будуть передані
виконкомам. Виконкоми створюють ради. Префект на місці буде
представляти кожну адміністрацію. Контрольні функції Кабінет Міністрів та
президента буде виконувати префект.
На превеликий жаль, у нас немає культури співпраці. У нас є культура
протистояння. Щоб мінімізувати це, в проекті закону передбачається, що
префектів призначатимуть з резерву, який буде спеціально сформований.
Вони мають мати відповідні знання та досвід, бути випускниками Академії
державного управління. Тільки з цього резерву Кабмін може подати
президенту кандидатуру на затвердження.
Префекти забезпечують реалізацію державної політики. Вони поза
політикою. Не можуть належати до будь-якої політичної партії. Їхня єдина
політика − це політика держави. Вони стоять на сторожі державних інтересів.
Пропонується їх призначати терміном на три роки. Після чого відбувається
ротація, переведення в інший район чи іншу область. Також можуть
повернути в резерв. Відмова у ротації, служить звільненням та виключенням
з фонду. Я вважаю що це правильний підхід. Граючись в політичні ігри, ми
шкодимо державі (…) («Префектів призначатимуть з резерву, що буде
гарантувати їх аполітичність», − Василь Куйбіда в ефірі Громадського
радіо // Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/
1159). – 2015. – 15.12).
Політолог Володимир Фесенко:
Якщо раніше основні надходження державного бюджету забезпечували
металургія та хімічна промисловість, то зараз уряд може сподіватися лише на
експорт сільськогосподарської продукції, решта − віртуальні доходи від
фінансових операцій, митні збори чи іноземні кредити. Для цього є як
об'єктивні, так і суб'єктивні причини. (…)
Наявні проблеми і в тих підприємств, які все ще можуть працювати і
приносити прибутки. Але їм звичайно потрібне сприяння уряду, навіть не
спецпільги, але просто створення умов для максимально ефективної роботи.
(…)
Завдання уряду − це розвивати свою індустрію, а не іноземну, й інколи
для цього потрібні протекціоністські заходи, тим більше якщо вони не
суперечать міжнародним угодам України чи правилам ВТО (Ріст економіки
може забезпечити лише захищена вітчизняна промисловість // Пента
Центр прикладних політичних досліджень (http://penta.org.ua/expert_
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comments/2963/). − 2015. − 15.12).
Профессор политологии в Калифорнийском университете (Беркли)
Эдвард Уокер:
Первоочередной целью Киева должно стать превращение в настоящее
европейское государство, а не евроинтеграция сама по себе.
«Под евроинтеграцией я понимаю присоединение к европейским или
атлантическим организациям, в частности, ЕС и НАТО, но также и к другим
из списка существующих. Под превращением в европейское государство я
имею в виду превращение в стабильную либеральную демократию.
Присоединение к Европе в этом смысле отчасти является
институциональным проектом: в первую очередь, установление верховенства
права, а также защита прав и свобод человека, институциональное
установление эффективно регулируемой рыночной экономики и
конкурентной политики в сфере избирательного законодательства (Вовсе не
евроинтеграция: в США назвали главную цель руководства Украины //
Інформаційний портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/politika/
76057-vovse-ne-evrointegratsiya-v-ssha-nazvali-glavnuyu-tsel-rukovodstvaukrainy). − 2015. − 15.12).
Посол ЄС Ян Томбінський порадив Україні прийняти нову
Конституцію.
Голова експертної ради соціологічної компанії SocioStream AG
Олександр Медведєв:
(…) Я думаю, що Ян Томбінський говорив про зміни в Конституції, а
не нову Конституцію. Про це ж говорив Байден, коли відвідував Україну. Я
думаю, що Томбінський в тренді заяв Байдена у ВР говорив про те, що
потрібні зміни до Конституції в контексті судової реформи і в контексті
президентської гілки влади, щоб було розмежування − все це повинно бути
прописано. Але щоб прийняти Конституцію, потрібна конституційна
більшість (…) (Медведєв про зміни в Конституції, безвізовий режим і
пікет
міліціонерів
//
Голос
Столиці
(http://newsradio.com.ua/2015_12_15/Medved-v-pro-zm-ni-v-Konstituc-bezvzovij-rezhim-p-ket-m-l-c-oner-v-1221/). – 2015. – 15.12).
Директор
департамента
международной
безопасности
Министерства иностранных дел Украины Сергей Шутенко:
(…) Коллективная безопасность и вступление в НАТО − это наша
стратегическая цель.
Мы находимся на правильном пути после принятия ВР решения об
отказе от внеблокового статуса.
Мы должны не только сосредотачиваться на тактических целях,
которые заключаются в соответствии критериям перехода на стандарты
НАТО и реформировании сектора обороны, мы должны смотреть за
горизонт, а горизонт – это наше членство в НАТО. Я считаю, что мы на этом
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этапе должны говорить о том, что изменится, а изменения будут
тектонические, когда страна приобретет членство.
Это изменения в архитектуре евроатлантической безопасности,
коллективной безопасности и мы должны уже готовиться к этому и говорить
об этом (Украина должна готовиться к членству в НАТО – МИД //
Інформаційний портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/politika/
76128-ukraina-dolzhna-gotovitsya-k-chlenstvu-v-nato-mid). − 2015. − 15.12).
Народный депутат Украины Виктор Чумак:
Работу НАПК (Национального агентства по предупреждению
коррупции, − ред.) следует запустить уже к концу этого года. Потому что это
является главным органом в системе антикоррупционных органов страны –
из-за того, что она обеспечивает превенцию совершения коррупционных
преступлений. Если все другие правоохранительные органы бьют по
хвостам, по самым коррупционерам, то этот орган делает то, чтобы
коррупции вообще предотвратить.
Именно НАПК должно утвердить форму декларации о доходах,
которые должны подавать все без исключения чиновники, запустить
электронный реестр таких деклараций, а также постоянно заниматься
мониторингом жизни задействованных в ряды государственной службы с
целью выявления расхождения между декларацией и фактическим
положением вещей.
Народный депутат Сергей Лещенко:
НАПК также является инструментом по обеспечению финансовой
прозрачности в области финансирования политических партий, которые с
2016 года будут удерживаться за счет государственного бюджета. С 1 января
2016 года эти партии уже должны демонстрировать свою финансовую
прозрачность, представлять отчеты о поступлении и расходах, а мониторить
это должна как раз НАПК (Для запуска антикоррупционной реформы
Национальное агентство по предупреждению коррупции должно
заработать к концу 2015 года – общественность // Ukraine Crisis Media
Center
(http://uacrisis.org/ru/38609-inatsionalna-agentsiya-iz-zapobigannyakoruptsiyi). – 2015. – 15.12).
Група держав проти корупції (GRECO), орган Ради Європи по
боротьбі з корупцією, опублікувала нову доповідь про те, як Україна
реалізує попередні рекомендації по боротьбі з корупцією.
Основна увага в доповіді приділяється кримінальній відповідальності
за всі корупційні правопорушення та забезпечення прозорості фінансування
політичних партій.
Це вже другий звіт після початкової оцінки у 2011 році та першої
доповіді про дотримання рекомендацій (лютий 2014).
Загалом, Україна виконала задовільно (або розглядаються як виконані
задовільним чином) 10 з 16 рекомендацій, що містяться у звіті про оцінку.
Шість рекомендацій були виконані частково.
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У звіті відзначається, що Україна провела досить великі реформи
кримінального законодавства відносно корупційних правопорушень.
Зокрема, були включені поправки в законодавство щодо елементів,
пов'язаних з підкупом, а також із впливом в корисливих цілях.
Інші рекомендації, які були реалізовані лише частково, стосуються
хабарництва у сфері приватного сектора: закон все одно поширюється тільки
на юридичні особи (підприємства, установи чи організації) і немає інших
форм приватного бізнесу.
Крім того, можливі санкції за ці правопорушення були значною мірою
посилені й зараз відповідають вимогам Конвенції про кримінальну
відповідальність за корупцію.
Положення про спеціальний захист були змінені таким чином, що той,
хто дає хабар, звільняється від покарання лише у разі, якщо він був об'єктом
вимагання і добровільно повідомив у правоохоронні органи. Україні слід
віддати належне за ці зусилля.
Що GRECO рекомендувало і наскільки Україна це виконала:
− внести поправки в законодавство про криміналізацію підкупу в
приватному секторі, щоб чітко охоплювати всіх осіб, які керують або
працюють в будь-якій якості на будь-якому приватному об’єкті (виконано
частково).
− введення поняття «обіцянки» і «прохання» та «прийняття пропозиції
чи обіцянки» в положення Кримінального кодексу про активне і пасивне
хабарництво в державному і приватному секторах і зловживання впливом у
корисливих цілях (виконано задовільно).
− збільшити в узгодженому порядку кримінальні покарання,
передбачені за основні злочини активного та пасивного підкупу в
державному і приватному секторах (виконано задовільно).
− переконатися, що Україна має юрисдикцію щодо всіх злочинів
хабарництва та зловживання впливом у корисливих цілях, скоєних за
кордоном не громадянами України, за участю українських державних
посадовців, членів українських громадських зібрань, українських посадових
осіб міжнародних організацій, українських членів міжнародних
парламентських асамблей та українських суддів і посадових осіб
міжнародних судів (виконано задовільно).
Прозорість політичного фінансування:
− 5 з 9 рекомендацій ще повинні бути виконані в повному обсязі;
− Україна створила нову законодавчу основу, яка значною мірою
покращує правову систему в цьому відношенні. Великим досягненням є
створення державного фінансування політичних партій.
− слід вітати той факт, що була прийнята низка важливих заходів,
наприклад:
− гармонізація і вдосконалення законодавства про прозорість
фінансування політичних партій регулярно з правилами фінансування
виборчої кампанії;
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− покращення визначення різних джерел внесків та доходів, у тому
числі пожертви, для того щоб запобігти обходу правил прозорості, що
стосуються пожертвувань;
− введення обов'язкового аудиту партійних рахунків сертифікованими
аудиторами.
До цих пір, реформи тільки змінили форму законодавства і багато чого
залишається неясним щодо реалізації нових законів. Особливо це стосується
створення нового контрольного органу, Національного агентства з питань
запобігання корупції щодо фінансування політичних партій. Він буде
працювати в тандемі з Центральною виборчою комісією, яка як і раніше несе
відповідальність за моніторинг фінансування виборчої кампанії. Справжню
незалежність агентства ще належить з'ясувати, а також в якому обсязі воно
буде фінансуватися і забезпечуватися відповідним чином персоналом та
інструментами, необхідними для виконання цієї функції.
− Україна має представити додаткову інформацію про виконання
решти рекомендацій до 30/09/2016 (Звіт по боротьбі з корупцією,
критичний для безвізового: Україна виконала 10 з 16 рекомендацій //
Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/12/14/
7042218/). − 2015. – 14.12).
Новий компромісний проект податкової реформи Мінфіну, як і
його початковий варіант, може призвести до тінізації малого бізнесу.
Експерти вбачають і позитивні моменти в так званому компромісному
проекті, порівняно з його початковим варіантом.
Активіст Асамблеї громадських організацій малого і середнього
бізнесу України Едуард Курганський:
Вони із законопроекту Южаніної додали хороші норми щодо
адміністрування, і внесли незначну зміну ставок. (…)
Так само зросте в малому бізнесі тінізація, як і при попередньому
варіанті урядового проекту. Для великого бізнесу, десь так і залишиться. Але
слід звернути увагу на те, що в економіці йде спад, якщо нічого не
змінюється для середнього та великого бізнесу, то спад не припиниться.
Підприємства малого бізнесу будуть йти з ринку, конкуренція
послабиться, і надалі ціни зростуть.
Доктор економічних наук, професор Інна Зеліско:
Введення запропонованих змін не передбачає стимулювання розвитку
малого бізнесу. Більша частина малих підприємств взагалі буде змушена
припинити господарську діяльність у зв'язку з відсутністю рентабельності.
Як наслідок, це сприятиме збільшенню рівня безробіття та розмірів
соціальних виплат.
Крім того, можливе впровадження компромісного проекту реформи
навряд чи в короткостроковій перспективі сприятиме наповненню державної
скарбниці, вважають експерти (У пошуках компромісу: що обіцяє нам нова
податкова реформа // Інформаційний портал Українські реалії
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(http://ukrreal.info/ua/statti/68077-u-poshukakh-kompromisu-scho-obitsyaenam-nova-podatkova-reforma). − 2015. − 14.12).
Заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько:
Повышение платы не является гарантией, залогом того, что
прокуратура будет преобразована и заработает, то есть это один из
необходимых элементов для проведения реформы, но далеко не
единственный. Мы не можем исключать, что человек, который пойдет на
большую заработную плату, так же не будет думать, как себе заработать
коррупцией. Еще раз говорю, это определенный сдерживающий фактор, но
не единственный и он не является гарантией против коррупции.
Люди, которые имеют устойчивые старые взгляды на работу
прокуратуры, которые считают, что этот старый советский, олигархический
подход к работе прокуратуры является правильным, если они свое мнение не
изменят, то изменить что-то, реформировать прокуратуру невозможно (…)
(Повышение зарплаты прокурорам не является гарантией против
коррупции,
−
замгенпрокурора
//
112.ua
(http://112.ua/obshchestvo/povyshenie-zarplaty-prokuroram-ne-yavlyaetsyagarantiey-protiv-korrupcii-zamgenprokurora-278658.html). − 2015. – 14.12).
Народний депутат Остап Семерак:
Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів
про розширення Йоганнес Ган заявив, що 15 грудня Європейська комісія
дасть позитивні рекомендації про скасування візового режиму для України і
Грузії.
Подібні заяви просто так не робляться, і ми дійсно можемо очікувати
позитивного рішення чиновників Єврокомісії.
Хоча остаточну редакцію рішення ми побачимо тільки завтра, але в
цілому позитивна рекомендація Єврокомісії говорить про те, що Україна
виконала зобов'язання щодо другої фази плану лібералізації візового режиму.
Іншими словами, ми надали Комісії інформацію про виконану роботу і у них
до нас немає зауважень.
Після цього рішення ЄК повинна погодити Європейська Рада. Тут
труднощів виникнути не повинно, оскільки суть плану і виконання вимог
вони вже не розглядають, а лише схвалюють рішення Комісії. Термін
узгодження не регламентований – це може відбутися протягом тижня, а може
і протягом місяця або двох. Рада може відтягувати або прискорювати цей
процес, виходячи зі свого бачення.
Після цього Євросоюз приступить безпосередньо до імплементації
безвізового режиму, щоб громадянин України міг приїхати з паспортом на
прикордонний пункт Шенгенської зони і в'їхати туди без візи. Це займе
близько півроку. Грубо кажучи, прикордоннику в аеропорту Берліна
потрібно дати вказівку, що громадянин з українським паспортом має право
проходити кордон без візи; він повинен отримати примірник паспорта
України, інструкції і т. д.
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Таким чином, у нас є три етапи: 1) заява Європейської Комісії завтра;
2) позитивне рішення Європейської Ради (до двох місяців); 3) імплементація.
За моїми оцінками, найпізніше з 1 вересня громадяни України
матимуть можливість користуватися відповідними привілеями. Як відомо,
спрощений режим стосується лише короткострокових поїздок до ЄС.
Сумарно людина може перебувати на території країн Шенгенської угоди
протягом 90 днів упродовж року. За фактом українці будуть користуватися
тією ж процедурою, що і власники дипломатичних паспортів: ви
приїжджаєте на прикордонний контроль, даєте прикордоннику паспорт без
візи, він перевіряє документ, ставить штамп про в'їзд і бажає гарного дня
(Ласкаво просимо в Європу // Новое время (http://nv.ua/ukr/opinion/semerak/
laskavo-prosimo-v-jevropu-85770.html). − 2015. – 14.12).
Український дипломат, міністр закордонних справ України у 20072009 роках Володимир Огризко:
15 грудня Єврокомісія повинна дати рекомендації про скасування
візового режиму для України і Грузії. (…)
Справа в тому, що ми повинні зробити ще кілька технічних кроків.
Якщо згадати досвід наших сусідів, молдаван, то від моменту оголошення до
вступу рішення про безвізовий режим в силу проходить від чотирьох до
шести місяців. Отже, якщо брати по максимуму, ми отримаємо безвізовий
режим в середині 2016 року – за умови, що наша влада здійснить усі дії, яких
від неї очікують.
Значення має не тільки прийняття «безвізових законів», які так довго
обговорювалися і які наш рідний парламент нарешті спромігся
проголосувати, але і виконання цих законів. Якщо ми прийняли закони про
боротьбу з корупцією, то за півроку ми повинні показати, що новостворені
органи – це не «паперові тигри», а реальні відомства, які працюють і
приносять певні результати. Потрібно буде довести, що вони функціонують,
адже у нас дуже часто підмінюють поняття: дії замінюють створенням
чергових органів.
Залишилося ще кілька технічних речей, які проблемою самі по собі не
є. Але важливо, щоб за найближчі шість місяців ми власною незграбністю не
зіпсували досягнуті результати.
Не можна забувати і про зовнішній чинник. Оскільки криза мігрантів
не йде на спад, а лише загострюється – ми чуємо про намір деяких країн
посилити правила перетину кордонів, то і тут можливі певні новації і
труднощі. Тим не менше, я не думаю, що вони будуть настільки серйозними,
щоб поставити під загрозу отримання Україною безвізового режиму з ЄС (В
Європу без віз. Завтра − вирішальний день // Новое время
(http://nv.ua/ukr/opinion/ogryzko/v-jevropu-bez-viz-zavtra-virishalnij-den85670.html). − 2015. – 14.12).
Журналіст Олег Гавриш:
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(…) Будь-який топ-менеджер будь-якої великої компанії знає, що
податки негативно впливають на грошовий потік, а значить, на акціонерну
вартість. Тому будь-який топ-менеджер, бажаючи залишатися успішним чи
просто професіоналом, буде робити все можливе, щоб законними
(підкреслюю законними) способами оптимізувати оподаткування. Або,
кажучи простіше, знайти таку лазівку в законі, щоб платити якомога менше
податків.
Оптимізувати податки для бізнесу не тільки не соромно, а дуже навіть
правильно. (…)
Якщо ви хочете, щоб бізнес не використав законну оптимізацію
податків, ви повинні змінити закони таким чином, щоб ця оптимізація стала
неможливою. Для цього потрібна проста податкова система. Проста як два по
два. Така, щоб простіше не було.
За легкістю і зрозумілостю оподаткування України в рейтингу
Світового банку Doing Business стоїть на 107 місці у світі. З 189 країн. Це
дуже поганий результат.
Через заплутане податкове законодавство в Україні у підприємця, за
даними Світового банку, йде 350 годин на рік роботи з податковою. Середній
показник по країнах Євросоюзу − 176 годин на рік.
Природно, ніякої простоти тут немає і близько. Зате є широке поле
діяльності для аудиторів з «великої четвірки», які оптимізують податки
(Чому оптимізувати податки – правильно // Новое время
(http://nv.ua/ukr/opinion/gavrysh/chomu-optimizuvati-nalogi---pravilno85534.html). − 2015. – 14.12).
Эксперт Совета Европы по вопросам местного самоуправления
Давид Лосаберидзе:
Затормаживание процесса децентрализации в нашем государстве
грузинская политическая элита объясняет тем, что перед государством
стояли гораздо более актуальные задачи. По причинам политических и
этнических конфликтов, разрушения экономики, дефицита человеческих и
финансовых ресурсов и т.п. развитие местной демократии откладывалось в
долгий ящик. Несмотря на сравнительно успешные преобразования в других
сферах, местное самоуправление у нас до сих пор находится в фазе
реформирования. Поэтому мы высоко оцениваем решение украинских
политиков, сдержать обещание и начать процесс децентрализации (…).
Обратного пути у Украины просто нет: или надо создавать
самоуправляемые единицы в границах бывших районов и получить те же
негативные результаты, что и в Грузии, или идти по более долгому, но
рациональному пути, по которому пошли украинские реформаторы.
Существующая система уже непригодна.
Исполнительный директор Международного Центра Гражданской
Культуры Константин Канделаки:
Очень
важной
является
поддержка
реформ,
проводимых
правительством, со стороны Верховной Рады. Консенсус между
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политическими силами в отношении необходимости децентрализации и ее
путей, выраженный в программе правящей коалиции, а также создание
коалиции депутатов парламента в поддержку этой реформы дает надежду на
то, что Украина с успехом создаст нужные законодательные основы и
команда реформаторов доведет начатое дело до конца. (…)
Страхи о неэффективном использовании местных бюджетов и
казнокрадстве развеются, если гражданский контроль будет достаточно
силен. Участие граждан в местном самоуправлении является тем рычагом,
который освобождает центральные власти от необходимости пристального
контроля за финансовой деятельностью громад, и такая система обходится
гораздо дешевле государству, чем содержание огромных конролирующих
структур.
Заместитель министра регионального развития и инфраструктуры
Грузии Тенгиз Шергелашвили:
Наши украинские коллеги не поддались соблазну одним махом
упразднить сельские, поселковые и горсоветы и механически объединить их
в муниципалитеты в границах бывших районов, сохранившихся с 30-х годов
прошлого столетия, как это произошло у нас в 2006 году. Они максимально
приблизили процесс создания объединенных громад к естественному пути
развития, когда малые поселения должны стремиться объединить ресурсы
для более успешного решения проблем и учитывают при этом мнение
местного общества. Возможно, это долгий путь, но зато – более устойчивый,
так как население начинает понимать саму суть создания громады, и житель
становится громадянином.
Начальник департамента развития местного самоуправления и
региональной политики Гиоргий Тсакадзе:
Наши коллеги из Министерства регионального развития и жилищнокоммунального хозяйства Украины досконально изучают наши реформы
перед каждым новым шагом и адаптируют его к условиям своей страны. Мы
делимся опытом как успехов, так и неудач прошлого, и видим, что украинцы
сводят к минимуму возможности допущения ошибок в процессе
децентрализации – в сложных для страны условиях, у них нет на это права.
Для нас очень ценны уроки начавшихся в Украине реформ и мы рады
тесному сотрудничеству с украинскими коллегами.
Заместитель начальника департамента Отар Конджария:
Надежды на успех украинской реформы повышаются из-за
параллельной фискальной децентрализации: Вместе с передачей полномочий
сверху важно дать с самого начала объединенным громадам также
финансовые ресурсы. Они не должны быть зависимыми от центральных
дотаций, должны почувствовать полную ответственность перед своим
населением. Но для развития инфраструктуры им нужна помощь
центральных фондов (Українська реформа місцевого самоврядування:
погляд з Грузії // Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/
item/id/1137). – 2015. – 14.12).
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Заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе:
Без поддержки и понимания правительства невозможно будет привлечь
профессиональных юристов на ставку в 2700 грн.
(…) Финансовая мотивация не единственная в работе прокурора, и
особенно в процессе самоочищения от коррупции. Но это обязательный
фактор для того, чтобы люди нормально себя чувствовали, были обеспечены,
чтобы не переживать об обыкновенных житейских вопросах (…)
(Профессионалов не привлечь на ставку в 2700 грн. Коррупционные риски
в прокуратуре не сняты, − Сакварелидзе // Інформаційний портал
Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/politika/75492--professionalov-neprivlech-na-stavku-v-2700-grn-korruptsionnye-riski-v-prokurature-ne-snyatysakvarelidze). − 2015. − 13.12).
Директор Інституту суспільно-економічних досліджень Юрій
Мироненко:
Парламент нарешті підтримав законопроект «Про державну службу».
Напередодні голосування висловлювалося багато побоювань щодо його
результатів. Щоб стимулювати депутатів зробити свою роботу, активісти
навіть організували флешмоб #тисни2490. Тиск суспільства приніс свої
плоди. Перший крок в реформі державної служби зроблено. Перший, але не
останній. Що зміниться і що потрібно зробити, щоб в Україні була нова
державна служба.
Отже, що зміниться?
Виокремлю три основні новації, це:
Деполітизація державної служби.
Політики (міністри, керівники деяких центральних органів влади та їх
заступників) виводяться зі сфери дії закону, а вищому корпусу
держслужбовців забороняється бути членами політичних партій.
Відтепер державною службою та кадровими питаннями буде
опікуватись нова штатна одиниця – керівник державної служби в
державному органі (для міністерств та Кабміну – державний секретар, для
інших центральних органів – керівник органу). Це дасть можливість
держслужбовцям займатися роботою, а не шукати політичних покровителів і
не приймати участь в політичних розборках.
Суттєве скорочення посад на держслужбі (приблизно на 52 тис.).
Скорочення відбудеться за рахунок патронатних служб в міністерствах,
народних депутатів та їх помічників, працівників Національного банку
України та інших. Всі вони перестають бути держслужбовцями. Не з усіма
визначеними категоріями-аутсайдерами ми погоджуємося. Вважаємо, що
патронатна служба та працівники НБУ мають залишатися на державній
службі, оскільки без цього статусу в них більше можливостей для
маніпуляцій та корупції.
Зміни в оплаті праці.
Це одне з найболючіших питань. Очевидно, що низька зарплата, поперше, не дає можливості запрошувати на державну службу хороших
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фахівців. По-друге, позбавляє стимулів тих, хто вже працює. По-третє,
стимулює корупцію.
В законі змінена формула нарахування. Відтепер 70% зарплати складає
оклад, а 30% – надбавки (раніше було навпаки). Крім того, визначена нижня
межа оплати праці. Через два роки держслужбовець буде отримувати оклад
щонайменше на рівні двох мінімальних зарплат (сьогодні це 2 756 грн).
Принципово це мало що змінює, саме тому Арсеній Яценюк звернувся до ЄС
з проханням виділити кошти на більш суттєве підвищення заробітних плат.
Протягом найближчих двох років систему потрібно перезапустити.
Закон надає перехідний період для того, щоб запрацювала Комісія з питань
вищого корпусу державної служби, яка буде проводити конкурси для вищих
посадовців. Але не лише це потрібно зробити. Насправді, новий закон про
державну службу – це лише початок. Потрібно змінити принципи роботи
Кабінету Міністрів, Верховної Ради, регламенти їх голосування.
Але найголовніше – відчинити двері для нового покоління
держслужбовців. Саме нові люди мають стати агентами змін. Тими, хто
побудує нову систему зсередини (Закон о госслужбе принят. Что дальше //
Новое время (http://nv.ua/opinion/myronenko/zakon-o-gossluzhbe-prinjat-chtodalshe-85389.html). − 2015. − 11.12).
Директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва
Ірина Бекешкіна:
Після анексії Криму і агресії Росії без жодних особливих
пропагандистських зусиль цифри тих, хто підтримує членство України в
НАТО, стрибнули вгору. Влітку цього року прихильників НАТО було вже
43%, а тепер от – 46%, порівняно з попередньою підтримкою, яка сягала 14–
15% загалом по Україні.
А якби референдум про вступ України до НАТО був проведений у ці
дні, «за» проголосувало б 75% українців, які взяли б участь у референдумі.
Противники НАТО не прийшли б на такий референдум. Вони проти НАТО,
але не настільки, щоб ходити на референдум. Внутрішній спротив є, але
протестувати чи щось робити вони не готові.
Політичний аналітик «Демініціатив» Марія ЗОЛКІНА:
Якщо порівняти все те, стосовно чого змінилося ставлення суспільства
після 2014 року, то напевне, сприйняття населенням євроатлантичної
інтеграції змінюється чи не найбільш кардинально. Ключова змін полягає в
тому, що якщо у спокійних в геополітичному сенсі для України 2012–2013
роках українці вірили в позаблоковість, то все це кардинально змінилося у
перші ж місяці після початку агресії Росії супроти української держави.
У 2014 році підтримка членства України в Альянсі почала стрімко
зростати і стала вже тенденцією. Тоді як позаблоковість кардинально
втратила свою привабливість – спочатку до 28% у травні 2014 р. і до 23% у
листопаді 2015 р. (…)
Референдум щодо членства в НАТО, якби він проходив найближчим
часом, був би впевнено виграний. У ньому взяли би участь 64% загальної
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кількості виборців, і 75% учасників голосування підтримали б приєднання
України до НАТО. Цей результат вищий на 11%, аніж міг би бути влітку
2015 р., коли на гіпотетичному референдумі проголосувало б 64% за
приблизно такої самої очікуваної явки.
Основними мотивами підтримки членства України в Альянсі були
безпекові. Люди вірять, що завдяки членству в НАТО вдасться підвищити
обороноздатність країни, а другий мотив – що це дозволить модернізувати
українську армію і провести відповідну реформу в українських збройних
силах.
(…) Але для того, щоб підтримувати цей євроатлантичний оптимізм,
треба серйозно працювати як політичним колам, так і громадським
організаціям, які мають з новим ентузіазмом зайнятися кампанією з
інформування населення. Надто щоб не втратити той кредит довіри до
євроатлантичної інтеграції, який тепер з’явився на Сході і Донбасі та на
Півдні України.
(…) Працювати буде не так легко, як може здатися, тому що серед тих
людей, які налаштовані проти членства України в Альянсі, мотивація більш
міфологічна. Люди бояться, що це може втягнути Україну у військові дії
НАТО. Є й така міфологема як НАТО – агресивний імперіалістичний блок.
Треба намагатися максимально розширити рівень поінформованості
населення, тому що воно чітко зізнається, що недостатньо поінформоване
про те, що таке Альянс, як він працює, як там ухвалюються рішення і які
перспективи відкриватимуться перед Україною, якщо вона йтиме цим
шляхом.
Директор Центру міжнародних досліджень при Одеському
національному університеті ім. І.І. Мечнікова Володимир Дубовик:
Важливо зараз не втрати час і позитивну динамівку в настроях людей, а
тому треба багато працювати, щоб зберегти цей високий рівень підтримки
НАТО в суспільстві. (…)
Найбільше треба працювати у регіонах, вважає експерт,
організовувати там публічні заходи, провадити інформаційні кампанії. (…)
Директор Українського інституту аналізу та менеджменту
політики Руслан Бортнік:
(…) Вступ до НАТО може бути лиш стратегічною політичною ціллю.
А сьогодні треба вирішувати конкретні проблеми національної безпеки і
оборони – посилювати армію, зміцнювати економіку, яка стане двигуном
соціального розвитку. Реформи треба робити сьогодні, і тому не хотілося б,
щоб вступ до НАТО в нашій країні перетворився на ідею фікс, коли політики
переносять свою відповідальність за те, що вони мають робити сьогодні, на
гіпотетичний вступ в Альянс (…) (Підтримка вступу до НАТО зросла, але
щоб євроатлантичний оптимізм не вичерпався, працювати треба як
політикам, так і громадським активістам – експерти // Фонд
«Демократичні
ініціативи»
(http://www.dif.org.ua/ua/events/pidtrimkavstupsperti.htm). – 2015. – 11.12).
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Заступник генерального прокурора, прокурор Одеської області
Давід Сакварелідзе:
(...) У антикорупційного прокурора є високий рівень довіри, старт дуже
гарний. Тож вони повинні це просто добре використовувати. Не сумніваюся,
що і Антикорупційна прокуратура, і НАБУ покажуть результат – і незабаром
ми побачимо як нові скандальні справи, так і менш резонансні, але від того
не менш важливі.
З новим законом та з появою НАБУ у Генеральної інспекції поки що
немає функцій. Потрібно вдосконалити закон. Зараз нас фактично зупинено і
ми можемо працювати лише по тих категоріях справ, які не потрапляють під
НАБУ. Це справи, які не повинні стосуватися першої та другої категорії
посадових осіб, а також сума не повинна перевищувати півмільйона гривень.
Якщо не помиляюся (Генеральна інспекція змогла відкрити
кримінальних справ за час свого існування, – ред.) до 25, з них 5 справ у суді.
За короткий строк часу нам вдалося довести, що ця служба потрібна. Ми
показали, що система може йти і проти своїх же. У нас усього сім слідчих. Ви
уявіть, що зможе при правильній роботі Антикорупційна прокуратура, де 200
детективів.
Це перший прецедент (реформування місцевих прокуратур, – ред),
коли ми відкрили двері для всіх бажаючих: і внутрішніх кандидатів, і
зовнішніх. Система вже переходить на новий етап розвитку. Звичайно, є
проблеми, є питання до комісій, які чомусь рекомендували до призначення у
тому числі й колишніх керівників прокуратур, є претензії з певних сфер. Я не
всім задоволений, але надалі, на регіональному рівні, процес
вдосконалюватиметься.
Особисто я не вважаю правильним, що обласні прокурори мають
проходити конкурс. Обласний прокурор – це посада більш-менш
політизована. Це досить ризиковано для України, оскільки через тести може
пройти не зовсім проукраїнськи налаштована людина. Тому, якщо ми
говоримо про процедуру призначення обласних прокурорів, я вважаю
недоцільним робити це через конкурс (…) (Давід Сакварелідзе: Я не боюся
називати імена, але тільки якщо є конкретні факти злочину //
Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/interview/25031-davidsakvarelidze-ja-ne-bojus-nazyvat-imena-no-to.html). – 2015. – 11.12).
Експерт, президент інвестиційної групи УНІВЕР Тарас Козак:
(…) Ідеєю Мінфіну було «все по двадцять» − чотири ставки основних
податків. Це ПДВ, який займає найбільше місця у надходженнях, це
квазіподаток ЄСВ, податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток
підприємств. (…) У цьому компромісному варіанті, відповідно до концепції,
пропонується два податки залишити по 20%, ПДВ та ЄСВ. (…) Податок на
прибуток з 2016 року залишається на рівні 18%, як і є сьогодні, в 2017 році
передбачається 17%. Такі ж ставки пропонуються і з податку на доходи
фізичних осіб. На сьогодні ці ставки становлять 15% і 20% для різних груп.
Мінфін погодився єдину ставку зменшити до 18%, а в наступному році − до
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17%. (…) Єдине, суттєво зміниться ЄСВ, і про це постійно говорять
представники Мінфіну. Але потрібно пам'ятати, що навіть якщо не приймати
жодного закону, то з 1 січня повинен вступити в силу коефіцієнт 0,6 до
поточної ставки, і ставка ЄСВ з Нового року становитиме 20,5%. При цьому
нічого страшного не трапиться, якщо ми продовжимо жити за ставками, які
записані в старому, чинному на сьогодні Податковому кодексі. (…)
Цифра в 44% (частка бізнесу що працює в тіні, – ред.) − це
найоптимістичніший показник. Є цифра і в 70% тінізації економікі.
Емпірично ми розуміємо, що 90% бізнесу користується конвертами.
Найбільше податку на доходи фізичних осіб платять бюджетники. Бізнес
успішно ухиляється, тому що заплатити хабар набагато вигідніше, ніж
платити височенні податки. Тому ми наполягаємо на тому, що зниження має
бути дуже суттєвим. Чому у нас філософська проблема між нашим
законопроектом і версією Мінфіну? Чому МВФ підтримує законопроект
Мінфіну? Якщо знизити податки, то зменшення надходжень до бюджету
призведе до того, що традиційно включать друкарський верстат. Це призведе
до інфляції, до падіння гривні, девальвації. Але у нас є чіткі розрахунки:
знизити податки можна, також можна збільшити фінансування найменш
захищених верств населення на 12-15%, як це і передбачено законом (…)
(Податкова реформа: бізнес не відчує полегшення − Козак // Голос
Столиці (http://newsradio.com.ua/2015_12_11/Podatkova-reforma-b-znes-ne-vdchu-polegshennja-Kozak-5792/). – 2015. – 11.12).
Значення iMoРe за двадцять четвертий період моніторингу (23
листопада – 6 грудня 2015 року) становить +1,2 бала з можливого
діапазону від -5,0 до +5,0 балів. Темп реформ дещо пришвидшився,
насамперед завдяки довгоочікуваним антикорупційним законам, прийнятим
відповідно до плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового
режиму для України.
У двадцять четвертому моніторинговому періоді експерти оцінили
чимало нормативних актів – усього дев’ятнадцять подій. Найвищу оцінку
отримав прогрес реформ за напрямом «Державне управління та боротьба з
корупцією» – +2,0 бали – саме до цієї категорії належать прийняті
антикорупційні закони. За напрямом «Ринкова та торговельна політика»
кількість оцінюваних подій була найбільшою (десять), але темп реформ за
цим напрямом експерти оцінили лише на +1,0 бал. Протягом періоду
моніторингу було прийнято низку важливих рішень, зокрема ратифіковано
Угоду СОТ про спрощення процедур торгівлі та підписано закон про
підвищення прозорості діяльності АМКУ. Також по +1,0 балу отримали
сектори «Монетарна політика та фінансові ринки», «Державні фінанси» та
«Енергетична незалежність».
Найвищу оцінку від експертів здобув закон про фінансування партій
(№ 731-VIII від 08.10.2015) – +3,0 бали.
Експерт Реанімаційного пакету реформ Дмитро Котляр:
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Ця подія – системна реформа, спрямована на запобігання політичній
корупції. Це найважливіша з антикорупційних реформ, ухвалених за останні
півтора року. В разі реалізації вона змінить політичну систему країни.
Запровадження державного фінансування партій позбавить їх залежності від
олігархів та інших приватних інтересів. Водночас державне фінансування
збалансовується жорстким контролем за партійними фінансами – від
встановлення обмежень на приватні внески до вимог про оприлюднення
фінансових звітів, проходження зовнішнього аудиту та державного контролю
за дотриманням вимог законодавства.
Іншою антикорупційною ініціативою, що отримала високу оцінку (+2
бали), став закон щодо спецконфіскації з метою усунення корупційних
ризиків (№ 770-VIII від 10.11.2015).
+2,0 бали (сума за напрямами «Енергетична незалежність» та
«Державні фінанси») отримав план дій з енергоефективності на період до
2020 року (розпорядження КМУ 1228-р від 25.11.2015).
Старший аналітик Інформаційної кампанії «Сильніші разом!»
Дмитро Науменко:
Це важливий рамковий документ, прийняття якого вже давно вимагав
від України Секретаріат Енергетичного співтовариства і донори. Його
прийняття дозволить встановити чіткі вимірювані цілі зі зниження
енергоспоживання та створити низку важливих секторальних програм,
спрямованих на стимулювання енергозбереження. І хоча виконання плану
потребуватиме бюджетних витрат, майбутнє зниження споживання
енергоносіїв принесе як економічні, так і політичні вигоди.
+2,0 бали отримав закон щодо забезпечення прозорості діяльності
Антимонопольного комітету України у сфері справ про концентрацію та
узгоджені дії (№ 782-VIII від 12.11.2015). Це один із нормативних актів,
прийняття яких передбачається Угодою про асоціацію України з ЄС. Також
+2,0 бали отримало спрощення проведення операцій з рахунками в
національній та іноземній валюті (постанова НБУ 833 від 27.11.2015), що
поліпшує умови ведення бізнесу. У +1,5 бала було оцінено спрощення
процедури отримання держпідтримки на розвиток тваринництва.
+1 бал отримала ратифікація Угоди СОТ про спрощення процедур
торгівлі. Вероніка Мовчан з Інституту економічних досліджень та
політичних консультацій наголошує, що «нетарифні бар’єри, до яких
належать і витрати, пов’язані з процедурою перетину митного кордону
країни, є в сучасному світі основним торговельним бар’єром. Тому дуже
важливим є підписання та якомога скоріша імплементація положень Угоди
СОТ про спрощення процедур торгівлі».
Таку саму оцінку експерти надали закону про зовнішню трудову
міграцію (№ 761-VIII від 05.11.2015), який визначає основи соціального
захисту трудових мігрантів та членів їхніх сімей. Кілька менш важливих
подій також отримали оцінку +1 бал (таблиця 1).
Протягом моніторингового періоду у Міністерстві юстиції було
зареєстровано постанови НКРЕКП, потрібні для імплементації закону «Про
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ринок газу». Це зокрема Кодекс газотранспортної системи, Кодекс
газорозподільної системи, Кодекс газових сховищ, Правила постачання
природного газу (постанови НКРЕКП 2493, 2494, 2495 та 2496 від 30.09.2015
відповідно). Зважаючи на великий обсяг документів, ці постанови
потребують ґрунтовнішого вивчення, тому в поточному раунді не
оцінювалися (Випуск 24 (23 листопада – 6 грудня 2015 року) Важливі
антикорупційні закони // VoxUkraine (http://voxukraine.org/2015/12/11/
index-for-reform-monitoring-imore-release-24-ua/). – 2015. – 11.12).
В Украине принят новый закон о госслужбе.
Менеджер рабочей группы по реформе публичной администрации
Реанимационного Пакета Реформ Николай Выговский:
К счастью, удалось сохранить все ключевые позиции, которые мы
хотели сохранить, поэтому мы оцениваем текст, как близкий к идеальному.
(…)
Законопроект содержит ряд важных норм, которые окажут
существенное влияние на систему государственной службы в Украине.
Ключевые моменты: конкурсы на все должности, включая высшие и полная
деполитизация высших чиновников (категория А), а также запрет на
членство в политических партиях и запрет на участи в руководящих органах
политических партий чиновников категории Б и В. Также разделение
политических и административных должностей. Вводится должность
госсекретаря в министерствах. Это будет государственный служащий,
который будет выбираться на прозрачном конкурсе и при смене Кабинета
министров он будет продолжать руководить аппаратом министерства. Кроме
того, топовых чиновников категории А будет выбирать специально
созданная комиссия по формированию государственной службы, которая на
треть будет состоять из представителей общественности. Общественность
впервые в истории Украины получит реальное влияние на назначение топдолжностей в государстве.
Законопроект в соответствии с коалиционной соглашением должны
были принять еще в конце 2014 года но это решение постоянно
откладывалось.
Это конец эры политической коррупции в Украине, большие
политические партии понимают, что назначения по квотному принципу уже
не пройдут. Когда руководители фракций коалиции решали, кто и сколько
выгодных должностей займет от каждой фракции и речь не шла ни о
профессионализме, ни о управленческом опыте.
Первые результаты от реформы госслужбы можно будет ожидать уже в
конце следующего года. В целом позитив начнет ощущаться до конца 2016
года, а на полную закон заработает в 2017−2018 году, когда пойдет
оздоровление и на средней и на низовом звене. Этот закон не будет иметь
моментального действия, но он закладывает базу для оздоровления
госслужбы в Украине.
Директор института глобальных стратегий Вадим Карасев:
Експертний погляд

94

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

10 − 16 грудня 2015 року

20-28 лютого 2015
Главный позитив от этого закона – это отделение политики от
государственной службы.
Для любой страны очень важно разделить политику и экономику. А в
самой политике разделить административную сферу и политическую сферу.
Госслужба функционирует на основе меритократического принципа (по
принципу заслуг), поэтому очень важно, чтобы госслужбу возглавляли
профессионалы своего дела. Политики – эксперты и профессионалы во всем.
Но государственный аппарат нуждается не просто в профессионалах, а в
экспертах узкого отраслевого, секторального профиля, без этого
государственная служба неэффективна. Этот закон дает возможность
отделить административный аппарат от политической системы. Политики
приходят и уходят и, если чиновников будут менять вместе с политиками,
никакое государство нормально не заработает.
Любой украинский политик, становясь министром, любая партия,
заходя в парламент, тащила за собой целую свору помощников,
консультантов экспертов, которые затем занимали места в министерствах и
вместе с политиками потом уходили. Поэтому государственный аппарат
министерства постоянно лихорадило.
Со стороны политиков было сопротивление в принятии этого закона.
Теперь министры, которых делегируют партии на посты в результате
выборов, будут иметь меньше контроля над министерствами. Теперь у них
очень ограниченные возможности для того, чтобы тащить за собой разного
рода помощников, знакомых и назначать их на ключевые должности в
министерстве.
Еще одна причина – это споры относительно того. по какой модели
должна строится новая государственная служба. Это сложный процесс.
Никак не могли определиться, какая модель должна быть американская –
неолиберальная,
либо
континентальная
с
достаточно
сильным
государственным аппаратом отделенным от политики. В итоге выбор был
остановлен на континентальной немецкой модели (В Украине принят новый
закон о госслужбе: ключевые положения, оценки и прогнозы экспертов //
Сегодня.ua. (http://www.segodnya.ua/politics/pnews/v-ukraine-prinyat-novyyzakon-o-gossluzhbe-klyuchevye-polozheniya-ocenki-i-prognozy-ekspertov674530.html). − 2015. – 10.12).
Народний депутат Єгор Соболєв:
У законі про державну службу особливу увагу слід звернути на ідеї
щодо конкурсів, більш чітких умов для державних службовців. Це дуже
хороші положення. Таким чином можна буде відокремити політику від
бюрократії.
Для того щоб цей закон запрацював, необхідно, щоб керівництво
країни саме захотіло наймати на роботу професійних державних службовців.
Поки державні службовці отримуватимуть маленьку зарплату, нічого
не зміниться. Потрібно зменшувати кількість держслужбовців і збільшувати
зарплату. Державна служба повинна бути професійною і, у першу чергу,
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надавати людям послуги (Єгор Соболєв Необхідно зменшувати кількість
держслужбовців і збільшувати платню // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/24861-neobkhodimo-umenshat-kolichestvogossluzhashhikh-i.html). – 2015. – 10.12).
Экономист, предприниматель, преподаватель финансов KMBS
Алексей Геращенко:
5 мифов о бюджете, налоговой реформе и МВФ таковы:
Миф 1. Есть компромиссный вариант налоговой реформы между
«проектом Южаниной (3357)» и «проектом Минфина».
Это не так. Нина Петровна Южанина – лицо и лидер этого проекта. Но
в авторском коллективе проекта преобладают общественные эксперты,
проект рождался преимущественно ними, подписанный рекордным
количеством депутатов. Этот коллектив компромисса не принимал, проект
3357 не отзывается. Поэтому, когда речь идет о «компромиссе», который
состоялся, то он в большей степени касается треугольника «президент –
премьер – МВФ».
Миф 2. Если не будет принято налоговую реформу и бюджет, а МВФ
не даст денег, будет катастрофа.
МВФ должен был выделить этот транш сначала будто в октябре, потом
в ноябре, теперь в январе. На сегодня важность этого транша не стоит так уж
остро на повестке дня. Поэтому стоит думать о том, что необходимо стране,
чтобы в конце концов обходиться без помощи МВФ.
Миф 3. Без денег МВФ мы не профинансируем армию и пенсии.
Это не так. МВФ вообще не даст деньги для покрытия бюджетных
расходов. Они будут направлены в резервы НБУ, которые вырастут с 13 до
15 млрд. Это, конечно, позволит НБУ чувствовать себя более уверенно,
однако напрямую никак не связано с бюджетом. Транш МВФ действительно
важен, однако более как сигнал другим донорам и кредиторам. Но
внутренние реформы важнее, чем внешние сигналы.
Миф 4. Если не принять бюджет до начала нового года, случится
катастрофа.
Это не так. Если бюджет не принят, то бюджет следующего месяца
определяется как 1/12 бюджета предыдущего года. Принятие бюджета-2016
могут быть просрочено только потому, что правительство катастрофически
затянуло с подачей проекта документа. Если бы он появился в сентябре, то
хватило бы времени и на обсуждение, и на поиск конструктивного решения.
Что касается действующего налогового законодательства, то оно выглядит
более привлекательным для экономики, чем предложения Минфина, поэтому
смысла идти на принятие налогового кодекса Минфина, который собирается
внести президент, нет.
Миф 5. МВФ хочет процветания Украины.
МВФ – это очень качественная организация, однако она не преследует
такой цели, чтобы одна страна стала жить лучше другой. Это прагматичный
кредитор, который, как ни странно, является двигателем хоть каких реформ в
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Украине, потому что вообще-то это сама по себе очень консервативная
организация. В прогнозах МВФ на 2020 год украинцы будут жить в полтора
раза хуже жителей Албании и Египта. Если нас этот вариант не устраивает,
то реформы должны быть намного мощнее, чем требования МВФ.
Собственно, общественная борьба за настоящую налоговую реформу
продолжается (ТОП-5 мифов про налоговую реформу: почему Украина не
умрет без изменений // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/ua/ekonomika/74599-top-5-mifov-pro-narorfsyu-reformupovaivau-ukraina-ne-umret-bez-izmeneniy). − 2015. – 10.12).
Верховна Рада ухвалила реформу держслужби, яка запроваджує
відкриті конкурси на посади й має зробити службовців політично
незалежними.
Директор центру політико-правових реформ Ігор Коліушко:
Проект ухвалений у прийнятній редакції. З’являється нова правова
рамка, яку можна буде потім дошліфовувати.
Багато залежатиме, як закон почне діяти. (…) Сподіваюсь, що
суспільству вдасться добитись виконання закону.
Інститут державних секретарів запроваджується комплексно. Хоча їхня
поява не означає, що міністри перестають керувати міністерствами.
Міністри формуватимуть стратегічні напрямки і добиватимуться, щоб
секретар виконував ці цілі.
У секретаря буде вплив на апарат міністерства, але він буде залежним
від міністра. Проте міністр не зможе з приходом в уряд приводити своїх
знайомих, родичів та друзів.
Народний депутат Альона Шкрум:
У законі ми зберегли баланс незалежності держслужби та позбавлення
політичного впливу на неї. Закон повністю перезавантажує систему
державної служби. (…)
Ми внесли поправку, щоб фонд оплати праці можна було фінансувати
за рахунок програм ЄС, іноземних донорів та урядів.
Народний Депутат Мустафа Найєм:
Ухвалення нового закону про державну службу – це відміна рабства у
державному апараті, хоча на повну закон запрацює не скоро (Реформа
держслужби: чи стануть чиновники незалежними? // Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/statti/68055-reformaderzhsluzhbi-chi-stanut-chinovniki-nezalezhnimi). − 2015. – 10.12).
Украинцы считают, что наиболее активно в стране происходит
реформирование армии, продвижение интересов Украины и
реформирования милиции, а наименее активно реформируется судебная
медицинская
система,
прокуратура
и
система
управления
государственной собственностью.
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Об этом свидетельствует мониторинг восприятия реформ в обществе,
который компания TNS проводит совместно с Национальным Советом
реформ.
Жители Киева, представители младшей возрастной группы, а также те
респонденты, которые морально поддерживали Майдан, выше оценивают
темпы проведения реформ, чем выборка в целом.
Украинцы разделяют понятия реальных изменений и информационных
упоминаний о реформах.
Заместитель генерального директора TNS Светлана Винославская:
80 % респондентов указали, что отсутствуют изменения в сфере
борьбы с коррупцией, но, тем не менее, 55 % читали в СМИ о прогрессе во
внедрении реформ в этой области. Это пример наиболее обсуждаемой
реформы, но совсем не ощутимой. Другой пример – реформа в милиции. Это
самая публичная реформа, о прогрессе которой читали почти 70 %
опрошенных. Также эта реформа является одной из наиболее ощутимых
среди респондентов. По словам респондентов, наименее часто в СМИ
встречается информация о реформировании аграрной сферы и системы
управления государственной собственностью.
13 % опрошенных сказали, что вообще не слышали о прогрессе в
проведении реформ.
Противники
Майдана,
респонденты
с
неопределенными
внешнеполитическими ориентациями, и те, кто поддерживает интеграцию
Украины с Таможенным Союзом менее информированы о процессе
проведения реформ, чем выборка в целом.
Опрос проводился методом онлайн опроса с 18.11.2015–24.11.2015.
География исследования – вся Украина (кроме АРК), городское население,
мужчины и женщины в возрасте 18−55 лет. Выборка 1000 респондентов,
квотная по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта (Украинцы
поверили в реформирование армии, а судебной реформы не замечают:
опрос // Сегодня.ua (http://www.segodnya.ua/ukraine/ukraincy-poverili-vreformirovanie-armii-a-sudebnoy-reformy-ne-zamechayut-opros-674442.html).
− 2015. – 10.12).
Економічний експерт, керівник проекту «Успішна країна» Андрій
Блінов:
У МВФ є три умови щодо третього траншу, які не були виконані. Це
питання про приватизацію – Кабмін має розробити план розміщення акцій
п’яти важливих держпідприємств, щоб запустити в перспективі продаж аля
«Криворіжсталь».
Ми знаємо, що сьогодні ВР вкотре провалила приватизаційний закон,
який скасовує вимогу продавати міноритарні пакети на біржах.
Друга вимога пов’язано з антикорупційним бюро. Вже призначили
голову, але саме бюро поки толком не запрацювало, тому що прокурор тільки
призначений. Але до Нового Року це може бути зроблено. Також включилося
умова, пов’язане з бюджетом. У МВФ там є одна чітка вимога – дефіцит
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бюджету на наступний рік повинен становити 3,7% ВВП. (…) У меморандумі
написано саме це (Економіст оцінив шанси України на черговий транш
МВФ // Західна інформаційна корпорація (http://zik.ua/news/2015/12/10/
ekonomist_otsinyv_shansy_ukrainy_na_chergovyy_transh_mvf_652717).
−
2015. – 10.12).
Менеджер з комунікації РПР Андрій Андрушків:
Уряд продовжує спроби розбалансувати розподіл повноважень
міністра та державного секретаря, в частині призначення керівників
структурних підрозділів міністерств, чим ставить під загрозу одну із
основних новел законопроекту – розподіл політичних та адміністративних
посад, що є прямою вимогою міжнародних донорів України.
Один із основних авторів законопроекту, експерт ініціативи РПР
Ігор Коліушко:
Якщо міністри призначатимуть керівників структурних підрозділів
міністерства, від державного секретаря не можна буде вимагати
відповідальності за діяльність апарату, адже він не відповідатиме за
призначення своїх підлеглих.
Суть міністра – формувати задачі для міністерства та вимагати від
державного секретаря їх виконання, а не виконувати технічні функції із
добору персоналу міністерства. Така норма насправді послаблює вплив
міністра на державного секретаря та закладає конфлікт.
Державний секретар зможе виправдовувати неналежне виконання
доручень міністра відсутністю достатнього впливу на своїх безпосередніх
підлеглих (…) (Реформу держслужби вихолостять під час голосування, –
експерт
//
Західна
інформаційна
корпорація
(http://zik.ua/news/2015/12/10/reformu_derzhsluzhby_vyholostyat_pid_chas_gol
osuvannya__rpr_652735). − 2015. – 10.12).
Бизнесмен
из
США,
администратор
благотворительной
организации Ukraine Relief Сергей Вронский:
(…) Украина − самая большая страна Европы, мы индустриальная
страна, мы аграрная страна, у нас есть и горы, и море, и порты, и чернозем
самый лучший в мире, у нас самые красивые девушки, и трудолюбивые
люди. Но это самое лучшее никак не может стать лучшим реально, мы не
можем никак преодолеть свою коррупцию. Поэтому нужно прекратить быть
патриотами бла-бла-бла, и перейти к реальным действиям (…) (Европа
побаивается Украину − бизнесмен из США // Інформаційний портал
Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/politika/74673-evropa-pobaivaetsyaukrainu-biznesmen-iz-ssha). − 2015. – 10.12).
Політолог Андрій Дуда:
Ухвалений закон «Про державну службу» не змінює системно
законодавство про держслужбу, але там є багато позитивних нововведень.
Зокрема, вдосконалена система захисту трудових прав держслужбовців.
Експертний погляд
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Також цікавим є питання про письмові доручення посадовим особам. Тобто
держслужбовець отримує перелік завдань, коли йдеться про виконання
власних повноважень. Цей закон дає можливість уникнути ситуації, коли
державного службовця примушують виконувати дії, які не належать до його
функціональних обов'язків.
Проте, питання розподілу посад у політичній та адміністративній
площині цей закон не вирішує.
Фактично, є ще указ Кучми від 1998 року з концепцією
адміністративної реформи. Ще тоді ключовим питанням було визначено
розподіл посад. Такий розподіл вже відбувся. Також і закон про Кабмін
виділив категорії осіб, які не є держслужбовцями.
Тут немає якоїсь революції, а є скоріше інформаційний шум навколо
цієї норми.
Але фактом є те, що вдосконалюється статус держслужбовця.
Вдосконалюються моменти щодо підпорядкування, гарантій діяльності
держслужбовця.
Конкурс не відпрацьований настільки, щоб усунути суб'єктивізм при
відборі осіб на держслужбу або хоча б суттєво ослабити його (Чого чекати
від закону про реформу держслужби? Експерт // Слово і Діло
(http://www.slovoidilo.ua/2015/12/10/pogljad/polityka/choho-chekaty-vidzakonu-pro-reformu-derzhsluzhby-ekspert). − 2015. – 10.12).

Експертний погляд

100

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

10 − 16 грудня 2015 року

20-28 лютого 2015

Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Проекти з відновлення регіону та ремонтні роботи
Глава представительства ЕС в Украине Ян Томбиньский:
Европейский союз надеется, что до 2018 года в Украине завершится
утилизация трех миллионов противопехотных мин.
ЕС активно поддерживает проекты по уничтожению мин, запрещенных
Оттавской конвенции. Кроме того, на разминирование Донбасса Украина
получит более 1,5 миллионов евро.
Мы помогаем Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины
построить свои мощности для разминирования. И этот проект, основанный
ЕС, объемом в 1,57 миллиона евро, поможет выполнить эту задачу −
создание безопасного пространства для населения (Украина получит от
Евросоюза более 1,5 млн евро на разминирование Донбасса, −
Томбиньский // Цензор.НЕТ (http://censor.net.ua/news/365207/ukraina_
poluchit_ot_evrosoyuza_bolee_15_mln_evro_na_razminirovanie_donbassa_tom
binskiyi). − 2015. – 15.12).
Європейський
інвестиційний
банк
висловив
готовність
профінансувати відбудову трьох мостів у Донецькій області,
зруйнованих в результаті бойових дій.
Перший заступник голови Донецької ОДА Євген Вілінський:
У рамках реалізації проекту ЄІБ «Надзвичайна кредитна програма на
відновлення України» передбачено будівництво/реконструкція трьох об’єктів
на автомобільних дорогах загального користування Донеччини загальною
вартістю 6,4 млн. євро. За попередньою домовленістю банк також візьме на
себе витрати з підготовки проектно-кошторисної документації.
Капітального ремонту потребує міст через р. Сіверський Донець в с.
Закітне (дорога загального користування Красний Лиман-АртемівськГорлівка). Розрахункова вартість робіт становить 30,6 млн. грн.
Також планується відбудова мосту через р. Суха Плотва (дорога
загального
користування
Красний
Лиман-Артемівськ-Горлівка).
Розрахункова вартість будівельних робіт становить майже 40 млн. грн.
(Європейський банк готовий профінансувати відбудову мостів у
Донецькій
області
//
Донецкая
областная
государственная
телерадиокомпания
(http://dotb.dn.ua/news/ievropeyskiy-bank-gotoviyprofinansuvati-vidbudovu-mostiv-u-doneckiy-oblasti). – 2015. – 12.12).
Стартовали работы по восстановлению моста через Северский
Донецк.
Офіційна інформація
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Проект «Капитальный ремонт моста через реку Северский Донец»
осуществляется благодаря финансовой поддержке Европейского Союза. На
восстановление сооружения, поврежденного взрывом во время ведения
боевых действий в 2014 году, ЕС предусмотрено свыше 1,5 млн. евро, что
составляет 97% общей стоимости.
Будет произведена замена ограждений, уложено новое асфальтовое
покрытие, установлено освещение и видеонаблюдение. Самым трудоемким
этапом станет монтаж металлических конструкций, который будет
производиться на высоте более 20 метров. 80% этих металлоконструкций
уже изготовлено северодонецким предприятием (Мэр Северодонецка хочет
«по-европейски» восстановить разрушенный в 2014 году мост //
«ОстроВ» (http://www.ostro.org/lugansk/society/news/488270/). – 2015. –
11.12).
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу
України
Правительство
Украины
предлагает
предусмотреть
в
государственном бюджете на 2016 год средства в объеме 2 млрд 886,9927
млн грн на предоставление ежемесячной адресной помощи на
проживание и оплату жилищно-коммунальных услуг переселенцам из
Донбасса и Крыма.
Такие
данные
содержатся
в
пояснительной
записке
к
правительственному проекту закона № 3000 «О государственном бюджете на
2016 год» от 14 сентября, текст которого обнародован на веб-сайте
Верховной Рады в пятницу.
Таким образом, расходы Министерства социальной политики по
программе
«Предоставления
адресной
помощи лицам,
которые
перемещаются с временно-оккупированной территории Украины и районов
проведения районов проведения антитеррористической операции, для
покрытия расходов на проживание, в том числе оплату жилищнокоммунальных услуг» в 2016 году предлагается увеличить в 5,7 раза, или на 2
млрд 376,9927 млн грн.
Согласно госбюджету-2015, общий объем финансирования по
указанной госпрограмме в текущем году предусмотрен на уровне 510 млн
грн общего фонда (Кабмин заложил в проект госбюджета-2016 около 2,9
млрд. грн. для переселенцев // Восстановление Донбасса (http://restoringdonbass.com/novosti/29674-kabmin-zalozhil-v-proekt-gosbyudzheta-2016-okolo2-9-mlrd-grn-dlya-pereselentsev/). – 2015. – 13.12).
Міністерство інформаційної політики України та благодійна
організація «Благодійний фонд «Ексте Фонд» уклали Меморандум про
співпрацю, що сприятиме зміцненню двосторонніх дружніх відносин між
Україною та країнами ЄС, і дозволить дітям-переселенцям із зони АТО
відвідати Європу.
Офіційна інформація
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Директор Фонду Інеса Блосовська:
Угорщина, розуміючи всю важливість такої проблеми, першою
запропонувала українським дітям, переселенцям із зони АТО, відвідати
Європу і на власні очі побачити та зрозуміти європейські цінності, яких
також прагне Україна. Цей процес продовжується та має величезний
позитивний ефект для нашої держави, а також для двосторонніх дружніх
відносин.
Фонд при підтримці різних дипломатичних установ іноземних держав в
Україні та Міністерства інформаційної політики України об’єднує свої
зусилля у цьому напрямку в єдину спільну мету − захисту інформаційного
суверенітету України.
Важливість співпраці між центральними органами виконавчої влади та
громадськими, благодійними, іншими об’єднаннями.
Заступник Міністра інформаційної політики України Тетяна
Попова:
МІП України завжди підтримує громадські ініціативи, зокрема ті, які
покликані допомогти дітям-переселенцям із зони АТО. Завдяки програмі
Фонду діти матимуть змогу ознайомитися з європейськими цінностями країн
ЄС та розвіяти нав’язані стереотипи російської пропаганди (МІП: Завдяки
програмі благодійного фонду «Ексте Фонд» діти із зони АТО матимуть
змогу відвідати Європу та розвіяти нав'язані стереотипи російської
пропаганди // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=248696144&cat_id=244277212). − 2015. – 10.12).
Управління звільненими територіями
Контрольный пункт въезда-выезда «Марьинка», открытый 15
декабря, за сутки пересекли 3125 человек, говорится в сообщении
Госпогранслужбы.
Через открытый вчера контрольный пункт «Марьинка» проследовало
на тысячу человек и почти 300 автомобилей больше, чем за предыдущие
сутки через «Георгиевку», которая функционировала до этого на данном
направлении.
В целом, в течение вчерашнего дня в контрольных пунктах въездавыезда в зоне АТО отмечается увеличение пассажирского и транспортного
потока (Новый пропускной пункт в зоне АТО за сутки пересекли более 3
тыс. Человек // 112.ua (http://112.ua/ato/novyy-propusknoy-punkt-v-zone-atoza-sutki-peresekli-bolee-3-tys-chelovek-279107.html). − 2015. – 15.12).
Глава Луганской областной военно-гражданской администрации
Георгий Тука:
Более 20 населенных пунктов Луганской области в настоящее время
сейчас фактически без власти, там нет советов, мэров и нельзя начать работу
военно-гражданских администраций.
Аналогичная ситуация и в Донецкой области.
Офіційна інформація
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С августа этого года в Верховной Раде лежит законопроект по
внесению поправок в закон о военно-гражданских администрациях.
Во время принятия последних поправок парламентарии из лучших
побуждений внесли поправку, которая парализует регистрацию новых
военно-гражданских администраций (ТУКА: Более 20 населенных пунктов
Луганщины − фактически без власти // Інформаційний портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/74768-tuka-bolee-20naselennykh-punktov-luganschiny-fakticheski-bez-vlasti). − 2015. – 10.12).
9 грудня Голова Казначейства Тетяна Слюз перебувала з робочим
візитом у Донецькій та Луганській областях, на територіях, що
підконтрольні українській владі.
У Луганській області Голова Казначейства провела розширені наради у
містах Попасна та Лисичанськ, за участю керівництва військово-цивільних
адміністрацій, районних, державних, міських, селищних та сільських рад,
казначеїв, керівників районних фінансових органів, розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів.
Звернула увагу присутніх на новації у казначейському обслуговуванні
розпорядників бюджетних коштів, поточний стан виконання державного та
міських бюджетів України, особливості казначейського обслуговування
міських, селищних та сільських бюджетів, що увійшли до складу об’єднаних
територіальних громад, а також бюджетів новостворених об’єднаних
територіальних громад, норми Закону України «Про відкритість
використання публічних коштів». Окремо проінформувала про переваги
системи дистанційного обслуговування клієнтів через програмно-технічний
комплекс «Клієнт казначейства – казначейство».
Також Голова Казначейства обговорила збитки від руйнування
інфраструктури в результаті військових дій у Луганській області, стан
фінансування регіону та акцентувала увагу на недопущенні виникнення
кредиторської заборгованості на кінець бюджетного року (Голова
Казначейства Тетяна Слюз відвідала Донецьку та Луганську області //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248695909&cat_id=244277212). − 2015. – 10.12).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Ірпінь став одним з 12 міст Київської області, де відкрили центр
безкоштовної правової допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Це
ініціатива Громадської правозахисної організації «Права людини».
Голова правління ГПО «Права людини» Віталій Дроботун:
Наш проект називається просто: «Правова допомога внутрішньо
переміщеним особам Київської області». Проте унікальний він тим, що ми
надаємо як первинну, так і вторинну юридичну допомогу. Готові навіть
відстоювати інтереси переселенців у судах. Крім того, вже випущені
інформаційні буклети для ВПО, де вміщені відповіді на найбільш
розповсюджені юридичні питання (В Ірпені відкрили приймальню
безкоштовної юридичної допомоги для переселенців // Офіційний веб-сайт
Київської
обласної
державної
адміністрації
(http://www.kyivobl.gov.ua/news/article/v_irpeni_vidkrili_prijmalnju_bezkoshtovnoji_juridichnoj
i_dopomogi_dlja_pereselentsiv). – 2015. – 15.12).
В Донецкой области в результате антикоррупционных проверок
уволен один чиновник.
Сотрудниками управления собственной безопасности ГУ ГФС в
Донецкой области за январь-ноябрь 2015 года проведено 64 служебных
расследований и проверок, по результатам которых 41 лицо привлечено к
дисциплинарной
ответственности;
вынесено
12
официальных
предупреждений о недопущении противоправного поведения, уволен 1
работник.
Среди сотрудников налоговых и таможенных органов области также
проводились профилактические мероприятия по предотвращению
коррупции.
За январь-ноябрь 2015 года проведено 929 профилактических
мероприятий (бесед, лекций, выступлений) в коллективах. На протяжении
января-ноября 2015 года по результатам проверки информации, полученной
работниками управления, 17 материалов было направлено в прокуратуру
Донецкой области для принятия процессуального решения, по результатам
рассмотрения которых было открыто 2 уголовных производства.
Также сотрудники фискальной службы проверили около 1,5 тыс.
кандидатов на должности государственных служащих в органы ведомства. В
8 случаях им было отказано (В Донецкой области в результате
антикоррупционных проверок уволен один чиновник // Репортер −
Новости Донецка и региона (http://reporter.dn.ua/news/events/v_donetskoy_
oblasti_v_rezultate_antikorruptsionnykh_proverok_uvolen_odin_chinovnik/). –
2015. – 15.12).
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Руководитель Луганской военно-гражданской администрации
Георгий Тука:
От государства была перечислены деньги на ликвидацию трагедии в
Сватово.
Сумма, которая была перечислена, составляет 31 млн. гривен В четверг
получили 31 млн на восстановление Сватово. В тот же день все средства
перечислили по назначению.Также он потребовал от чиновников, чтобы они
не задерживали выплаты и не прятали деньги под «матрасами» (Тука
сообщил хорошую новость // Трибун Луганск (http://tribun.com.ua/30736). –
2015. – 14.12).
У Херсоні відкрили центр, який надаватиме широкий спектр
послуг для переселенців із Криму і Донбасу.
Запрацював даний центр з ініціативи «Крим-SOS» та за підтримки
Агенції ООН у справах біженців. Тут є пункт прийому і видачі гуманітарної
допомоги, пропонують консультації юристів і психологів, проводять
різноманітні заняття з дітьми (У Херсоні запрацював регіональний хаб для
переселенців // Рідна Країна (http://ks.ridna.ua/2015/12/14/u-hersonizapratsyuvav-rehionalnyj-hab-dlya-pereselentsiv/). – 2015. – 14.12).
В Бердянске на протяжении двух лет проходит акция «Не оставим
в беде». В Центрах общественных инициатив каждого микрорайона
проходит сбор одежды, игрушек, продуктов питания, посуды и других
вещей, которые помогли вынужденным переселенцам и людям, которые
попали в сложные жизненные обстоятельства.
С начала акции уже удалось передать общество «Красного креста»
порядка 4 тонн вещей (В Бердянске передали 4 тонны помощи
переселенцам // Первый запорожский (http://1news.zp.ua/v-berdyanskeperedali-4-tonny-pomoshhi-pereselentsam/). – 2015. – 14.12).
10 декабря 2015 года, в международный день защиты прав
человека, в Киеве был проведен Форум «Восстанавливая Донбасс и
Украину».
Инициаторами и соорганизаторами Форума стали общественная
инициатива Александра Клименко «Восстановление Донбасса», Украинский
институт анализа и менеджмента политики и Институт стратегических
исследований «Новая Украина».
В Форуме приняли участие более 150 спикеров и участников −
представителей власти, общественности, экспертной и научной среды,
бизнеса. В том числе – ЮНИСЕФ, KPMG, PricewaterhouseCoopers, Ernst &
Young. В рамках Форума руководитель общественной инициативы
«Восстановление Донбасса» Елена Петряева представила совместные
наработки с организаторами Форума — «12 шагов к миру и восстановлению
Донбасса и Украины».
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Руководитель
общественной
инициативы
«Восстановление
Донбасса» Елена Петряева:
Сегодня мы начинаем работу по объединению наших усилий в том,
чтобы разработать Стратегический план реинтеграции и восстановления
Донбасса, который в последующем может стать основой для единой
государственной программы. Считаю крайне важным не упустить время и
наиболее эффективно использовать наши усилия и возможности на то, чтобы
создать единый план действий.,
Директор Украинского института анализа и менеджмента
политики Руслан Бортник:
Такой Форум еще год назад был практически невозможен. Я думаю что
в следующем году мы будем обговаривать более практические шаги,
практические инструменты в реинтеграции Донбасса (…) («Восстановление
Донбасса» и его партнеры подписали Меморандум по восстановлению и
развитию Донбасса и Украины // Восстановление Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/29592-initsiativa-vosstanovleniedonbassa-i-ee-partneryi-podpisali-memorandum-po-vosstanovleniyu-i-razvitiyudonbassa-i-ukrainyi/). – 2015. – 11.12).
11 грудня у Сєвєродонецьку відкрили новий дитячий садок.
Центр розвитку та виховання дітей дошкільного віку було відновлено
практично з нуля завдяки програмі ПРООН, Уряду Японії та ТОВ
«Маркхім». Проект також передбачає створення додаткових робочих місць
для внутрішньо переміщених осіб у дитсадку (У Сєвєродонецьку відкрили
дитсадок, у якому працюють переселенці // Луганська обласна цивільновійськова адміністрація (http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/2015/12/11/
news_70715.html). – 2015. – 11.12).
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі» став учасником проекту Програми розвитку ООН
«Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо
переміщених осіб в Україні».
У 2014-2015 навчальному році до Вищого навчального закладу
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» вступило та
переведено з вищих навчальних закладів Донецької, Луганської областей та
АР Крим 86 студентів, з них на денну форму навчання – 38 студентів, у тому
числі 28 іноземних студентів, на заочну форму навчання – 20 студентів. За
державним замовленням навчалося 22 студенти, переведених з ВНЗ
Донецької, Луганської областей та АР Крим.
Всі співробітники та студенти Луганського національного університету
імені Тараса Шевченка, які працюють та навчаються на базі нашого
Університету отримали місця в гуртожитках Вищого навчального закладу
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та забезпечені
всім інвентарем першої необхідності.
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У листопаді 2015 року в рамках Програми підтримки
працевлаштування внутрішньо переміщених осіб ПРООН університетом
отримано від Програми розвитку ООН в рамках виконання цього проекту 167
651,26 грн на закупівлю обладнання та оплату праці внутрішньо
переміщених осіб (В Пуеті працевлаштували і навчають майже 2 сотні
переселенців // Новини Полтавщини (http://np.pl.ua/2015/12/v-puetipratsevlashtuvaly-navchayut-majzhe-2-sotni-pereselentsiv/). – 2015. – 11.12).
10 грудня у Гадячі пройшло засідання круглого столу, на якому
обговорювали проблематику переміщених осіб. Круглий стіл відбувся в
рамках низки заходів, які організовують та проводять на Полтавщині
активісти громадської організації «Твій Світ» за участі вимушених
переселенців, представників місцевих громад і місцевої влади (На
Полтавщині активісти налагоджують діалог між переселенцями та
місцевою владою // Новини Полтавщини (http://np.pl.ua/2015/12/napoltavschyni-aktyvisty-nalahodzhuyut-dialoh-mizh-pereselentsyamy-tamistsevoyu-vladoyu/). – 2015. – 11.12).
Координатор «Восточного партнерства» Вадим Горан:
(…) На прошлой неделе «Луганское землячество» презентовало проект
«Восточное партнерство» в г. Северодонецк, который будет содействовать
экономическому восстановлению Луганщины, на подконтрольных Украине
территориях.
Входе встречс главами администраций, мэрами городов и местными
жителями выяснилось, что в области остро стоит проблема ремонта зданий
школ и детских садов. Помещения для детей холодные и практически все
нуждаются в ремонте крыш и фасадов. Также, есть и новые здания, которые
не подверглись разрушениям, но в них нет внутренней отделки и отсутствует
мебель.
В Лисичанске нужно около 2 млн грн, в Северодонецке – больше 1 млн
грн, в Рубежном – почти 20 млн грн.
Найболее пострадали учебные заведения в Станично-Луганском и
Попаснянском районах. Там, для ремонтных работ и создания нормальных
условий для их фунционирования необходимо почти 120 и 87,8 млн грн
соответственно. В целом на восстановительные работы учреждений
образания, которые находятся на подконтрольной Украине территории в
Луганской области, необходимо более 330 млн грн.
К сожалению, расчитывать только на государство и ждать годами
финансирования мы не можем. Поэтому, в рамках «Восточого партнерства»
мы будем искать поддержки у международных доноров, чтобы как можно
быстрее наши дети могли получать качественное образование в достойных
условиях (Для восстановления учебных заведений в Луганской области
необходимо более 330 млн грн, − Вадим Горан // Мой город
(http://sever.lg.ua/2015-12-11-dlya-vosstanovleniya-uchebnykh-zavedenii-vluganskoi-oblasti-neobkhodimo-bolee-330-mln-gr). – 2015. – 11.12).
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Строительство дома, утепление фасада, замена окон и крыш, все
это жители Луганской области могут позволить себе с программой
«Власний дім», которую реализует коммунальное предприятие
«Луганский областной Фонд поддержки индивидуального жилищного
строительства на селе». Эта программа дает государственные долгосрочные
льготные кредиты на ремонт и строительство. Срок кредитования – до 20 лет,
процентная ставка – 10 %. Для многодетных семей – дополнительные
преимущества.
В Сватовском районе больше ста заемщиков получили кредиты. Деньги
на кредитование выделяют областные и районные администрации.
Программа строительства на селе работает с 1997 года. Для получения
кредита достаточно собрать ходатайства местных сельских голов, составить
смету и обратиться в областной Фонд. Займ могут взять как пенсионеры, так
и молодежь (Программа «Власний дім» // Луганська обласна державна
ТРК (http://lot.lg.ua/index.php?newsid=12593). – 2015. – 10.12).
В Луганской области произойдет реструктуризация областного
«Автодора».
Руководитель Луганской ОГА Георгий Тука:
От нас в Киеве ждут несколько изменений общегосударственного
значения. Например, реструктуризация Автодора. Здесь предвидеться
передача и содержание областным бюджетом большого количества дорог.
Центральный бюджет также будет выделять деньги для ремонта дорог в
регионе
Вместе с тем, хочу перекреститься, чтобы все-таки так и произошло,
предвидеться из центрального бюджета некоторая сумма из центрального
бюджета (На Луганщине реформируют «Автодор» // Трибун Луганск
(http://tribun.com.ua/30665). – 2015. – 10.12).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Перші керівники Луганської області взяли участь в XI Міжнародному
економічному форумі «Відкритий Донбас», що відбувся в Артемівську та
Краматорську.
У роботі форуму взяли участь голова Луганської обласної державної
адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Георгій
Тука, перший заступник голови обласної державної адміністрації Єлизавета
Пушко-Цибуляк, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та
провідних підприємств області.
Також на форумі були представники поважних міжнародних
організацій: голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінські,
координатор системи ООН, постійний представник Програми розвитку ООН
в Україні Ніл Вокер, надзвичайний і повноважний посол Естонії в Україні
Сулев Канніке, генеральний консул Німеччини у Донецьку – Вольфганг
Мьоссінгер, радник з питань відновлення та стабілізації Кунал Дхар,
керівник торгово-економічного відділу Представництва ЄС в Україні Ніколас
Бердж, президент торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков,
почесний консул України в Італії Марко Тозон, керівник проекту ПРООН
«Економічне і соціальне відновлення Донбасу» Мустафа Саіт-Аметов.
У рамках заходу були порушені питання щодо перспективи
відновлення та розвитку Донбасу, інструментів та механізмів його
економічного зростання. Жвавий інтерес викликала тема можливої
поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі та що це може дати
українському бізнесу, вирішення першочергових завдань бізнесу в контексті
співробітництва з Європейським Союзом та щодо підтримки вітчизняного
малого та середнього підприємництва, залучення інвестицій у промисловість
та економіку.
Активно обговорювалися перспективи участі підприємств Луганської
області: ПП «ІнтерГазСинтез», ПАТ «Пролетарій», ТОВ «Лисстальпром»,
ТДВ «Сєвєродонецький завод хімічного нестандартного обладнання», ТОВ
«НВП «Зоря», ПАТ «Пролетарій» в інвестиційних проектах підприємств
Донецької області.
З консулом Німеччини Вольфгангом Мьоссінгером були розглянуті
питання розширення співпраці німецьких підприємств і підприємства
ПП«ІнтерГазСинтез» із 100 % німецькими інвестиціями (Луганська обласна
державна адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/494917810
690524. – 2015. – 16.12).
Руководитель общественной инициативы «Восстановление Донбасса»
Елена Петряева посетила заседание Социального совета Украины, где
призвала общественность присоединяться к Меморандуму о дальнейшем
Новини з соціальних мереж
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сотрудничестве и объединении усилий, подписанном участниками Форума
«Восстанавливая Донбасс и Украину» (Восстановление Донбасса //
https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/photos/a.547169122051898
.1073741828.544530008982476/695549953880480/?type=3&theater. – 2015. –
16.12).
ООН доставила в Луганск 634 тонны гуманитарных грузов (Единый
Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса // http://vk.com/wall77209591_1281. – 2015. – 16.12).
Керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло
Жебрівський:
Вчора на Донеччині запрацював третій модернізований КПВВ
«Мар’їнка». Цей пункт – один із найбільших в області, з пропускною
здатністю до 10 тисяч осіб на добу. І обладнали його в стислі терміни,
фактично з нуля за півтора місяці.
Основні роботи з розширення дорожніх смуг, вивезення шлаків,
залучення техніки та монтування залізобетонних конструкцій, доставки
будівельних матеріалів узяла на себе Мар’їнська ВЦА спільно з обласною
владою. І тепер близько 15 тисяч людей з Мар’їнки та Красногорівки
виведені з «сірої зони».
Готуємо відкриття КПВВ «Гнутове» поблизу Маріуполя до кінця року
(Павло Жебрівський // https://www.facebook.com/photo.php?fbid=503410976
508093&set=a.115490091966852.17598.100005175844287&type=3&theater. –
2015. – 16.12).
14 травня 2015 року Верховною Радою був прийнятий Закон України
№425-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної
підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких
загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи
збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту,
дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття
професійно-технічної та вищої освіти» (Донбасс SOS // https://vk.com/wall68158751_16047. – 2015. – 15.12).
Пропуска для пересечения линии разграничения в зоне АТО, которые
были оформлены в этом году, будут действовать и в следующем году.
Советник председателя СБУ Юрий Тандит:
Глава СБУ Василий Грицак проводил совещание, где было принято
решение пролонгировать действующие пропуска, чтобы продолжался там
порядок, определенный контроль. Люди, которые хотят оформить пропуска,
могут это сделать беспрепятственно. Пропуска, которые были оформлены в
этом году, будут действовать и в следующем году (Донбасс SOS //
https://vk.com/wall-68158751_16002. – 2015. – 15.12).
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Сегодня (15 декабря) в Донецкой области открыли еще один
контрольный пункт въезда-выезда. Как сообщает Госпогранслужба Украины,
пункт «Марьинка» открыт, чтобы увеличить пропускную способность на
направлении «Курахово-Донецк» и уменьшить пассажиропоток и очереди в
двух других контрольных пунктах (Восстановление Донбасса //
https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/photos/a.547169122051898
.1073741828.544530008982476/695080263927449/?type=3. – 2015. – 15.12).
В проекте госбюджета Украины на 2016 год предусмотрены дотации
неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей (Единый
Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса // http://vk.com/wall77209591_1275. – 2015. – 15.12).
Глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло
Жебрівський:
В Артемівську нам вдалося зібрати поважне коло гостей, зокрема
керівників програм ООН та Представництва ЄС в Україні. Ці організації
найбільше допомагають регіону, і хочуть робити це надалі.
Донецька облдержадміністрація презентувала свою Дорожню карту
відновлення інфраструктури. Ідеться не тільки про відбудову, це пропозиції
змінювати саму систему управління.
Досягнуто домовленість з Європейським інвестиційним банком про
виділення коштів на відновлення трьох зруйнованих мостів. Роботи
почнуться вже навесні, зараз потрібно завершити проектно-кошторисну
документацію.
Запущено процес формування Агенції регіонального розвитку, де
більшістю членів Наглядової ради будуть представники наших європейських
партнерів, ПРООН та громадськості. Вони як «сканери» корупції
контролюватимуть цільове використання державних і спонсорських коштів.
Обласна влада показала готовність командної роботи і бажання бути не
тільки реципієнтами, але й будівничими на донецькій землі.
Підписано Меморандум з «Ощадбанком» про пільгові кредити для
малого та середнього бізнесу. Для підприємців Донецької області це чіткий
стимул для розвитку. Установку на децентралізацію отримали місцеві
громади.
Найбільше, чого прагну я, – активізувати життєдіяльність регіону,
сформувати запит на новий Донбас, не тільки економічно, але й ментально.
Наш ворог – пасивність. І я переконаний, що доля успішної європейської
України сьогодні вирішається саме тут (Павло Жебрівський //
https://www.facebook.com/zhebrivskyi/posts/501541610028363. – 2015. – 10.12).
10 декабря, девять грузовиков с гуманитарной помощью
международного комитета Красного Креста и благотворительного фонда
«Доброта» прибыли в Донецкую область. Через контрольный пункт
«Новотроицкое» и «Зайцево» проследовали девять грузовых автомобилей с
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гуманитарными грузами от международного комитета Красного Креста и
благотворительного фонда «Доброта». В транспортных средствах перевозили
свыше 140 тонн продуктов питания и медикаментов для жителей Донецкой
области (Донецк ◄ Новости – Афиша ► 62.ua // https://vk.com/wall15817105_154317. – 2015. – 14.12).
Кабмин предлагает увеличить ассигнования в госбюджете-2016 на
адресную помощь переселенцам (Единый Реестр ущерба инфраструктуры
Донбасса // http://vk.com/wall-77209591_1269. – 2015. – 14.12).
На Луганщине при участии миссии ОБСЕ ремонтируют систему
водоснабжения (Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса //
http://vk.com/wall-77209591_1273. – 2015. – 14.12).
Агентству по восстановлению Донбасса в бюджете-2016 выделено 7
млн грн. (Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса //
http://vk.com/wall-77209591_1272. – 2015. – 14.12).
Оператор мобильной связи компания «МТС-Украина» заявил, что
поддерживает работу 93% объектов сети в Донецкой области и 85% − в
Луганской.
В декабре компания восстановила 101 объект, из них 55 − в Донецкой
области,
46
−
в
Луганской
(Восстановление
Донбасса
//
https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/photos/a.547169122051898
.1073741828.544530008982476/693715887397220/?type=3&theater. – 2015. –
11.12).
11 грудня у Сєвєродонецьку відкрили новий дитячий садок. Центр
розвитку та виховання дітей дошкільного віку було відновлено практично з
нуля завдяки програмі ПРООН, Уряду Японії та ТОВ «Маркхім». Проект
також передбачає створення додаткових робочих місць для внутрішньо
переміщених осіб у дитсадку.
Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
Георгій Тука:
Я завжди з величезним задоволенням беру участь у подібних заходах.
Головна мета моєї присутності тут – це мир, відбудова та розбудова
Луганщини, і кожна така подія – це крок до моєї мрії. Головне – не сам
будинок, який відновлено, а атмосфера, яку будуть створювати вихователі,
формуючи майбутнє нашої країни.
Сєвєродонецький міський голова Валентин Казаков:
Подібні заходи – це розвиток нашого регіону і країни. У перспективі у
нас відкриття нових навчально-виховних закладів, і ми не плануємо на цьому
зупинятися
(Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/posts/493328320849473. – 2015. – 11.12).
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Керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Павло Жебрівський:
Гранітне знову зі світлом! Близько місяця тому терористи підірвали
електроопори біля селища. Два тижні переговорів з тією стороною про
допуск до проведення ремонтних робіт не мали результату. Бойовики не
зацікавлені у відновленні нормального життя на території, контрольованій
українською владою. Не чекаючи погоди у моря, мною було прийнято
рішення тягнути лінії електропередач з нашого боку. Для цього довелося
встановити 110 опорних стовпів, прокласти 5,2 км електричних мереж. І
близько 2,5 тисяч мешканців отримали підтвердження, що навіть на лінії
розмежування вони мають захист і підтримку (Павло Жебрівський //
https://www.facebook.com/zhebrivskyi/posts/502070446642146. – 2015. – 11.12).
Протягом 11 місяців 2015 року послугами обласної служби зайнятості
скористалися майже 34,3 тис. безробітних. Із загальної чисельності
безробітних громадян, які перебували на обліку: 56,5 % – жінки, 39,3 % –
молодь у віці до 35 років. За цей період до центрів зайнятості області
надійшла інформація про наявність більше ніж 12,4 тис. вільних робочих
місць майже від 2 тис. роботодавців області.
Протягом січня-листопада 2015 року постійне місце роботи за
направленням служби зайнятості отримали більше ніж 11,5 тис. осіб.
Одноразова виплата допомоги була надана 105 особам, які, у свою чергу,
відкрили власну справу. Як повідомляє Луганський обласний центр
зайнятості, на нові робочі місця з компенсацією роботодавцям єдиного
соціального внеску працевлаштовано 152 особи.
Професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації за
направленням державної служби зайнятості проходили майже 2,3 тис.
безробітних.
З метою зняття соціальної напруги на ринку праці з початку року до
громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено майже 4,8 тис.
безробітних осіб.
Станом на 1 грудня 2015 року на обліку в центрах зайнятості
Луганської області перебувають 9,1 тис. безробітних громадян, з них 68,6%
отримують допомогу по безробіттю (Луганська обласна державна
адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/493010387547933. –
2015. – 10.12).
Европейский инвестиционный банк выделит средства на ремонт трех
мостов в Донецкой области (Единый Реестр ущерба инфраструктуры
Донбасса // http://vk.com/wall-77209591_1262. – 2015. – 10.12).
«Ощадбанк» будет давать льготные кредиты малому и среднему
бизнесу Донетчины: подписан меморандум (Единый Реестр ущерба
инфраструктуры Донбасса // http://vk.com/wall-77209591_1261. – 2015. –
10.12).
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Данные о лицах, которые имеют бумажные пропуска для пересечения
линии разграничения, заканчивающиеся в в 2015 году, уже внесены в
электронную
базу
(Свободный
Донбасс
//
https://www.facebook.com/freedonbas.ua/photos/a.536519319787551.107374182
6.536398193132997/755718184534329/?type=3&theater. – 2015. – 10.12).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу
України.
Более 40% учеников-переселенцев вместе с родителями выехали из
неподконтрольных территорий в близлежащие населенные пункты в
Донецкой и Луганской областях, контролируемые украинской властью.
Научный руководитель организации ERA Марина Соболевская:
Проблемы, которые возникали у детей-переселенцев, в первую очередь
связаны с адаптацией. (…)
Активист организации Краматорск-SOS Александр Ворошков:
Проблема оказания психологической помощи — это то, в чем
нуждаются 90 % переселенцев. При этом многие психологи отмечают, что у
них нет таких знаний и навыков, потому что это работа с травмирующей
ситуацией, посттравматической стрессовой реакцией. Это то, к чему они не
готовы. Такие специалисты есть в Киеве, в Днепропетровске, Харькове,
может во Львове. У нас таких нет. Мы сотрудничаем со многими
психологами, но у них нет ресурсов чтобы делать систематическую работу.
Они приезжают, какую-то помощь оказывают, а нужно делать подготовку
более системно (40% учеников-переселенцев сосредоточены в
прифронтовых городах, — исследование // Восстановление Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/29748-40-uchenikov-pereselentsevsosredotochenyi-v-prifrontovyih-gorodah-issledovanie/). – 2015. – 15.12).
Представитель Датского совета по делам беженцев (DCR) Андрей
Брынь:
ВПЛ зачастую сталкиваются с нарушением их права на свободное
передвижение с территории, неподконтрольной Украине.
Сама процедура выдачи пропусков, необходимость раз в полгода
регистрироваться на новом месте, связанные с вынужденным переездом
сложности с получением выплат и т. д. – это всѐ нарушение прав человека.
Кроме того, переселенцы, пересекающие эту условную границу, вынуждены
часами стоять в длинных очередях при отсутствии минимального комфорта:
тепла, еды, туалетов. Во время последней встречи Координационного
комитета в Славянске мы получили информацию о том, что зафиксированы
первые случаи смерти людей в очередях на пунктах пропуска. Ограничивает
право на свободу передвижения и процедура регистрации по новому месту
жительства.
Улучшить ситуацию помогло бы, в частности, создание единого
центрального органа, ответственного за все вопросы, связанные с
переселенцами; создание единой электронной базы данных, в которой можно
было бы получить информацию о человеке, независимо от того, где он
находится, без непосредственного обращения к органам власти; улучшение
технического состояния существующей электронной системы.
Експертний погляд
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Есть проблема с техническими возможностями серверов, куда
переселенцы заходят ежедневно, вводят свои данные и получают пропуска.
Очень часто непосредственно «в полях» возникают перебои в работе базы, и
люди вынуждены ждать часами.
Кроме того, часто нарушаются права переселенцев на социальные
выплаты, образование и медобслуживание, наблюдаются сложности в
трудоустройстве и восстановлении утерянных документов. А с наступлением
холодов остро стал вопрос в недостатке комфортного жилья.
Руководитель Мелитопольской волонтерской группы «Патриот»
Ольга Леонтьева:
Люди, которые прожили уже полтора года в Запорожье или
Мелитополе, – это не переселенцы, это часть громады, полноправные жители
данных городов. Нужно уходить от шаблонов и клише, которые в своѐ время
установило для перемещенных лиц нашего государство. Ведь человек,
приезжая на работу в другой город, не является переселенцем, а просто
нанимающимся на работу. Но он так же, как и ВПЛ, сталкивается с
трудностями (Переселенцев в Украине спасают и ущемляют // Газета
«Донбасс» (http://donbass.ua/news/region/2015/12/13/pereselencev-v-ukrainespasajut-i-uschemljajut-infografika.html). – 2015. – 13.12).
Політичний аналітик «Демініціатив» Марія Золкіна:
(…) У 2014 році підтримка членства України в Альянсі почала стрімко
зростати і стала вже тенденцією. Тоді як позаблоковість кардинально
втратила свою привабливість – спочатку до 28% у травні 2014 р. і до 23% у
листопаді 2015 р. (…)
Якщо в Україні раніше був фактично один макрорегіон, чітко
орієнтований на членство України в Північно-Атлантичний альянсі –
Західний, то за останні два роки ми спостерігаємо суттєві зрушення по інших
окремих регіонах, таку собі внутрішню регіональну динаміку. І хоч найбільш
прихильним до вступу до НАТО й надалі залишаються Захід (72%) та Центр
(52%) України, вперше у листопаді 2015 року членство в НАТО як шлях
гарантування безпеки України вийшло на перше місце на Сході України, де
перевагу саме приєднанню України до євроатлантичної спільноти віддали
36%.
Відбувся приріст підтримки членства в НАТО і на підконтрольній
Україні частині Донбасу. Якщо ще в липні цього року НАТО джерелом
безпеки для України вважали 12% жителів Донецької та Луганської областей
(на підконтрольній Україні території), то у листопаді – вже 23%. Відносним
лідером громадської думки на Донбасі поки що залишається позаблоковість,
але за останні кілька місяців вона втратила 14% своїх прихильників.
(…) Але для того, щоб підтримувати цей євроатлантичний оптимізм,
треба серйозно працювати як політичним колам, так і громадським
організаціям, які мають з новим ентузіазмом зайнятися кампанією з
інформування населення. Надто щоб не втратити той кредит довіри до
євроатлантичної інтеграції, який тепер з’явився на Сході і Донбасі та на
Експертний погляд
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Півдні України (…) (Підтримка вступу до НАТО зросла, але щоб
євроатлантичний оптимізм не вичерпався, працювати треба як
політикам, так і громадським активістам – експерти // Фонд
«Демократичні
ініціативи»
(http://www.dif.org.ua/ua/events/pidtrimkavstupsperti.htm). – 2015. – 11.12).
Организатор Форума «Восстанавливая Донбасс и Украину» Елена
Петряева:
У государства нет видения и стратегии восстановления Донбасса. Мы
не можем говорить о развитии Украины, когда на востоке происходит
конфликт. Более полутора миллиона людей вынуждены уехать оттуда.
Решить что делать, в какой последовательности − задача форума.
52% переселенцев не нашли себя в новых условиях. Из них 80%
причин, по которым они не нашли себя в новом социуме − бытовые. Кабмин
так и не ввел ни одной государственной программы для переселенцев («52%
переселенцев не нашли себя в новых условиях», − Елена Петряева //
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/intervyu/74585-52-pereselentsev-ne-nashli-sebya-vnovykh-usloviyakh-elena-petryaeva). − 2015. − 10.12).
Сотрудник Киевского международного института социологии
Марина Шпикер:
(…) Мы коснулись вопросов отношений переселенцев с местным
населением, отношению к ним в государственных учреждениях,
национальной идентичности. Мы опрашивали временно перемещенных
граждан в городках рядом с линией разграничения.
Заявлено было 1,4 миллиона (переселенцев, − ред.). Исследования
показывают, что такого количества нет. Возможно, они возвращаются,
возможно, переезжают дальше.
Им свойственна двойная идентичность. Они себя считают себя
украинцами и жителями своих населенных пунктов. Что интересно, большее
количество людей считают себя европейцами, а не русскими.
Большее количество переселенцев относятся благосклонно к местным
жителям, чем наоборот. Однако оба показателя высоки: 86% и 72%.
Больше половины переселенцев хотят вернуться обратно, если боевые
действия закінчаться («Больше половины переселенцев хотят вернуться
обратно»,
−
Марина
Шпикер
//
Громадське
радіо
(http://hromadskeradio.org/ru/donbas/bolshe-poloviny-pereselencev-hotyatvernutsya-obratno-marina-shpiker). − 2015. − 10.12).
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Прогнози
В следующем году экономика наконец-то начнет расти. По мнению
Минфина, рост ВВП составит 2%, а его номинальное значение до конца года
− 2 трлн 300 млрд грн., что совпадает с прогнозом МВФ. Похожие прогнозы
сделало и рейтинговое агентство S&P. Согласно данным агентства, в 2016
году во-зобновится рост ВВП Украины, который составит 2,0%, в 2017-м −
3,5%, а в 2018-м − 4%.
Руководитель «Публичного аудита» Максим Гольдарб:
На фоне низкой статистической базы этого года 2% прибавки - это не
рост, а бег на месте. Такой сдержанный прогноз говорит о том, что в Украине
не произошло никаких изменений, которые действительно могут ускорить
развитие ее экономики, а главное, Минфин и не рассчитывает, что такие
изменения произойдут. И это странно, потому этот бюджет верстался на
основании нового Налогового кодекса, который должен совершить
революцию в налогообложении и перезапустить экономику.
По оценкам экспертов, номинальный ВВП в 2016 году должен
составлять 2,3 трлн грн. при прогнозируемом среднегодовом курсе гривны
24,1 за доллар и курсе на конец года − 24,4 грн. Тем самым ожидаемый ВВП
в валютном эквиваленте должен составлять менее 94 млрд долларов.
Примерно такой же валютный эквивалент ВВП Украина имела в 2006 году. А
в предкризисном 2013 году он составил около 182 млрд грн. (Бюджет-2016:
медикам добавят, а у педагогов заберут // Днепр Вечерний (http://dvgazeta.info/news/byudzhet-2016-medikam-dobavyat-a-u-pedagogovzaberut.html). – 2015. – 16.12).
Голова експертної ради соціологічної компанії SocioStream AG
Олександр Медведєв:
(…) Президент буде 16-17 грудня вести консультації з приводу
прийняття безвізового режиму. І, швидше за все, недобре було публікувати
звіт (звіт про виконання Україною плану дій щодо лібералізації візового
режиму з ЄС, який мав бути оприлюднений 15 грудня, − ред.) до переговорів.
Цілком логічно, що потрібно очікувати 19-20 грудня, коли буде
опублікований звіт. Я думаю, що він буде позитивним. Залишилося тільки
зрозуміти, коли ми безвізовий режим отримаємо. Умовно кажучи, влітку
2016 або 2017 року. Тут я б хотів акцентувати увагу на іншому. Перше − ЄС
буде дивитися, як ми допрацьовуємо ті законопроекти, які прийняла ВР.
Другий момент − як ми їх будемо впроваджувати і як будемо їх виконувати.
Безвізовий режим не стільки потрібен для того, щоб українці вільно могли
перетнути кордон без віз, скільки це показує, наскільки держава готова
виконувати правила ЄС. Це відкриває можливості для держави, в тому числі
економічні, розвиватися (…) (Медведєв про зміни в Конституції, безвізовий
режим
і
пікет
міліціонерів
//
Голос
Столиці
Прогнози
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(http://newsradio.com.ua/2015_12_15/Medved-v-pro-zm-ni-v-Konstituc-bezvzovij-rezhim-p-ket-m-l-c-oner-v-1221/). – 2015. – 15.12).
Політолог Антон Кучухідзе:
Поки Україна виконала лише 18 з 54 вимог, необхідних для
лібералізації візового режиму з Євросоюзом, але навіть якщо ЄС і дозволить
в'їзд українцям без віз, то все одно залишиться ряд обмежень.
Якщо взяти до уваги, що перед Україною були поставлені 54 умови,
після виконання яких може відбутися лібералізація візового режиму, то
шанси невеликі, тому що Україна виконала лише 18, а решта в стадії
виконання. Однак у ЄС сьогодні нема єдиної позиції, тому що зараз іде
політизація теми візового режиму з ЄС. Теоретично можливе прийняття
позитивного рішення, однак чисто технічно Україна наразі не готова до
лібералізації візового режиму.
Після того, як Єврокомісія дасть рекомендацію, Європейська рада має
одноголосно прийняти відповідне рішення, а потім має відбутися прийняття
відповідних законодавчих норм на внутрішньонаціональному рівні для
держав-членів ЄС. Але я хотів би наголосити, що за прикладом Молдови
дана лібералізація візового режиму матиме обмежений характер. По-перше,
безвізовий режим стосуватиметься громадян, які матимуть біометричні
паспорти. По-друге, термін перебування без візи буде обмеженим — це
півроку або дев'яносто днів. Також є певні обмеження щодо
працевлаштування. Тобто безвізовий режим матиме короткостроковий
характер і поширюватиметься на тих, хто буде володіти біометричними
паспортами (ЄС може дати Україні тільки «неповноцінний» безвізовий
режим
−
політолог
//
Голос
Столиці
(http://newsradio.com.ua/2015_12_15/S-mozhe-dati-Ukra-n-t-lki-nepovnoc-nnijbezv-zovij-rezhim-pol-tolog-9499/). – 2015. – 15.12).
Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України
Максим Нефьодов:
Реформа державних закупівель сама по собі може дати Україні плюс
0,6 зростання ВВП щорічно. Тобто це справжній макроекономічний ефект, це
не боротьба з корупцією, це не тільки збільшення сервісу, це не тільки
ощадливе використання грошей платників податків.
Щороку через корупцію і неефективність системи закупівель країна
втрачає близько 50 мільярдів гривень (Реформа держзакупівель збільшить
ВВП країни на 0,6% – Нефьодов // Інформаційний портал Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/75977-reforma-derzhzakupivel-zbilshitvvp-kraini-na-06-nefodov). – 2015. – 14.12).
Викладач курсу Фінанси Единбурзької бізнес-школи у Східній
Європі Іван Компан:
(…) Світовий банк прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на
1%, у 2017 – на 2%, а в 2018 – на 3%. Ну, по-перше, до 2018 прогноз може
Прогнози
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змінитися ще сто разів, особливо враховуючи високу турбулентність
глобальної економіки, що ж стосується більш реалістичного прогнозу на
майбутній рік, то я б цим одним-єдиним відсотком сильно не пишався.
Прогноз зростання на 1% − це політично коректний аванс Світового банку
уряду. Навіть якщо цей прогноз справдиться, то все одно не легше. Зростання
на 1% після такого падіння, як цього року, просто означає, що країна пливе з
волі вітру і хвиль (…) (Нікчемний звіт про невиконані реформи // Новое
время
(http://nv.ua/ukr/opinion/kompan/nikchemnij-zvit-pro-nevikonanireformi-85828.html). – 2015. – 14.12).
Економіст Міжнародного центру перспективних досліджень
Олександр Жолудь:
(…) Я бачив оцінки як від українських, так і від міжнародних
економістів, що у нас буде економічне зростання в 2016 році. Єдине питання
в тому, що це зростання буде на рівні 2-3%, що дуже мало у порівнянні з тим,
що цього року падіння буде десь 11-12%. Відповідно, якщо у нас зростання в
наступні роки лише 2%, впадемо цього року на 11%, то нам треба буде п’ять
років зростати темпами по 2%, щоб просто досягти того рівня, на якому ми
були. Тому треба зростати хоча б на 5-7% на рік, якщо ми дійсно хочемо
досягти рівня хоча б країн центрально-східної Європи, я вже не кажу про
західну Європу, в найближчі десятиріччя (Як досягти рівня розвитку країн
ЄС.
Коментар
економіста
//
Голос
Столиці
(http://newsradio.com.ua/2015_12_12/JAk-dosjagti-r-vnja-rozvitku-kra-n-SKomentar-ekonom-sta-1283/). – 2015. – 12.12).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Коли протягом чотирьох років у нас іде постійне падіння всіх
економічних показників, і вперше за минулий квартал ми продемонстрували
невелике, але зростання, у нас 0,7% зростання ВВП, це реальна ознака того,
що в 2016 році ті 2% економічного зростання, які закладені в
макроекономічному прогнозі, нами можуть бути реально досягнуті (...)
(Яценюк вважає, що в 2016 році реально досягти зростання ВВП України
в
2%
//
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/Like/75006-yatsenyuk-vvazhae-scho-v-2016-rotsi-realnodosyagti-zrostannya-vvp-ukraini-v-2). − 2015. − 11.12).
Глава Центра прикладных политических исследований «Пента»
Владимир Фесенко:
Это (заявление еврокомиссара Йоханесса Хана, − ред.) − значимый
сигнал. Это предварительный диагноз, предварительная оценка, но очень
компетентная, поскольку речь идет о достаточно серьезной фигуре. Но
политическое решение будет приниматься по этому вопросу 17 декабря во
время заседания Европейского совета. Общее политическое решение будет с
высокой
политической
вероятностью
положительное,
но
будет
дополнительно записано, что Украина должна выполнить свои другие
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политические обязательства. Могут быть, скажем так, нюансы или
дополнительные условия, какое-то особое мнение со стороны отдельных
европейских стран. Насколько я знаю некоторые европейские страны имеют
критическую позицию по тому, что Украину нужно более жестко
мониторить, чтобы мы выполняли свои обязательства.
В Украине пока не принят Трудовой кодекс, не выполнены несколько
обязательств относительно миграционных процессов, не принят закон о
госслужбе. Кроме того, пока не запущена реальная борьба с коррупцией.
Если будет общее положительное политическое решение сейчас, то
дальше будут идти бюрократические процедуры внутриевропейские. И
введение безвизового режима весьма вероятно с осени будущего года. Но тут
есть нюансы. Может быть изменение, которое касается внутренней визовой
политики ЕС. Если будут внутренние коррекции по режиму Шенгена, то это
конечно может повлиять и на безвизовый режим для Украины (Скорее всего
политическое решение о предоставлении Украине безвизового режима
будет принято // Пента Центр прикладних політичних досліджень
(http://penta.org.ua/expert_comments/2957/). − 2015. − 10.12).
.
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Інфографіка

(Міністерство економічного розвитку і торгівлі України //
https://www.facebook.com/mineconomdev/posts/1000244076699907. – 2015. –
16.12).

(Міністерство економічного розвитку і торгівлі України //
https://www.facebook.com/mineconomdev/posts/1000244076699907. – 2015. –
16.12).
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(Не керувати, а наглядати: як префекти замінять рай– і
облдержадміністрації // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/ua/statti/68105-ne-keruvati-a-naglyadati-yak-prefektizaminyat-ray-i-oblderzhadministratsii). − 2015. − 16.12).
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(Не керувати, а наглядати: як префекти замінять рай– і
облдержадміністрації // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/ua/statti/68105-ne-keruvati-a-naglyadati-yak-prefektizaminyat-ray-i-oblderzhadministratsii). − 2015. − 16.12).
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Все, що треба знати про структуру Національної поліції України −
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