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Концептуальні засади впровадження конституційної реформи в Україні
в контексті судочинства
На шляху розбудови демократично-правової держави, відповідно до
стратегії сталого розвитку «Стратегія–2020», наша держава потребує
комплексного та системного оновлення національного законодавства, а саме
Конституції України. Дане твердження, ще у далекому 2003 році було
зазначено першим Президентом України Леонідом Кравчуком: «Політична
реформа повинна розпочатись з внесення змін до Конституції України».
Передумовою розвитку конституційного процесу в Україні є історичні
процеси, які сягають ще із часів Київської Русі, а саме широковідома збірка
стародавнього українського права «Руська Правда» чи «Пакти і Конституції
прав і вольностей Війська Запорізького», укладені Пилипом Орликом.
Загалом, конституційний процес в Україні після набуття нею незалежності,
умовно поділяється на чотири основні періоди, кожному з яких властиві свої
особливості та специфіка:
 перший період (1991–1996 рр.) позначився здобуттям Україною
незалежності, процесом підготовки проекту Конституції та прийняттям
Конституції України 28 червня 1996 року;
 другий період (1996–2004 рр.) був, так би мовити, періодом реалізації
Конституції України;
 третій період (2004–2014 роки) позначений початком процесу внесення
змін та доповнень до Конституції України (конституційної реформи).
 четвертий період (з лютого 2014 року і триває до нині) після Революції
гідності в Україні розпочався четвертий етап конституційної реформи. Даний
етап, в першу чергу, передбачає прагнення передати більше владних
повноважень громадам, оновити судову владу, посилити гарантії захисту
прав людини тощо.
На сьогодні Конституція України є базою, фундаментом усього
законодавства. Тому, коли Україна обрала проєвропейський вектор розвитку,
постало гостре питання загальної реанімації законодавства країни. У
результаті, Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 було
схвалено стратегію сталого розвитку «Стратегія – 2020», де особливу увагу
приділено меті та способам реалізації вітчизняної конституційної реформи.
На основі визначення основних етапів конституційного процесу в Україні,
проводиться аналіз розвитку відповідного масиву законодавства та
порівняння останнього з напрацюваннями європейських держав. За
результатами розгляду основних положень Конституції України та
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можливостей внесення змін до них, надаються рекомендації щодо
проведення конституційної реформи, котра не суперечила б чинному в
державі конституційному порядку (http://www.viche.info/journal/4466/. –
2014. – 23.12).
Відповідно до ухвалених норм та правил на веб-сайті Національної
Ради реформ оприлюднена основна інформація щодо впровадження головних
аспектів конституційної реформи України. Зокрема, зазначається, що
Конституція України потребує публічного забезпечення та відповідального
процесу внесення змін, а також:
 Створення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України
(далі – ТСК) для підготовки узгоджених Коаліцією змін до Конституції
України. ТСК має діяти на засадах відкритості, гласності,
професіоналізму, науковості, колегіальності та незалежності у
прийнятті рішень;
 Персональний склад ТСК формується з урахуванням принципу
пропорційного представництва депутатських фракцій у Верховній Раді
України, при цьому переважну більшість у ТСК матимуть
представники Коаліції. До участі у роботі ТСК будуть залучені
Президент України, Кабінет Міністрів України, та експерти у галузі
конституційного права;
 Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України готує
узгоджений законопроект про внесення змін до Конституції України з
урахуванням висновків Венеційської комісії.
Дана реформа взаємопов’язана із наступними розділами Конституції
України:
 Судова реформа:
Вдосконалення конституційних положень (підвищені вимоги для
призначення на посаду судді, обмежена недоторканність суддів,
створення єдиного незалежного від політичного впливу органу, який
відповідатиме за призначення, кар’єру та звільнення судді).
 Децентралізація та реформа місцевого самоврядування:
Зміни до Конституції України, які забезпечать правову основу для
схвалення низки законодавчих актів, необхідних для реалізації
реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади.
На сьогодні, внесення змін до Конституції України в контексті
вдосконалення судової реформи є одне із найбільш нагальних та болючих
питань для нашої держави. Неодноразово Президент України Петро
Порошенко наголошував: «Виникла потреба в серйозних конституційних
змінах в частині правосуддя, найважливіші їхні складові – очищення та
оновлення суддівського корпусу через персональне тестування, жорсткий
контроль за видатками кожного окремого судді на предмет їхньої
відповідності
доходів»,
–
стверджує
президент.
(http://zik.ua/news/2015/12/12/poroshenko_vyslovlyuietsya_za_skasuvannya_sud
divskoi_nedotorkannosti_653627). − 2015. – 12.12). Нещодавно у своєму
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інтерв’ю посол США в Україні Джефрі Пайєтт також зазначив, що реформа
системи правосуддя – одне із ключових завдань, з яким Україна матиме
справу наступного року.
Так, 25 листопада Президент України Петро Порошенко вніс у Раду
проект змін до Конституції в частині правосуддя. Дещо раніше законопроект
схвалили Конституційна комісія і Нацрада реформ. У Раді законопроект
пропонує відібрати повноваження з вираженням недовіри Генеральному
прокурору, а також щодо звільнення третини складу Конституційного суду
України і безстрокового обрання суддів. У Президента законопроект
відбирає повноваження створювати суди. Крім того, виключається 121, 122 і
123 статті Конституції, якими регулюється робота прокуратури. Замість
цього термін перебування на посаді Генпрокурора пропонується підвищити з
5 до 6 років, але уточнити, що один і той же не може бути генпрокурором
протягом двох термінів поспіль.
Юрисдикцію судів пропонується поширити на будь-який юридичний
спір і будь-яке кримінальне обвинувачення. Суддю до винесення
обвинувального вироку не можна утримувати під вартою або заарештовувати
без згоди вищої ради правосуддя, крім затримання судді під час або відразу ж
після скоєння ним тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Норма про
безстрокове перебування судді на посаді залишається. Віковий ценз для
суддів піднімається з 25 до 30 років, але не старше 65 років, призначає суддів
Президент за пропозицією Вищої ради правосуддя, а відбір проводиться на
конкурсній основі. Вища рада правосуддя – це 21 чоловік, 10 з яких
обирають на з’їзді суддів із числа суддів, по двоє обирають Президент
України, Верховна Рада, з’їзд адвокатів України. Також уточнюються
повноваження суддів Конституційного суду, їх обрання та терміни
перебування на посаді і т.д. (http://ua.112.ua/polityka/poroshenko-vnis-dorady-proekt-zmin-do-konstytutsii-v-chastyni-pravosuddia-274639.html. – 2015. –
25.11).
Оновлений Президентом України проект змін до Конституції,
пройшовши ряд випробувань, все ж таки отримав позитивний висновок
Венеціанської комісії, і на сьогодні, проект більш-менш враховує ті ідеї, які
були закладені для того, щоб проект був комплексним, системним та
зваженим. Проект змін до Конституції в частині правосуддя має не лише
підтримку міжнародних експертів. «Було проведене його широке громадське
обговорення. Зокрема, такі експертні та громадські дискусії відбулися у
Харкові, Львові, Запоріжжі, Дніпропетровську, Івано-Франківську на базі
університетів та юридичних факультетів вищих навчальних закладів. У
учасників заходів була можливість надавати свої пропозиції та міркування, і
багато з них були враховані в остаточному тексті Проекту», – зазначив
Голова Робочої групи з питань правосуддя та суміжних правових інститутів,
Секретар Конституційної Комісії, заступник Глави Адміністрації Президента
України Олексій Філатов на засіданні Конституційної Комісії, де
розглядались зміни до Основного закону України з питань правосуддя та
суміжних правових інститутів. (http://constitution.gov.ua/publications/item/id/
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90. – 2015. – 30.10).
На думку керівника головного департаменту правової політики
Адміністрації Президента України Костянтина Красовського, у змінах до
Конституції закладені основи для того, щоб на рівні законодавства були
визначені параметри, за якими судді зможуть отримувати належну
зарплатню. «По-перше, бюджет судової влади формується за відповідною
консультацією з органами судової влади. По-друге, рівень суддівської
винагороди визначається законодавством про судоустрій. Це також
інструмент незалежності судової влади, оскільки за бюджет відповідає
виконавча гілка влади, то у консультаціях між судовою і виконавчою владою
буде формуватися певна фінансова складова цієї незалежності» – зазначає
Констянтин Красовський. Також, експерт пояснив, що у нинішньому варіанті
законопроекту є акцент на суд присяжних, тобто прибрані «народні
засідателі», суд вирішує питання в складі колегії суддів, судді або суду
присяжних. Однак, така ситуація закладає ті підвалини, що створять
можливість утвердження реального суду присяжних.
Щодо призначення самої кандидатури судді, то не слід забувати, що
призначення судді повинно відбуватися через державні інститути, а
громадськість має давати свою думку стосовно того чи іншого кандидата, в
першу чергу щодо його доброчесності та можливості займати цю посаду,
щоб корупція не роз’їдала цей державний механізм. До слова, на минулому
тижні Рада суддів України все ж таки погодила порядок та методологію
кваліфікаційного оцінювання суддів, було погоджено саме порядок
складання іспиту та систему його оцінювання, що в результаті дасть
можливість розпочинати процес кваліфікаційного оцінювання суддів. Однак,
різного роду критики, пропагують думку, що дані кроки є радикальними,
тому що вони зачіпають конституційні засади статусу суддів і судової влади,
при цьому вважають, що насамперед потрібно зберегти фахових суддів, а
звільнити тих, хто ганьбить судову посаду і на звільнені посади набрати
нових.
Таким чином, проект змін до Конституції у частині правосуддя
передбачає глобальні трансформації, які покликані створити платформу для
більш ефективного функціонування системи правосуддя України. Наразі, це
вже п’ята спроба реформування судової системи і цього разу, як зазначають
ряд експертів, є всі шанси досягти успіху.
Керівник проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні»
та міжнародний спостерігач до Робочої групи з питань правосуддя
Конституційної Комісії Віргіліус Валанчюс стверджує, що проект
Конституції, внесений Президентом у Верховну Раду, є дуже непоганим
базисом для подальшого творення якісної, незалежної, прозорої системи
правосуддя. (…) «Коли зарплата судді дуже низька, а навколо багато
інтересів, протистояти дуже важко. Водночас, необхідно запровадити і
жорсткі механізми контролю за доходами суддів, щоб запобігти корупції. На
цьому фронті держава може діяти спільно із громадськістю, проте варто
передбачити і механізм перевірки інформації про недоброчесні дії суддів,
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наданої громадянами. Повинен бути фільтр, тому що багато людей, які
отримали рішення не на свою користь, будуть скаржитися. Таким органомфільтром могла б стати громадська рада», – пояснює керівник проекту ЄС.
Водночас, на думку головного експерта групи з судової реформи
громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ» Романа Куйбіди, цей
проект відкриває можливості для усунення політичних впливів, для
спрощення судової системи і для суттєвого оновлення суддівського корпусу.
«Перша із фундаментальних змін, закладених у положеннях проекту – те, що
розвиток кар’єри суддів та питання звільнення суддів більше не
залежатимуть від Верховної Ради і Президента. Членів Вищої ради
правосуддя обиратиме з’їзд суддів. Усунення впливу двох інших гілок влади
на судову систему – чи не найбільше зрушення у рамках змін до Конституції
у частині правосуддя», – схвально оцінив експерт судової реформи.
(http://uacrisis.org/ua/38679-proekt-zmin-do-konstitutsiyi). − 2015. – 17.12).
Під час форуму «Конституція: суспільну довіру і нове правосуддя»,
який відбувся в Києві 14 грудня, посол ЄС Ян Томбінський у своїй заяві
порадив Україні «прийняти нову Конституцію», як би це голосно не звучало.
«Україна сьогодні потребує нової конституції, суспільну довіру і нове
правило закону. Сьогодні ми говоримо про зміни в Конституції в частині
судової системи, але я говорю 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», – зазначив посол (http://wschodnik.pl/ukraina/item/3689tombinski-byc-moze-ukraina-potrzebuje-nowej-konstytucji.html). – 2015. –
16.12). Однак, голова експертної ради соціологічної компанії «SocioStream
AG» Олександр Медведєв, вважає, що Ян Томбінський мав на увазі зміни в
Конституції, а не нову Конституцію. «Про це ж говорив Байден, коли
відвідував Україну. Я думаю, що Томбінський в тренді заяв Байдена у
Верховній Раді 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», – говорить Медведєв
(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).
З-поміж всієї голослівності про Конституційну реформу в розрізі
судової, на сьогодні, усім гілкам влади та реформаторським структурам варто
виокремити головне питання, яке потрібно першочергово вирішити, а саме –
питання оновлення суддівського корпусу. На думку судді Львівського
окружного адміністративного суду, члена Конституційної Комісії
Володимира Кравчука: «Оновлення судової влади не є конституційною
проблемою, бо і зараз існує алгоритм її оновлення, тобто закон, що
передбачає порядок проведення конкурсів». «У проекті Конституції нічого
істотно не змінено, там закладений такий самий конкурсний порядок. На
сьогодні і так немає перешкод для початку такого оновлення. Більш того,
Аналітичний коментар
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депутати можуть змінити ці процедури на рівні закону, не чекаючи на зміни
до Конституції. Станом на сьогодні в Україні є понад 700 вакансій у судах
всіх рівнів, які готові до заміщення», – стверджує львівський суддя
(http://uacrisis.org/ua/38693-konstitutsia). − 2015. – 17.12).
Думка експерта однозначно є суб’єктивною, адже для ефективного
функціонування загальної системи судової гілки влади та її регулювання в
першу чергу потрібно мати законодавче підґрунтя, а точніше оновлений
механізм, чітко прописані норми діяльності, який має бути закріплений в
головному законодавчому документі країни. Тобто спочатку потрібно
закласти основу – саму конституцію із змінами та доповненнями, а потім
реанімувати та підвищувати кваліфікацію суддівського складу системи.
Серед багатьох питань судової реформи, також слід зазначити, що
зміни до Конституції України в частині правосуддя передбачають ще і
реформування прокуратури та адвокатури України, які визначають напрямок
розвитку цих інститутів на роки вперед. За словами заступника Голови
Адміністрації Президента України, Секретаря Конституційної Комісії
Олексія Філатова, при реформуванні судової системи мають бути реалізовані
два головних принципи – незалежність і відповідальність. «Деполітизація
інституту правосуддя передбачає створення в Україні незалежної
прокуратури. Головною метою реформи адвокатури є створення єдиної
правничої професії. Як результат ми матимемо підвищення якості
правосуддя, запровадження єдиних професійних та етичних стандартів, а
також єдиних стандартів відповідальності адвоката», – сказав Філатов
(http://uacrisis.org/ua/38762-oleksij-filatov). − 2015. – 18.12).
Окрім вище зазначених судових нововведень в Україні активно
обговорюється питання впровадження такого поняття, як конституційна
скарга. У такому випадку судовий механізм дасть можливість громадянину
прямо звернутися до Конституційного Суду, якщо у нього є підстави
вважати, що якийсь закон порушує його права. Загалом, у світі існує
позитивний досвід впровадження конституційної скарги. Так, під час дискусії
в Українському кризовому медіа-центрі голови Конституційних судів Литви,
Грузії та Молдови запропонували свої приклади впровадження даної
системи.
Голова Конституційного Суду Литовської Республіки Дейнюс
Жалімас на прес-конференції зазначив, що у Литві чекають, коли Україна
прийме цю модель, адже це стане додатковим стимулом згадати, що
Литовський Сейм вже один раз затвердив таку концепцію, але через
економічні причин її впровадження пригальмували. «Так само у Литві
популярністю користується непряме звернення, тобто литовські суди можуть
і навіть зобов’язані безпосередньо звертатися до Конституційного суду, якщо
у справі фігурує закон, який може суперечити Конституції. Для цього не
потрібно санкцій з вищих інстанцій, однак таке питання все одно
залишається на розсуд судді, а не позивача. Незабаром Литва повернеться до
розгляду цього питання. Конституційна реформа повинна бути реальною і
відновити довіру не тільки до судової системи, а й до політиків», –
Аналітичний коментар
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розповідав представник Конституційного Суду Литовської Республіки.
Наразі в Україні, на думку Голови Конституційного Суду Грузії, члена
Венеціанської Комісії Георга Папуашвілі, в Україні такими повноваженнями
наділені Верховна Рада, Президент та уряд, що перетворює даний механізм
на політичне питання. «Якщо ж громадяни матимуть такі права, то
Конституційний Суд стане доступним і для звичайних громадян», – сказав
уповноважений суддя Грузії (http://uacrisis.org/ua/38680-konstytutsinaskarga). − 2015. – 17.12).
Серед розпорошеності думок, а головне відсутності чіткої методології
подальшого існування судової системи, в контексті конституційної реформи,
потрібно резюмувати лише те, що на сьогодні за даними Національної Ради
Реформ, судова реформа виконана на – 64%. Загальне виконання реформи у
відсотковому співвідношенні виглядає наступним чином:
 розробка Стратегії реформування судоустрою, судочинства та
суміжних правових інститутів та План дій її реалізації на 2015–
2020 роки – 100%;
 розробка та прийняття Закону України «Про забезпечення права на
справедливий суд» – 100%;
 нові принципи формування та діяльності органів, які відповідають за
формування суддівського корпусу (Вища рада юстиції та Вища
кваліфікаційна комісія суддів) – 100%;
 запровадження нових процедур проведення відбіркового та
кваліфікаційного іспитів, спеціальної підготовки щодо кандидатів на
посади суддів – 50%;
 запровадження процедур кваліфікаційного та регулярного оцінювання
суддів (включаючи самооцінювання) – 60%;
 оновлення персонального складу суддівського корпусу – 45%;
 оновлення процесуального законодавства – 50%;
 запровадження системи електронного правосуддя – 30%;
 реформування системи виконання судових рішень – 70%;
 внесення змін до законодавства, що регулює діяльність адвокатури –
40%;
 приведення повноважень та діяльності Прокуратури до європейських
стандартів – 60%.
Отже, підводячи підсумки, варто зазначити, що питання
конституційного реформування для України залишається актуальним, а у
зв’язку із подіями останніх років, стало конче необхідним і потребує
комплексного вирішення. На сьогодні, одним із першочергових завдань
«реформаторської влади» полягає у прийнятті закону про судовий устрій
України. За словами відомого філософа Б. Кістяковського: «У сучасній
конституційній державі суд має головне призначення – зберігати діюче
право, але, здійснюючи правосуддя, він продовжує бути і творцем права».
Дійсно, з-поміж ряду вище зазначених аспектів реформування та думок
експертів, зрозуміло, що лише комплексний та змістовний підхід у системі
Аналітичний коментар
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правосуддя дасть змогу продовжувати концептуальну модель судової
реформи, яка буде відображена в оновлених законодавчих актах.

Аналітичний коментар

9

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

17 − 23 грудня 2015 року

20-28 лютого 2015

Блогосфера
Павло Петренко, міністр юстиції України:
Понад 7 000 мініцентрів адміністративних послуг, де українцям
надаватимуть якісні сервіси – це 7 000 високопрофесійних вмотивованих
фахівців, які вміють працювати з клієнтами і вирішувати їх проблеми.
Все це – нова реальність у системі реєстрації майна і бізнесу, в яку ми з
вами зробили крок вже сьогодні, коли 7 000 приватних нотаріусів
отримали право проводити усі реєстраційні дії.
Шлях до мрії був складним, але ми його подолали. Система реєстрації
у тому вигляді, в якому вона була за попередньої команди Мін'юсту, далі
існувати не могла.
Ми принципово обрали для себе низку ключових ідей, на які спиралася
наша реформа. Перша – децентралізація та передача реєстраційних
функцій місцевим органам влади. Адже якісно надавати послуги громадянам
могли лише ті державні органи, які є найближчими до громадян. Друга –
створення реальної конкуренції на цьому ринку послуг, щоб громадяни самі
могли вирішувати до кого звернутися.
Дані ініціативи увійшли в пакет децентралізаційних законопроектів,
розроблений Мін'юстом разом з депутатами усіх фракцій коаліції,
представниками громадянського суспільства та міжнародними експертами,
який після піврічних дискусій все ж таки був прийнятий Верховною Радою.
Таким чином Мін'юст ініціював зміни та добровільно відмовився від
невластивих для себе функцій – реєстрації бізнесу та нерухомості. З 1 січня
ці послуги надаватимуть місцеві органи влади по всій Україні. Окрім того,
задля забезпечення реальної конкуренції, вже від сьогодні ці послуги у
повному обсязі зможуть надавати 7000 приватних нотаріусів.
Які ж основні переваги для пересічних громадян?
Перше. Наші громадяни більше не будуть прив’язані до конкретного
реєстратора у своєму районі чи місті. Вони зможуть самостійно обирати –
звернутися до місцевого ЦНАПу, реєстратора при органах місцевої влади чи
нотаріуса.
Друге. Ми запровадили принцип екстериторіальності. Тому наші
громадяни зможуть провести необхідну реєстраційну дію будь-де в межах
області, що ще більше розширює можливість вибору. А в нотаріусів
реєстрацію можна буде здійснити в межах всієї України, не обмежуючись
областю.
Ці дві новації надають можливість українцям у разі черги чи поганої
якості надання послуг, чи відголосків старої системи – найменшого натяку на
хабар, відмовитися та скористатися послугами іншого спеціаліста, який
надасть необхідну послугу якісно та швидко.
Третє. Ми максимально спростили всі процедури, мінімізували
кількість непотрібних папірців, які мали заповнювати наші громадяни,
Блогосфера
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забезпечили можливість подачі електронних копій документів та скоротили
строки виконання реєстраційних дій. Окрім того, ми відмовилися від
необхідності надання довідок з реєстрів майна та бізнесу державним органам,
адже вони мають доступ до цих реєстрів і можуть самі легко отримати цю
інформацію.
Четверте. Прийняття законів переводить у постійний формат наш
пілотний проект із запровадження електронних онлайн-сервісів. Це ті
сервіси, завдяки яким зареєструвати компанію, отримати будь-які дані з
реєстрів чи внести зміни до них можна за кілька хвилин.
П'яте. Ми ввели нову прогресивну систему дворівневого оскарження
реєстраційних дій, яка стане на захист інтересів громадян.
Чому Мін'юст ініціював передачу реєстраційних функцій нотаріусам?
Це одне з тих рішень, прийняття якого було з самого початку
очевидним для нашої команди, але було неприпустимим – для наших
попередників.
Ще 2 роки тому реєстраційна служба була одним із найбільших
кошмарів для пересічних українців. Черги, бюрократія, хамство та прозорі
натяки на вирішення проблем за окрему плату. Мін'юст отримував найбільше
скарг від населення саме на реєстраційну службу.
Для нас було очевидним, що Україна має найпотужнішу в Європі
систему приватних нотаріусів – понад 7 000 спеціалістів працюють в усіх
куточках України. За роки існування інституту приватних нотаріусів вони
продемонстрували свій високий професіоналізм, вміння надавати якісні
сервіси громадянам та відповідальність. Не дарма зараз нотаріуси
вважаються найбільш організованою спільнотою серед представників
юридичних професій.
До того ж, нотаріуси вже мали успішний досвід реєстрації нерухомості
на вторинному ринку. Разом з тим, ми в рамках пілотного проекту навесні
надали їм право реєструвати право оренди на землі сільгосппризначення.
Жодних скарг на дії нотаріусів від громадян за цей час ми не отримали. Тому
станом на сьогодні немає жодних сумнівів, що нотаріальна спільнота
впорається з новими обов'язками.
Теперішня команда Мін'юсту переконана, що від сьогодні українці
отримуватимуть таку якість реєстраційних сервісів, на яку заслуговують
громадяни сучасної європейської країни.
Сподіваюся, що з 1-го січня 2016 року органи місцевого
самоврядування та мери міст так само підхоплять цю ініціативу і
надаватимуть реєстраційні послуги на такому ж якісно високому рівні
(Понад 7 000 мініцентрів адміністративних послуг по всій Україні або Як
реєстраційна мрія сьогодні стала реальністю // http://blogs.pravda.com.ua/
authors/ppetrenko/5678122a59f3e/. – 2015. – 21.12).
Володимир В’ятрович, історик, голова Українського інституту
національної пам’яті:
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Декомунізація триває, законодавство планують вдосконалити.
Мета незмінна – сформувати суспільний імунітет проти порушень прав
людини й унеможливити пропаганду тоталітарних практик.
«Венеційська комісія визнала право України забороняти або навіть
встановлювати кримінальну відповідальність за використання конкретних
символів і пропаганду тоталітарних режимів», – ідеться в проміжній позиції
щодо одного із законів про декомунізацію, оприлюдненій за результатами
засідання Венеційської комісії, що відбулося 18 грудня 2015 року.
За результатами було озвучено спільну проміжну позицію Венеційської
комісії та ОБСЄ щодо Закону України «Про засудження комуністичного та
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та
заборону пропаганди їхньої символіки».
Результати цього етапу роботи Комісії та позицію України щодо
отриманих попередніх рекомендацій озвучили на прес-конференції в
Українському кризовому медіа-центрі Андрій Парубій, перший заступник
голови Верховної Ради України; Павло Петренко, міністр юстиції; Ганна
Гопко, голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах,
співавторка закону; Володимир В'ятрович, голова Українського інституту
національної пам'яті; Сергій Пєтухов, заступник міністра юстиції України,
учасник засідання Венеційської комісії; Ігор Розкладай, юрист Інституту
медіа права, експерт «Реанімаційного пакету реформ».
Загалом визнаючи право України проводити декомунізацію,
забороняти пропаганду та використання символів тоталітаризму, експерти
Венеційської комісії висловили зауваження щодо, на їх думку, надто суворих
санкцій за порушення Закону. Україні рекомендують, зокрема,
конкретизувати визначення терміну «пропаганда», щоб уникнути побоювань
щодо можливого негативного впливу на свободу слова й академічну
дискусію.
Оприлюднена позиція – проміжна, й обговорення вдосконалення
згаданого закону з Венеційською комісією триває.
Україна детально ознайомиться із висловленими зауваженнями,
опрацює їх і готова врахувати задля вдосконалення декомунізаційного
законодавства.
Верховенство прав і свобод громадянина неможливе без
безкомпромісного засудження та недопущення дій, які становлять
безпосередню загрозу основоположному праву людини на життя.
Незасудження злочинів комунізму та відсутність санкцій щодо використання
тоталітарних практик в управлінні державою призвело до масових порушень
прав людини режимом Януковича, вбивств та війни
Головна мета декомунізаційних законів – формування суспільного
імунітету проти обмеження прав і свобод. На думку Української держави,
зазначеній у преамбулі Закону, закон приймався і втілюється «з метою
недопущення повторення злочинів комуністичного та націоналсоціалістичного
(нацистського)
тоталітарних
режимів,
будь-якої
дискримінації за національною, соціальною, класовою, етнічною, расовою
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або іншими ознаками в майбутньому, відновлення історичної та соціальної
справедливості, усунення загрози незалежності, суверенітету, територіальній
цілісності та національній безпеці України».
Учасники прес-конференції також підкреслили, що Закон пройшов
громадське обговорення, його прийняття відбулося згідно з парламентською
процедурою, що засвідчено в ухвалі Конституційного Суду України.
Як відомо, декомунізацію та денацифікацію пройшли всі демократичні
європейські країни, які постраждали від тоталітарних режимів. Саме політика
національної пам'яті, частиною якої є декомунізація, стала одним із базових
елементів демократичної трансформації. Успіх і регіональні особливості
таких урядових заходів підкреслено у резолюції Парламентської асамблеї
ОБСЄ 2009 року: «Перехід від комуністичної диктатури до демократії не
може бути здійснений миттєво. При цьому мають бути враховані історичний
досвід і культурна спадщина відповідної країни».
У квітні 2015 року Верховна Рада України увалила пакет із чотирьох
законів про декомунізацію: про засудження тоталітарних режимів, надання
повного доступу громадянам до секретної документації радянських
спецслужб, правовий статус учасників боротьби за незалежність і увічнення
пам'яті про перемогу над нацизмом. Венеційська комісія висловила окремі
рекомендації лише щодо одного із цих законів.
Започаткована після Революції Гідності декомунізація буде проведена
повною мірою – запевнили учасники прес-конференції (Венеційська комісія
підтвердила
право
України
проводити
декомунізацію
//
http://blogs.pravda.com.ua/authors/viatrovych/56781a8cb1bec/. – 2015. – 21.12).
Ольга Белькова, народный депутат Украины, заместитель
председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам
топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной
безопасности:
16 червня 2015 року Верховною Радою було ухвалено Закон про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
прозорості у видобувних галузях, яким нафтогазові компанії та державні
органи
зобов’язано
звітувати
про
сплачені
чи
отримані
загальнодержавні та місцеві податки і збори, інші платежі, а також
господарську діяльність, пов’язану із видобуванням корисних копалин.
А вже в грудні цього року, хоча й із затримкою на два місяці, але все ж
таки було оприлюднено перший звіт ІПВГ.
Це конкретний приклад можливості швидких змін, які створюють
передумови для нового суспільного договору між державою, бізнесом та
суспільством на основі вибудування нових рівнів прозорості та довіри у
відносинах один із одним.
Закон направлено на реалізацію підтриманої Україною Ініціативи
прозорості видобувних галузей (далі – ІПВГ або Ініціатива) – незалежного і
добровільного міжнародного стандарту для забезпечення прозорості
видобування, який впроваджується у 49 країнах світу. Ці країни в межах
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ІПВГ готують щорічні звіти із узагальненою інформацією, наданою
видобувними компаніями та державою.
Тепер такі звіти Україна буде готувати та оприлюднювати щорічно до
жовтня місяця.
Що це означає для України в довгостроковій перспективі?
По-перше, за результатами підготовки Звіту ІПВГ ми отримуємо дані
у міжнародному форматі. Відкриті дані є ефективним інструментом, який
покликаний посилювати прозорість та підзвітність уряду та бізнесу перед
громадськістю.
Дані Звіту є об’єктивними, підготовленими незалежною аудиторською
компанією (в Україні незалежним адміністратором з підготовки Звіту
виступила
міжнародна
компанія
Earnst&Young)
під
контролем
багатосторонньої групи зацікавлених осіб, в яку входять представники
громадськості, бізнесу, центральних органів виконавчої влади. А це означає,
що такими даними буде важко маніпулювати будь-кому: чи то політикам, чи
то представникам бізнесу.
Відкритість інформації у видобувній сфері є важливим кроком на
шляху до встановлення єдиних правил гри для всіх учасників та забезпеченні
довіри суспільства до цієї сфери. Тепер стане очевидним чи є справедливою
плата всіх учасників ринку.
По-друге, така ініціатива є важливою для управлінців, оскільки
допомагає приймати ключові державні рішення. Так, розуміючи реальні
обсяги видобування та фінансовий тягар, який покладається на такі компанії
у вигляді рентних та інших платежів, можна об’єктивно оцінити стан та
перспективи розвитку галузі. Наприклад, потребу змінити фіскальний режим
тієї чи іншої галузі дуже просто можна виявити, якщо оперувати
правильними даними.
Крім того, співставлення цифр, отриманих від компаній та держави, дає
можливість виявляти розбіжності у таких даних і з’ясовувати причини. На
практиці уряди деяких країн за допомогою цього інструменту виявляють та
усувають тіньові схеми у видобувному секторі (наприклад, виявлений за
допомогою Звіту EITI випадок несплати до державного бюджету Ліберії
податку у сумі 100 000 $ компанією AmLib). Отже, Звіт може братися на
озброєння управлінцями, як такий, що може пролити світло на темні сторони
видобувної сфери.
По-третє, запровадження ІПВГ є позитивним сигналом для
інвесторів. Це означає, що компанії працюють за світовими стандартами і
готові до прозорих і чесних схем співпраці. Оперуючи об’єктивними даними,
інвестори зможуть зробити правильну оцінку своїх ризиків.
Я системно пропагую необхідність чесного розподілу доходів на
користь місцевих громад. Тому, інформація у Звіті набуде особливої
актуальності для доведення Парламенту необхідність ще однієї важливої
законодавчої ініціативи, яка має на меті спрямовувати 5% від рентних
платежів за видобування нафти та газу до місцевих бюджетів. Якщо громада
буде розуміти, що від платежів, сплачених видобувними компаніями,
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залежить їх можливість інвестувати у розвиток свого регіону, збудувати нові
школи, дитячі садки, відремонтувати дороги, то і співраця із компаніями на
місцях, значно підвищиться. Хто здійснює роботи з видобування природного
газу у нашому районі? Скільки коштів та кому вони сплачують? Яким чином
це позначиться на житті нашої громади? Ці та інші питання матимуть
важливе значення для становлення та розвитку відповідальних громад,
сприяння діалогу між населенням, державою та видобувними компаніями.
Але, як годиться, на шляху всіх реформ виникають бар’єри: окрім
затримки з наданням інформації з боку Державної фіскальної служби
України (що взагалі поставило під сумнів можливість прозвітувати цього
року), з 120 нафтогазових компаній, які здійснюють свою діяльність на
території України, тільки 38 надало повну відповідь, а решта надали часткову
відповідь або відмовили у наданні відповіді. При цьому 40 компаній
повністю проігнорували запит, а 31 компанію не вдалося знайти за місцем
їхньої офіційної юридичної і поштової адреси.
Яким чином змусити всі сторони розкривати дані про свою
діяльність? Чи доцільно в такому випадку запроваджувати на додаток до
прямої вимоги закону про звітування, ще й відповідальність за її
невиконання? Особисто я виступаю проти застосування санкцій в таких
випадках і є прибічником позитивного стимулювання. Звичайно з часом
компанії впевняться в тому що долучення до ІПВГ є беззаперечним плюсом
для їх репутації і будуть приймати участь абсолютно добровільно. Але на
початковому етапі можливо доцільно розглянути варіант запровадження
певних заохочуючих механізмів, наприклад, встановити, що подання
інформації для Звіту ІПВГ, є перевагою при прийнятті рішень про обрання
переможця у аукціоні на отримання спеціальних дозволів на надра або
підставою для спрощення окремих дозвільних процедур тощо.
Звітування у рамках Ініціативи є суспільним договором між усіма
стейкхолдерами галузі, це означає, що всі сторони цієї угоди повинні бути
готовими брати на себе спільні зобов’язання та добровільно долучатимуться
до підготовки звітності, відповідати за достовірність даних, належне їх
надання. Але в той же час сторони повинні мати гарантії того, що їх дані
будуть використовутись належним чином. Звичайно, наразі за виконанням
Ініціативи уважно слідкують представники Світового банку, міжнародна
спільнота, громадські активісти. Однак відповідальність за реалізацію цього
важливого проекту покладається саме на стейкхолдерів, які повинні оцінити
переваги Ініціативи та усвідомити її важливість для України. Необхідно
запобігати будь-яким маніпулюванням даними Звіту чи то з боку державних
органів чи то засобів масової інформації тощо. Саме це стане передумовою
укріплення довіри до звітування в рамках ІПВГ та держави в цілому з боку
видобувних компаній та сприятиме популяризації цієї та подібних ініціатив,
спрямованих на посилення прозорості економіки України (Ініціатива
прозорості добувних галузей: що це означає для України? //
http://blog.liga.net/user/obelkova/article/20324.aspx. – 2015. – 19.12).
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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ:
Йдемо за планом! Крок за кроком. Це вже сьомий обласний центр,
який бере під контроль Нова патрульна поліція.
До цього вже почали працювати Київ, Львів, Одеса, Харків, Миколаїв,
Ужгород-Мукачів, ось тепер Луцьк.
У Луцьку жорсткий конкурсний відбір пройшли 170 людей – вигравши
в феноменальному конкурсі 26 чоловік на одне місце (26:1)! Це забеспечило
відмінні особисті якості нових поліцейських. Успішно закінчіли навчання
165. Серед нових поліцейських кожен 10 – учасник АТО, багато спортсменів,
10% – дівчата, і 80% нових поліцейських з вищою освітою, 15% раніше
працювали в органах МВС (ЛУЦЬК. Запустили патрульну поліцію //
http://blogs.pravda.com.ua/authors/avakov/567547160b656/. – 2015. – 19.12).
Олексій Гончаренко, народний депутат України:
Сегодня Европейская комиссия утвердила шестой отчет по
исполнению Украиной условий Плана действий по визовой
либерализации.
«Принимая во внимание итоги мониторинга и отчетности, которая
проводилась после начала безвизового диалога в октябре 2008 года,
Комиссия считает, что Украина выполнила все критерии, установленные
четырьмя блоками второй фазы ПДВЛ» – так говориться в итоговом
документе Европейской комиссии. Отчет не содержит каких либо
дополнительных условий для Украины.
Путь к безвизовому режиму был долог и тернист, потому что он
затрагивает огромный спектр наших извечных проблем. Но мы сделали
значительный шаг вперед в вопросе соблюдения прав человека и борьбе с
коррупцией, что не осталось незамеченным в Европе. Она идет нам
навстречу, потому что понимает насколько нам тяжело преодолевать
хронические болезни нашего общества.
С самого начала нынешней каденции наша фракция в Верховной Раде
делала все возможное, чтобы Украина приблизилась к единой Европе.
Множество раз я призывал коллег, писал в своем блоге о том, насколько это
необходимо Украине. Выступая в ПАСЕ и других европейских форумах, я
постоянно отмечал важность диалога с ЕС для Украины и призывал
европейцев также понимать, что Украина есть неотъемлемая часть
европейской цивилизации.
Сегодня следует говорить не только о безвизовом режиме, но и об
историческом переломе – впервые в своей новейшей истории Украина
постепенно входит в европейское правовое и цивилизационное поле,
окончательно
прощаясь
с
тотальным/тоталитарным
российским
доминированием. За это десятилетиями боролись украинские диссиденты
СССР, за это выступали студенты Революции на граните, за это выходили на
Майдан в 2013-м. И сегодня мы шаг за шагом воплощаем наши мечты и
устремления в жизнь (Безвизовый режим: от идеи до реальности //
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http://blogs.pravda.com.ua/authors/goncharenko/56745afceeee8/.
18.12).

–

2015.

–

Антон Геращенко, народный депутат Украины:
Через несколько месяцев каждый украинец, у кого есть
заграничный паспорт, сможет ездить во все страны Европейского Союза
без виз!
Сегодня компетентные экспертные органы Европейского союза
подтвердили, что Украина выполнила все поставленные перед ней задачи по
организации безвизового режима.
Это результат, как командной работы Правительства, так и Верховной
Рады, так и Президента.
Это было бы скорее всего невозможно без действенного общественного
контроля и контроля действий власти со стороны средств массовой
информации.
Особенно большой объѐм работы был проделан Министерством
внутренних дел и командой Арсена Авакова, Министерством иностранных
дел и командой Павла Климкина, Министерством юстиции и командой Павла
Петренко.
Интересно, что аналогичное решение о готовности другой страны, –
Грузии, к безвизовому режиму с ЕС, было принято также сегодня.
При том, что реформы в Грузии были начаты после победы Революции
Роз в далѐком 2003 году.
Еще одним субъектом безвизового режима с ЕС, выполнившим все
условия, стало Косово.
Поздравляю всех украинцев с маленькой, но победой (Ещѐ одной
«зрадой» сегодня стало меньше! // http://blogs.pravda.com.ua/authors/
gerashchenko/567441c8408fa/. – 2015. – 18.12)
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ:
С 1 января 2016 года Миграционная служба (МВД Украины)
начинает процесс введения принципиально новых удостоверений
личности – пластиковых карт с бесконтактным электронным
носителем, которые заменят действующий сегодня паспорт в виде
книжки.
Практически это означает, что с первого рабочего дня нового года
начнется тестирование системы в масштабах страны, а оформление
удостоверений для граждан станет возможно начиная с 11 января 2015 года.
Срок оформления нового документа такой же, как и старого – 10 рабочих
дней.
Замена старого паспорта на новое пластиковое удостоверение – дело
совершенно ДОБРОВОЛЬНОЕ, законом Украины предусмотрен 5-летний
переходный период.
То есть, все государственные институты с нового года будут принимать
в качестве документа удостоверяющего личность оба вида документов – и
Блогосфера
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книжки и карточки. Однако, активным гражданам, которые хотят
пользоваться современными технологиями и иметь доступ к новым видам
государственного сервиса, стоит подумать о получении «электронного ключа
к госуслугам», которым со временем станет новый паспорт.
В мире сегодня очень многие страны переходят на этот вид
идентификации граждан. 16 стран уже ввели ID-удостоверения. Первым в
2000-м году электронные паспорта ввел для своих жителей Сингапур,
объединив на одной карте и удостоверение личности, и универсальный ключ
для госуслуг.
Государственный полиграфкомбинат «Украина» разработал образец,
соответствующий всем международным стандартам.
ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ З БЕЗКОНТАКТНИМ
ЕЛЕКТРОННИМ НОСІЄМ
Паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм у
вигляді пластикової картки вводиться в обіг з 01.01:2016 року на заміну
діючого зразка паспорту громадянина України в формі паперової книжки.
Виконує основні функції:
• Ідентифікації
• Аутентифікації
• Електроний цифровий підпис.
Пластикова картка має формат ID-1 розміром 54 х 85,6 (±0,75)
міліметра та містить безконтактний електронний носій. Відповідає
міжнародним рекомендаціям ІСАО та вимогам нормативних документів
України у сфері технічного та криптографічного захисту інформації.
Електронний носій – двоядерний чип SLE78CLFX4000P. Концепція
цифрового захисту – повністю кодований канал даних, який не залишає
нешифрованого тексту. Відповідає вимогам стандарту ISO/IEC 14443А/В,
система відкритих ключів безпеки RSA, ЕСС, криптографічні співпроцесори
DES, AES.
Ідентифікаційна картка виготовляється з багатошарового
полімерного матеріалу (полікарбонат), на який внесення даних здійснюється
за техноло¬гією лазерного гравіювання.
У дизайні використані головні символи держави: Державний прапор
України, Малий Державний герб України, Гімн України.
У правій верхній частині картки оптико-перемінною фарбою (OVI)
надруковано спеціальний символ, який свідчить про наявність
безконтактного електронного носія.
На лицьовій частині картки розмішено імплантований захисний
елемент, виготовлений за технологією DOVID, що має три рівні
аутентифікації.
На лицевій частині картки розташовано елемент рельєфно-точкового
текстильного шрифту, шо призначений для сприйняття інформації особам з
вадами зору.
На зворотній частині картки розмішено спеціальний захисний
гравірувальний елемент.
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На зворотньому боці міститься оптико-змінне зображення
відцифрованого образу обличчя особи та попарно відокремлені цифри року її
народження. Машинозчитувана зона відокремлена голографічною стрічкою.
Має вісімнадцять захисних елементів. Термін дії десять років.
Видається виключно Державною Міграційною Службою України.
Получить паспорт гражданина Украины с бесконтактным электронным
носителем можно в отделении Государственной миграционной службы по
месту жительства в первый раз – и в любом отделении при последующих
обращениях. Фотографию предварительно делать не надо – заявителя
сфотографирует сотрудник ГМС при оформлении. На новом документе она
будет черно-белая. При утере или порче карты – алгоритм действий как и при
утере паспорта старого образца.
Для защиты информации на электронном носителе используются
новейшие технологии. В случае кражи или потери такого паспорта,
воспользоваться им будет намного сложнее, поскольку считывание
информации будет осуществляться единой компьютерной системой.
Процедуры предоставления административных услуг, предусматривающие
идентификацию личности, станут проще и быстрее.
На чипе карточки могут быть указаны биометрические данные
владельца – отпечатки пальцев и цифровая подпись. Но от этой опции можно
отказаться – в этом случае на самой карточке будет сделана специальная
отметка. Сведений о национальности, принадлежности к какой-либо религии
и месте жительства ID-удостоверение не содержит.
По мере развития государственных сервисных услуг, электронные
карты будут получать к ним доступ. Во всем остальном карточка будет
аналогом обычного паспорта.
За одним исключением – сведения о семейном положении указаны на
чипе в электронном виде, а на самой карте буквами не написаны.
На рассмотрении парламента сейчас находится законопроект, который
предусматривает выдачу новых паспортов, начиная с 14-ти лет сроком на 4
года – на период неполной дееспособности. То есть, мы считаем, что с
момента получения частичной возможности своими действиями приобретать
и осуществлять права и обязанности, гражданин должен получать и
возможность доступа к государственным сервисам.
И в завершение – очень надеюсь (а технически такую возможность мы
заложили), что при развитии сервисных баз постепенно в этой карточкепаспорте будет все на чипе – от социального страхования и прав льгот до
прав на вождение автомобиля. Надеюсь, будет очень удобно (ТВОЙ
НОВЫЙ ПАСПОРТ – КЛЮЧ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕРВИСАМ //
http://blogs.pravda.com.ua/authors/avakov/567264e1ae0f0/. – 2015. – 17.12).
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Огляд зарубіжних ЗМІ
Голова Національного банку України Валерія Гонтарєва:
Українські валютні резерви зростуть з 18 млрд. доларів до майже 25
млрд. доларів упродовж 2016 року. Наразі резерв складає 13 млрд доларів,
нфляція, яка у листопаді була біля 46%, наступного року становитиме 12%.
На початку наступного року ми отримаємо 5 млрд. доларів зовнішньої
підтримки і на кінець наступного року я передбачаю, що наші резерви
складатимуть 25 млрд.
Уряд сподівається, що підтриманий МВФ бюджет буде прийнятий до
кінця року, що дозволить отримати нове фінансування на початку 2016 року
(UPDATE 1-Ukraine cenbank sees FX reserves rising to $25 bln in 2016 //
Reuters.com
(http://www.reuters.com/article/ukraine-centralbank-gontarevaidUSL8N14B1NK20151222). – 2015. – 22.12).
Посол Украины в Польше Андрей Дешица:
Национальные банки Польши и Украины подписали соглашение о
кредитной линии для Украины на 1 млрд евро.
Глава NBP Марек Белька:
Банк присоединяется к группе стран и международных финансовых
учреждений, которые поддерживают программу реформ на Украине.
Глава НБУ Валерия Гонтарева:
Полученные средства будут использоваться для пополнения
международных резервов Украины, стоимость которых с начала 2015 года
увеличилась вдвое, главным образом, благодаря поддержке международных
партнеров (Польша и Украина договорились о кредитной линии на 1 млрд
евро
//
Deutsche
Welle
(http://www.dw.com/ru/польша-и-украинадоговорились-о-кредитной-линии-на-1-млрд-евро/a-18934715). – 2015. –
22.12).
Президент Украины Петр Порошенко:
С либерализацией визового режима с ЕС украинцы смогут
путешествовать без виз в 57 стран. Вопрос о подписании безвизового режима
со странами ЕС в Шенгенскую зону открывает нам новые возможности с так
называемый «белый список» Шенгена, в котором 57 стран, начиная с Южной
Кореи, заканчивая Мексикой и Уругваем. Отныне, прежде чем украинские
дипломаты откроет возможность быстрого расширения списка стран, в
которые граждане наших стран будут иметь возможность путешествовать.
Это увеличивает авторитет и уважение к украинскому паспорту и
увеличивает привлекательность украинского гражданства (Poroszenko: Tryb
bezwizowy pozwoli Ukraińcom podróżować bez wiz do 57 krajów //
WSCHODNIK.PL
(http://wschodnik.pl/ukraina/item/3775-poroszenko-tryb-
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bezwizowy-pozwoli-ukraincom-podrozowac-bez-wiz-do-57-krajow.html). – 2015.
– 22.12).
Послы стран-членов Группы семи (G7) призывают Верховную
Раду на текущей пленарной неделе проголосовать за проект
государственного бюджета на следующий год, а также за изменения в
налоговое законодательство.
Дипломаты ожидают, что на этой неделе в Раде пройдет голосование за
государственный бюджет-2016 и дополнения в Налоговый кодекс Украины.
Послы стран-членов Группы семи наблюдают за этим процессом в течение
последних месяцев. Послы единогласно приветствуют и полностью
поддерживают усилия правительства, в частности министра финансов
госпожи Яресько и ее коллег, по достижению эффективной договоренности,
что отвечает реформаторским обязательствам Украины в рамках ее
программы сотрудничества с МВФ (Послы стран G7 призывают
украинский парламент принять госбюджет-2016, дать старт налоговой
реформе // Interfax-Azerbaijan (http://interfax.az/view/660448). – 2015. –
22.12).
Голландський банк ABN AMRO відніс Україну до списку країн з
перспективними ринками, які можуть замінити країни БРІКС.
У списку перспективних чотирьох країн, Україна опинилася на
першому місці. Крім України до списку війшли списку В'єтнам, Мексика і
Гана. Звнішня торгівля країни стає все більш орієнтованою на Захід. Поперше, Україна цікава для аграрного сектору Bank holenderski umieścił
Ukrainę na liście najbardziej perspektywnych nowych rynków //
WSCHODNIK.PL
(http://wschodnik.pl/biznes/item/3777-bank-holenderskiumiescil-ukraine-na-liscie-najbardziej-prospektywnych-nowych-rynkow.html). –
2015. – 22.12).
Великі західні компанії вирішили інвестувати в Україну
Міністерство інфраструктури України, повідомило, що представники
Bombardier недавно відправились до Запорізького електровозобудівного
заводу для того, щоб ознайомитися з умовами його роботи.
На порталі CFTS оприлюднена інформація, що Bombardier розглядає
можливість співпраці з підприємствами Львівської області, а саме із
компаніями, що виробляють будівельну техніку (Siemens i Bombardier
planują
rozpocząć
inwestycje
na
Ukrainie
//
WSCHODNIK.PL
(http://wschodnik.pl/biznes/item/3741-siemens-i-bombardier-planuja-rozpoczacinwestycje-na-ukrainie.html). – 2015. – 20.12).
Україна і Туреччина активізували переговорний процес в рамках
зони вільної торгівлі шляхом проведення чергового раунду в Туреччині
що відбудеться на початку 2016 року.
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Делегації з України та Туреччини домовилися провести міжурядову
комісію в першому кварталі 2016 року, де розглянуть питання застосування
обмежувальних заходів на експертному рівні та мають на меті розробити
пропозицію про збільшення товарообігу та інвестиційних проектів у галузі
сільського господарства, аерокосмічній і ІТ (Ukraina i Turcja tworzą strefę
wolnego handlu // WSCHODNIK.PL (http://wschodnik.pl/biznes/item/3728ukraina-i-turcja-tworza-strefe-wolnego-handlu.html). – 2015. – 19.12).
В рамках бюджета на 2016 год Конгресс и президент США
согласились выделить Украине на 145 миллионов долларов больше, чем
планировалось, сообщило украинское посольство в Вашингтоне.
Бюджет Госдепартамента и Минобороны США, предназначенный для
оказания помощи Украине в 2016 году, составит не менее 658 миллионов
долларов, что на 145 миллионов больше, чем предусматривалось изначально.
В совокупности средства, которые выделяются Госдепартаменту и Пентагону
для использования в рамках программ военной помощи и поддержки в сфере
безопасности Украине, могут превысить сумму в 300 млн долларов,
заложенную в бюджете. Эти ассигнования включают и 250 миллионов
долларов, которые выделяются Украине через министерство обороны США и
могут быть направлены, в частности, на: проведение учений, поставки
военного оборудования, летального оружия защитного характера,
логистическую поддержку, снабжение и услуги, разведподдержку
вооруженных сил и структур национальной безопасности Украины
(Вашингтон увеличил сумму помощи Киеву // Deutsche Welle
(http://www.dw.com/ru/вашингтон-увеличил-сумму-помощи-киеву/a
18929410). – 2015. – 19.12)
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер сказав, що у п’ятницю
ЄС запропонує безвізовий режим для нетривалого перебування
громадянам України, Грузії та Косово.
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер:
Позиція Єврокомісії стосовно лібералізації візового режиму з Грузією,
Косово та Україною є позитивною. Відповідно, Комісія запропонувала
керівникам країн-членів ЄС прискорити процес прийняття рішень щодо
лібералізації візового режиму стосовно цих трьох країн.
На початку тижня Юнкер зустрівся з прозахідним Президентом
України Петром Порошенком, щоб прибрати останні вади українського
досьє.
Офіційні особи ЄС сказали, що Єврокомісія сформує офіційну
пропозицію на початку наступного року для затвердження Європейською
Радою та Європейським Парламентом (Juncker recommends visa liberalisation
for
Ukraine,
Georgia,
Kosovo
//
EurActiv.com
(http://www.euractiv.com/sections/europes-east/juncker-recommends-visaliberalisation-ukraine-georgia-kosovo-320605). – 2015. – 18.12).
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Еврокомиссия (ЕК) обнародовала 18 декабря, благоприятный для
Киева вывод о выполнении Украиной Плана действий по
либерализации визового режима (ПДВЛ) с ЕС.
Если теперь Совет ЕС и Европарламент поддержат эту рекомендацию
ЕК и оформят ее в качестве законодательной инициативы, то во второй
половине 2016 года граждане Украины смогут путешествовать по странам
ЕС, входящим в Шенгенскую зону, без виз. Все же перспектива эта не столь
радужна, какой кажется на первый взгляд. Ведь Киев все-таки не полностью
выполнил свое домашнее задание по реализации ПДВЛ. Но в Брюсселе
согласились запустить процесс отмены виз, не ожидая, когда Украина
целиком выполнит обещанное. Под личные гарантии Петра Порошенко и
Арсения Яценюка. Для украинского правительства сейчас очень важно не
сбавлять темп и завершить работу над теми пунктами ПДВЛ, по которым у
ЕС еще остались вопросы, в частности в сфере борьбы с коррупцией.
Евродепутат от Литвы Габриэлюс Ландсбергис:
Окончательное решение по рекомендации Еврокомиссии о
предоставлении безвизового режима Украине будут принимать руководители
стран-членов ЕС и Европарламент.
Необходимо еще некоторое время для того, чтобы эта процедура была
завершена, и визовая либерализация начала работать. А тем временем
украинское правительство должно приложить еще больше усилий, чтобы
завершить работу над некоторыми пунктами, особенно в сфере борьбы с
коррупцией.
Финский евродепутат из фракции «зелених» Хайди Хаутала:
Я ожидаю, что Европарламент поддержит визовую либерализацию с
Украиной. Этот шаг станет важной вехой в процессе имплементации
соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Чрезвычайно важно, чтобы
украинские граждане смогли таким образом увидеть те преимущества,
которые несет для них это соглашение (Безвизовый режим Украины с ЕС:
еще
не
время
для
эйфории
//
Deutsche
Welle
(http://www.dw.com/ru/безвизовый-режим-украины-с-ес-еще-не-время-дляэйфории/a-18928360). – 2015. – 18.12.
Еврокомиссия рекомендует отменить визы для граждан Грузии и
Украины.
18 декабря, Еврокомиссия представила отчеты о выполнении Грузией и
Украиной условий для отмены визового режима. Как и ожидалось, Брюссель
положительно оценил принятые обеими странами меры и рекомендовал
введение с ними безвизового режима. Режим этот хотя и безвизовый, но не
безусловный.
Если предложение Еврокомиссии не встретит противодействия со
стороны членов союза, то предположительно визовый режим с Грузией и
Украиной будет отменен летом или осенью 2016 года.
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Тогда Грузия и Украина попадут в список стран, гражданам которых не
требуются визы для въезда в Шенгенскую зону.
Первым требованием для этого является наличие биометрического
паспорта. Гражданам Грузии и Украины важно помнить и то, что они смогут
находиться на территории государств Шенгенской зоны в общей сложности
не более 90 дней в течение полугода. Нарушение этого правила может
привести к занесению в Шенгенскую информационную систему (SIS) и
запрету на въезд в ЕС. Работать нельзя, учиться – при некоторых условиях.
Пересекая границу Шенгенской зоны, гражданам Грузии и Украины
нужно иметь при себе практически все те документы, которые требуются
обычно для получения визы. Может хватить и биометрического паспорта, но
сотрудник иммиграционной службы вправе попросить подтвердить цель и
условия поездки, доказать наличие достаточного количества средств для
пребывания на территории ЕС и последующего возращения (Что на
практике означает отмена виз ЕС с Грузией и Украиной // Deutsche Welle
(http://www.dw.com/ru/что-на-практике-означает-отмена-виз-ес-сгрузией-и-украиной/a-18909977). – 2015. – 18.12)
Первый заместитель главы МВФ Дэвид Липтон:
МВФ обеспокоен дебатами в Верховной раде, во время которых
депутаты фактически отказались принимать предложение правительства по
поводу налогового кодекса и бюджета на 2016 год. Принятие бюджета,
который будет отклоняться от согласованных с МВФ целей на 2016 год и
среднесрочную перспективу, неизбежно приведет к прекращению программы
МВФ и связанного с ней международного финансирования Украины.
Одобрение бюджета, который соответствует целям программы МВФ по
снижению бюджетного дефицита на 3,7 процента ВВП, является ключевым
условием завершения программы кредитования Украины (МВФ:
Кредитование Украины может быть прекращено // Deutsche Welle
(http://www.dw.com/ru/мвф-кредитование-украины-может-бытьпрекращено/a-18926298). – 2015. – 18.12.
Новый налоговый кодекс Украины был презентован в Раде 17
декабря. Несмотря на то, что изменения, вносимые документом, являются
требованиями Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления
очередных кредитов, депутаты полностью отказали кодексу в поддержке.
Основная часть критики депутатов касается отмены спецрежима
налогообложения для аграриев и отсутствие снижения налога на прибыль
(Глас вопиющего: налоговую реформу на Украине поддержала только
Яресько // «Экономика сегодня» (http://rueconomics.ru/137488-glasvopiyushhego-nalogovuyu-reformu-na-ukraine-podderzhala-tolko-yaresko/). –
2015. – 17.12).
Президент Украины Петр Порошенко:
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Швеция окажет Украине техническую помощь в проведении
антикоррупционной реформы. Мы договорились о технической поддержке
шведского правительства в антикоррупционной реформе. Они обещают, что
мы разовьем такой вид сотрудничества (Порошенко: Швеция поможет
Украине
с
антикоррупционной
реформой
//
Zakon.
KZ
(http://www.zakon.kz/4763551-poroshenko-shvecija-pomozhet-ukraine-s.html). –
2015. – 17.12).
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман:
Депутати Верховної Ради продовжують пошук компромісу щодо
державного бюджету на 2016 рік. Ця робота продовжується останній тиждень
майже цілодобово. Сформована з прийняттям бюджету ситуація є наслідком
того, що він був внесений до парламенту з майже тримісячним запізненням.
Хочу запевнити, що зі свого боку я робив і зроблю все від мене
залежне, щоб компроміс щодо бюджету на 2016 рік був знайдений (…)
(Гройсман: Пошук компромісу щодо держбюджету триває // Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ru/news/news/26385-grojjsman-poiskkompromissa-po-gosbjudzhetu-prodol.html). – 2015. – 23.12).
Міністр фінансів США Джейкоб Лью:
Ухвалення фіскально стійкого бюджету якомога скоріше має
вирішальне значення для підтримки економічної стабільності і для
подальшого надання фінансової допомоги з боку МВФ та інших
міжнародних партнерів України (США: Україна має виконати зобов’язання
перед
МВФ
до
кінця
року
//
Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/news/27444411.html). – 2015. – 23.12).
Посли країн Великої сімки закликали парламент прийняти бюджет
на наступний рік і податкову реформу.
«Реформи, за якими Україна взяла на себе зобов'язання згідно з
програмою її співпраці з МВФ, стануть вирішальним чинником відновлення
економічної стабільності і повернення України на шлях до зростання і
процвітання. Як повідомляє прес-служба Посольства Німеччини в Україні,
посли закликали депутатів Верховної Ради України до дбайливого виконання
своїх повноважень, щоб не ставити під загрозу цю програму», − ідеться в
повідомленні (Посли країн G7 закликають депутатів прийняти бюджет і
проголосувати за податкову реформу // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/26189-posly-stran-g7-prizyvajut-deputatovprinjat-bjudzh.html). – 2015. – 22.12).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
(…) Україна повинна вступити в новий рік із бюджетом, який
відповідає критеріям, визначеним нами спільно з Міжнародним валютним
фондом, для того, щоби Україна залишилась в програмі МВФ. Підкреслюю −
це є ключова умова і вимога.
Робота з Міжнародним валютним фондом − це не просто отримання
додаткової фінансової подушки, щоб збільшити золотовалютні резерви.
Офіційна інформація
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Наша робота з Міжнародним валютним фондом – це є основний критерій
відповідності України тим показникам реформ, які сприймаються
іноземними інвесторами та західними партнерами. Це і є реальна оцінка, чи
проходять реформи (…) (Арсеній Яценюк: Україна повинна вступити в
новий рік із бюджетом, який відповідає напрацьованим із МВФ критеріям
// Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248717803&cat_id=244276429). − 2015. – 18.12).
Председатель Европарламента Мартин Шульц:
Необходимо помочь Украине стабилизировать экономику и
гарантировать энергетическую независимость, а также привести к результату
реформы, в которых она нуждается, то есть реформу юридической власти и
реформу борьбы против коррупции.
Мы должны также следить за успешной реализацией соглашения об
ассоциации между Европейским союзом и Украиной, которое вступит в силу
в январе. Облегчение визового режима для Украины и Грузии тоже должно
быть приоритетом, относительно которого мы ждем в ближайшее время
«зеленого света» от Европейской комиссии (…) (ЕС должен помочь
Украине провести реформы и стабилизировать экономику, − глава
Европарламента Шульц // Цензор.НЕТ (http://censor.net.ua/news/365638/es_
doljen_pomoch_ukraine_provesti_reformy_i_stabilizirovat_ekonomiku_glava_ev
roparlamenta_shults). − 2015. – 18.12).
Перший заступник директора-розпорядника МВФ Девід Ліптон:
(…) Ухвалення бюджету, який відповідав би закладеній в програму
меті зменшення дефіциту сектору загального державного управління до
показника в 3,7 відсотка ВВП, становить собою засадничу умову завершення
другого перегляду виконання програми за угодою про Механізм
розширеного фінансування (EFF). Водночас, не менш важливими є інші
ключові завдання програми – опора бюджету на структурні реформи, що як
скасовують пільги та розширюють податкову базу, так і оптимізують
державні видатки на тривалій основі (…) (МВФ погрожує припинити
кредитувати Україну через провал податкової реформи і Бюджету-2016
// Eспресо.TV (http://espreso.tv/news/2015/12/18/mvf_pogrozhuye_prypynyty_
kredytuvaty_ukrayinu_cherez_proval_podatkovoyi_reformy_i_derzhbyudzhetu).
–– 2015. – 18.12).
Глава представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський:
Європейський Союз у 2016 році надасть Україні грантову допомогу на
понад 200 млн євро для реформи децентралізації, державної служби та
допомоги українському бізнесу.
Ми щорічно направляємо 200 млн євро на підтримку різних проектів в
Україні. Найважливішою є підтримка процесу децентралізації.
Крім того йдеться про підтримку бізнесу, допомогу українським
виробникам використовувати можливості при виході на європейські ринки.
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Третій напрям – це реформа держслужби, метою якої є допомогти їй
перейти від держслужби, яка працює за вказівками, до держслужби, яка
працює за проектами. Це зміна філософії. (…) (ЄС в 2016 році надасть
Україні гранти на понад 200 млн євро – Томбінський // Європейська правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/12/17/7042378/). − 2015. –
17.12).
Конституційна реформа
Президент України Петро Порошенко прокоментував сьогоднішнє
голосування у Парламенті щодо внесення проекту змін до Конституції в
частині правосуддя до порядку денного третьої сесії Верховної Ради.
Пропозицію підтримав 291 народний депутат. Проект закону «Про
внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» буде направлено
до Конституційного Суду.
Президент України Петро Порошенко:
Дуже відповідальний сектор реформ нарешті зрушено з місця. Це
рішення є дуже позитивним сигналом на шляху реформи правосуддя в
Україні і яскравою демонстрацією того, що коли потрібно − депутати здатні
об’єднатися і відповідально підійти до долі реформ (Дуже відповідальний
сектор реформ нарешті зрушено з місця – Президент про голосування
внесення змін до Конституції в частині правосуддя до порядку денного
третьої сесії ВР // Конституційна комісія (http://constitution.gov.ua/news/
item/id/1349). – 2015. – 22.12).
Народні депутати підтримали направлення до Конституційного
суду законопроекту №3524 «Про внесення змін до Конституції України
(щодо правосуддя)».
Депутати також включили до порядку денного третьої сесії парламенту
восьмого скликання питання про законопроект про внесення змін до
Конституції України (щодо правосуддя), поданий президентом України як
невідкладний (Парламент вирішив відправити до КС проект змін до
Конституції // Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/news/
26191-parlament-reshil-otpravit-v-ks-proekt-izmenenijj-v.html). – 2015. – 22.12).
Оновлення влади та антикорупційна реформа
У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі призначили
кандидатів на всі вакантні адміністративні посади.
Генпрокурор Віктор Шокін призначив своїм заступником – керівником
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.
Першим заступником керівника антикорупційної прокуратури
призначено Максима Грищука.
Заступником керівника спецпрокуратури став Володимир Кривенко.
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Начальником управління процесуального керівництва, підтримання
державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури призначено Андрія Довганя.
Начальниками відділів призначено Людмилу Вигівську, Сергія
Козачину, Максима Кравченка, Василя Кричуна, Олену Мирко, Олександра
Омельченка, Романа Симківа, Ольгу Ярову (В Антикорупційній
прокуратурі призначено кандидатів на адміністративні посади // Західна
інформаційна корпорація (http://zik.ua/news/2015/12/23/v_antykoruptsiyniy_
prokuraturi_656954). − 2015. – 23.12).
Глава Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) Назар
Холодницький анонсував перші резонансні затримання в період
новорічних свят.
Глава Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) Назар
Холодницький:
Напрацювання є. Думаю, перші результати будуть вже скоро, у період
новорічних свят. А більш ґрунтовні результати будуть пізніше, бо корупція у
нас – віртуозна (…) (Антикорупційна прокуратура анонсує перші арешти
в період зимових свят // Західна інформаційна корпорація
(http://zik.ua/news/2015/12/23/v_antykoruptsiyniy_prokuraturi_656954). − 2015.
– 22.12).
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України
Максим Нефьодов:
Реформа державних закупівель – одна з найуспішніших реформ. Вже
на першому етапі вона демонструє реальний результат: економія бюджетних
коштів у системі електронних закупівель ProZorro перевищила 500 млн грн.
Цей позитивний ефект необхідно закріпити й розвинути, ухваливши Закон
«Про публічні закупівлі», який дозволить розгорнути ProZorro на всю країну.
Середня економія від планової суми закупівель в електронній системі
складає близько 12−18 %. За умови збереження наявного рівня економії та
загальній сумі закупівель − 250 млрд грн (дані за 2014 рік), повний перехід на
ProZorro принесе державі близько 30−45 мільярдів заощаджень на рік. А це –
податки, соціальні виплати, забезпечення фінансування державних програм.
По суті, держава отримає величезне внутрішнє джерело фінансування в
об’ємі $1,5 мільярда щорічно.
Державні тендери вже стали синонімами корупції. Об’єм
держзакупівель у 2014 році склав 250 мільярдів гривень. Ми оцінюємо рівень
втрат у системі у 20 %, половина з них − це пряма корупція, а ще половина –
неефективне використання державних грошей. Таким чином, ми боремося з
корупціонерами за 50 мільярдів гривень щорічних втрат.
Необхідність тримати темп реформ і забезпечити повний перехід на
електронну систему вже у 2016 році. Саме Закон «Про публічні закупівлі»
створює основу для переведення в електронну систему всіх закупівель, що
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здійснюються за державні кошти. Для прийняття Закону «Про публічні
закупівлі» все підготовлено. (…)
Директор департаменту регулювання державних закупівель
Мінекономрозвитку Олександр Стародубцев:
(…) Законопроект №3559 – це фінальна крапка довгого та складного
етапу реформи держзакупівель. (…)
Після прийняття Закону «Про публічні закупівлі», на його основі
будуть розроблені підзаконні акти − постанови та розпорядження Кабміну,
які регламентують, наприклад, вимоги до майданчиків та учасників торгів,
деталізують процедури тощо. Закон допоможе бізнесу, який хоче працювати
відкрито, по-європейськи. А також замовникам, які хочуть заощадити
державні кошти й отримати послуги і товари найкращої якості. Це може
заважати лише корупціонерам.
Член правління Центру протидії корупції Олена Щербан:
Проект ProZorro і реформа державних закупівель − є дуже важливими з
точки зору боротьби з корупцією. Наша організація займається громадським
моніторингом та аналізом державних закупівель як однієї з найбільш
корумпованих сфер. Звичайно, жоден закон не може бути панацеєю від
корупції, проте, електронна система державних закупівель виводить на новий
рівень можливості для аналізу закупівель та виявлення корупційних схем
(Максим Нефьодов: Необхідно тримати темп реформ і забезпечити
повний перехід на електронну систему вже у 2016 році // Українська
правда (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248723855&
cat_id=244277212). − 2015. – 22.12).
Заступник глави МЗС Олена Зеркаль:
Україна поки не завершила роботу, пов’язану з забезпеченням
повноцінного функціонування Агентства з питань повернення активів і
Національного антикорупційного бюро.
Однак цю роботу буде завершено. (…)
Наступний рік стане вирішальним у налагодженні функціонування
НАБУ та Антикорупційної прокуратури, розбудові НАЗК та Агентства з
розшуку та повернення активів, створення якого викликало шалену дискусію
в парламенті та стало «каменем спотикання» на фінальній стадії підготовки
звіту ЄК.
Рекомендація щодо створення Агентства з розшуку та повернення
активів дійсно пов’язана з тектонічними змінами у регулюванні питань
арешту та конфіскації майна та має на меті не тільки створення інституції, а й
забезпечення її належним інструментарієм (Україна зобов'язалася
запустити антикорупційні органи до скасування віз – МЗС // Європейська
правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/12/17/7042395/). − 2015.
– 17.12).
Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
Холодницький:
Офіційна інформація
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Ще до обрання керівника Генпрокурор направив лист з
обгрунтуванням необхідних коштів на 2016 рік для забезпечення роботи.
Пропонована сума 78 млн 110 тис. грн.
Ми пам’ятаємо неодноразові заяви політиків про необхідність
незалежного фінансування. У п’ятницю був поданий проект бюджету, і ми не
знайшли там рядок під САП (…).
Належне фінансування вкрай важливо для мотивації пересічних
прокурорів, конкурс на посаду яких тепер оголошений.
Заступник голови комітету з питань запобігання корупції Віктор
Чумак:
САП повинен бути фінансово незалежним від Генпрокуратури.
Проблема в тому, що фінансування Антикорупційної прокуратури
заганяється у фінансування Генпрокуратури. Це неприйнятно. Повинен бути
окремий рядок у держбюджеті на фінансування САП (Для ефективної
роботи: Антикорупційна прокуратура хоче отримати 78 млн //
Інформаційний портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/Like/76902dlya-efektivnoi-roboti-antikoruptsiyna-prokuratura-khoche-otrimati-78-mln). −
2015. – 17.12).
Децентралізація та реформа державного управління
Віце-прем'єр-міністр
−
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Сьогодні на засіданні урядового комітету було підтримано
законопроекти, якими пропонується спростити процедуру відбору
інвестиційних проектів, які фінансуються з Державного фонду регіонального
розвитку. (…)
Зараз процедура затвердження розподілу коштів ДФРР на інвестиційні
програми і проекти регіонального розвитку триває до 4-х місяців. Відповідно,
це скорочує час на їх реалізацію, а виділення фінансування розпочинається
не з початку року, а у більшості випадків у кінці ІІІ – на початку IV кварталів
року.
У 2015 році було відібрано 877 проектів. Але у зв’язку із складною
процедурою погодження використано коштів на їх реалізацію близько 60 %.
Запропоновані зміни скоротять термін відбору проектів до 20 днів і
спростять процедури відбору проектів з 9-ти до 3-х етапів. Крім того, кошти
ДФРР, які залишилися невикористаними у попередньому році, можна буде
використовувати у наступному році.
Так ми зможемо запобігти економічним втратам від щорічного
недоінвестування проектів, зменшивши інфляційні втрати приблизно на
650 млн грн. (…) (Мінрегіон спростить та пришвидшить виділення
коштів на проекти регіонального розвитку, − Геннадій Зубко //
Українська правда (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248724256&cat_id=244276429). − 2015. – 22.12).
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Віце-прем’єр-міністр
−
міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Необхідність змінити роботу місцевих державних адміністрацій назріла
вже давно і більше не можна відкладати це питання. Мінрегіон починає
потужний процес переформатування старої системи і адаптації її до нових
стандартів.
Ми розглянули питання
реорганізації місцевих державних
адміністрацій та підготовки до переходу до роботи виконавчих комітетів, які
будуть створюватись в разі внесення змін до Конституції України.
Цим рішенням ми посилимо комунікації між профільними
міністерствами і місцевими адміністраціями, з чітким визначенням їх
функцій. Йдеться про переформатування і адаптацію структури місцевих
державних адміністрацій до нових стандартів (…) (Мінрегіон адаптує
застарілу модель управління на місцях до майбутньої системи
виконкомів – Геннадій Зубко // Міністерство регіонального розвитку,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства
України
(http://new.minregion.gov.ua/press/news/minregion-adaptuye-zastarilu-modelupravlinnya-na-mistsyah-do-maybutnoyi-sistemi-vikonkomiv-gennadiy-zubko/).
− 2015. – 22.12).
Податкова реформа
Мінфін підготував законопроект щодо змін до податкового
кодексу, які подав на розгляд до Верховної Ради.
Про це йдеться у законопроекті №3688 «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2016 році»
зареєстрований 22 грудня.
Згідно із пояснювальною запискою, змінами до податкового кодексу
України, зокрема пропонується:
− удосконалення порядку відшкодування ПДВ з бюджету, який
забезпечуватиме однакові вимоги та права для всіх платників податку, з
урахуванням черговості подання платниками податку заявок на
відшкодування ПДВ;
− запровадження офіційної публікації інформації про відшкодування
ПДВ з бюджету у вигляді реєстру з відображенням у ньому даних про
платника податку, заявлених до відшкодування з бюджету сум податку та
стану їх відшкодування;
− застосування до 1 січня 2017 року спеціального режиму
оподаткування ПДВ сільськогосподарським підприємством з пропорцією
75 % сплата в бюджет, 25 % − на спецрахунок для власного використання;
скасування спецрежиму з 1 січня 2017 року;
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− скасування з 1 січня 2016 року особливостей оподаткування ПДВ при
постачанні зернових та технічних культур, в результаті чого всі платники, які
будуть експортувати зерно, матимуть право на бюджетне відшкодування
ПДВ;
− запровадження оподаткування ПДВ операцій з послуг по
транзитному транспортуванню природного газу з одночасним скасуванням
рентної плати за транспортування природного газу трубопроводами на
території України;
− запровадження звільнення від оподаткування ПДВ товарів та послуг,
що постачаються і імпортуються як міжнародна технічна допомога та
фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги;
− запровадження звільнення від оподаткування ПДВ операцій банків та
інших фінансових установ з постачання майна, набутого ними у власність
внаслідок звернення стягнення на таке майно;
− встановлення єдиної базової ставки у розмірі 18 % (замість двох
діючих ставок 15 % та 20 %); для дивідендів залишається ставка у розмірі
5 %;
− звільнення від оподаткування сум коштів, наданих платнику податку
міжнародною фінансовою організацією у зв'язку із здійсненням заходів
щодо енергоефективності та енергозбереження;
− звільнення від оподаткування сум, прощених (анульованих)
кредитором за кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання
єдиного житла (іпотечні кредити);
− зменшення для платників ІІІ групи річного обсягу доходу з 20 млн.
гривень до 5 млн гривень;
− збільшення ставок для платників ІІІ групи: з 2 до 3 % (для платників
ПДВ) − та з 4 до 5 % (для неплатників ПДВ);
− підвищення в 1,8 рази ставок єдиного податку для 4 групи платників
(сільгосппідприємств);
− скасування на 2016 рік застосування коефіцієнту індексації
нормативної грошової оцінки землі для визначення бази оподаткування для
платників єдиного податку четвертої групи;
− скасування сплати авансових внесків з податку на прибуток;
− запровадження квартального звітного періоду з податку на прибуток
для підприємств, у яких річний дохід від будь-якої діяльності перевищує 20
млн грн (Стали відомі зміни до Податкового кодексу, які голосуватиме
Рада // Економічна правда (http://www.epravda.com.ua/news/2015/12/22/5734
89/). − 2015. – 22.12).
Спікер парламенту Володимир Гройсман:
Робоча група Кабміну і Ради домовилась про продовження бюджетної
децентралізації, зниження єдиного соцвнеску та збереження спрощеної
системи оподаткування.
Після представлення бюджету у парламенті я утворив робочу групу, у
яку увійшов прем'єр, представники і керівництво Мінфіну. З боку
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парламенту – представники усіх фракцій та представники податкового і
бюджетного комітетів.
Уже є певні узгоджені позиції. Перше, ми відстояли фінансову
децентралізацію. Місцеві бюджети, як і в цьому році, матимуть ту ж саму
фінансову систему. Наступна позиція, ми узгодили, що єдиний соцвнесок,
тобто податок на зарплату, буде знижений до 22.
Вдалось домовитись і про збереження для малого і середнього бізнесу
спрощену систему оподаткування (Гройсман розповів про три
домовленості з Кабміном по бюджету // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/12/21/7093192/). − 2015. – 20.12).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Уряд України пропонує Парламенту ухвалити в першому читанні
запропоновану Кабміном редакцію Податкового кодексу, доопрацювати
урядовий законопроект і ввести його в дію протягом 2016 року після
широкого публічного обговорення. (…)
Уряд пропонує з 1 січня наступного року запровадити нові ставки
податків та внести необхідні зміни до чинного Податкового кодексу.
Кабінет Міністрів пропонує Парламенту ухвалити в першому читанні
редакцію Податкового кодексу, яка запропонована Урядом, підкреслив він.
Пропонуємо, щоби Парламент України разом із Урядом України
доопрацював урядовий проект змін і не вводити його ні з 1 січня, ні з 1
лютого, а після нашої тривалої дискусії, після широкого публічного
обговорення, після підготовки українського бізнесу і сприйняття українським
бізнесом цих податкових змін ввести його в дію протягом 2016 року (Арсеній
Яценюк: Уряд пропонує знизити податкові ставки змінами в чинний
закон, а новий Податковий кодекс ввести в дію після широкого публічного
обговорення // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=248714687&cat_id=244276429). − 2015. – 17.12).
Реформа державної служби та реорганізація державних органів
Голова Верховної ради України Володимир Гройсман повідомив
про підписання ухваленого парламентом закону про державну службу і
передачу його до Адміністрації Президента України.
Голова Верховної ради України Володимир Гройсман:
Реформа державної служби разом з децентралізацію, разом з реформою
Верховної Ради, разом з впровадженням електронного врядування – все це
елементи побудови ефективної системи управління в державі. Наші
сьогоднішні проблеми – це наслідок того, що ми досі маємо пострадянську
систему управління. Без зміни цієї системи не буде успішної європейської
України (…) (Гройсман передав закон про держслужбу на підпис
Дорошенкові // www.zik.ua (http://zik.ua/news/2015/12/18/groysman_peredav_
zakon_pro_derzhsluzhbu_na_pidpys_poroshenkovi_655433). − 2015. – 18.12).
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Реформа енергетики, програми енергоефективності та
енергонезалежності

Голова Держенергоефективності Сергій Савчук:
За 9 місяців 2015 року встановлено 500 МВт котелень на
альтернативних видах палива, тоді як за весь 2014 рік – 450 МВт. За 11
місяців поточного року населення, теплогенеруючі підприємства та бюджетні
організації скоротили споживання газу на 21 %, що становить 4,2 млрд куб. м
газу.
Це значні результати, над досягненням яких працювали всі гілки влади,
громадськість та бізнес.
Прийнято Закон України щодо стимулювання виробництва
відновлюваної енергетики, яким, зокрема, встановлено нове поняття біомаси
відповідно до 28 Директиви ЄС. У результаті виробники електроенергії
можуть використовувати енергетичні культури як сировину та отримувати
«зелений» тариф, чого раніше не було. Це потужний стимул для
вирощування енергетичних культур, в країні є 4 млн га малопродуктивних
земель.
Крім того, на 10 % піднято «зелений» тариф для виробників
електроенергії з біомаси та біогазу, що теж стимулюватиме інвесторів
вкладати кошти у цей ринок. (…)
Україні потрібен конкурентоспроможний ринок виробництва тепла з
альтернативних видів палива. Для цього розроблено законопроект про
анбандлінг. Він передбачає розмежування діяльності з виробництва тепла та
діяльності з його транспортування і передачі. (…)
Урядом направлено до Верховної Ради України проект Закону, яким
повноваження встановлювати тарифи на теплову енергію з інших, крім газу,
видів палива буде передано на місця. Це важливий законопроект, який
дозволить зняти бар'єр на шляху стимулювання виробництва тепла з
альтернативних видів палива (…) (Відновлювана енергетика в Україні:
стан розвитку та плани на 2016 рік // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248729175&cat_id=2
44277212). − 2015. – 23.12).
Програма «теплих» кредитів демонструє високий попит з боку
населення, ОСББ та найменш захищеної категорії населення –
субсидіантів. Люди розуміють, що впровадження заходів з
енергозбереження – це і заощадження коштів на оплаті комунальних
послуг і комфорт у помешканні.
За результатами оперативного моніторингу станом на 21 грудня 2015
року банками видано близько 77 тисяч «теплих» кредитів на суму більше 1, 2
млрд грн. З них 40,4 млн грн лише за минулий тиждень.
З початку старту програми банками видано на придбання «негазових»
котлів 13 585 кредитів на суму 220,9 млн грн. На придбання
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енергозберігаючого обладнання і матеріалів видано 62 792 кредити
загальною сумою 990,7 млн грн.
Варто зауважити, що із залученням субсидіантів до програми з
енергоефективності попит на неї з боку ОСББ постійно зростає. На сьогодні
взято 173 кредити на суму 15,4 млн грн.
Популярністю програма користується і серед самих субсидіантів. Так,
сьогодні ця категорія людей придбала енергоефективних продуктів на суму
майже 200 млн грн.
Наразі найбільше «теплих» кредитів видано у Львівській, Київській та
Сумській областях (Держенергоефективності: Програма «теплих»
кредитів демонструє високий попит з боку населення, ОСББ та
субсидіантів // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=248724768&cat_id=244277212). − 2015. – 22.12).
Європейський союз надав Україні перший транш у сумі 5 млн євро
в рамках програми ЄС «Підтримка впровадження енергетичної стратегії
України».
Програма допоможе Україні зменшити рівень забруднення
навколишнього середовища, пов'язаного з виробництвом електроенергії, а
також реформувати ринок електроенергії, поліпшити якість нафтопродуктів.
Програма також буде підтримувати пристрої сховищ для нафти і
нафтопродуктів. Загальний бюджет програми становить 45 млн євро.
Дана програма спрямована на три пріоритетні сфери: зменшення
забруднення навколишнього середовища, пов'язаного з виробництвом
електроенергії та просування реформи ринку електроенергії; поліпшення
якості нафтопродуктів і посилення системи контролю якості палива;
створення системи сховищ нафти і нафтопродуктів.
Наступні транші будуть надані відповідно з виконанням певних умов,
зокрема, за показниками результативності в 2015−2017 років.
Інші транші ЄС будуть надані за умови прийняття нової/переглянутої
енергетичної стратегії, яка буде відповідати зобов'язанням ЄС у рамках
Угоди про асоціацію та Догово (ЄС виділив Україні 5 мільйонів євро на
енергосектор // Економічна правда (http://www.epravda.com.ua/news/2015/
12/17/572777/). − 2015. – 18.12).
16 грудня голова Держенергоефективності Сергій Савчук
презентував концепцію державної програми зі стимулювання населення,
ОСББ та ЖБК до впровадження енергоефективних заходів та закликав
представників територіальних громад до активної участі в їх реалізації.
Презентація відбулася під час наради представників центральних органів
виконавчої влади з головами об’єднаних територіальних громад.
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук:
Лише спільними зусиллями можна підвищити енергоефективність
країни та зробити її енергетично незалежною.
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Сьогодні більше 84 тисячі сімей оформили енергоощадні кредити на
суму 1,2 млрд. грн., і вже відшкодовано позичальникам 202,8 млн грн.
Програму з енергоефективності продовжено на 2016 рік та проектом
бюджету передбачено близько 800 млн грн на її реалізацію.
Однак, у зв’язку із надто високою відсотковою ставкою банків, на
сьогодні постає необхідність здешевлення вартості таких кредитів, а саме
відшкодування частини відсоткової ставки. Наразі у цьому напрямі Урядом
вже розпочато роботу з місцевими органами влади з метою здешевлення
таких кредитів за рахунок місцевих бюджетів.
Як результат, на сьогодні прийнято 76 місцевих програм, в тому числі
29 – міських, відповідно до яких влада відшкодовує частину вартості
«теплих» кредитів. На їх реалізацію виділено понад 30 млн грн, де 9 тисяч
громадян вже отримали таку компенсацію на суму 8,6 млн грн.
Сьогодні розробляється ще понад 100 таких програм. Серед них –
міська програма об’єднаної «Краснолиманської» територіальної громади, що
в Донецькій області. З прийняттям такої програми мешканці тринадцяти
сільських рад, що об’єднались з містом зможуть отримати додаткову
компенсацію з міського бюджету на впровадження енергоефекивних заходів.
Звертаюсь до усіх об’єднаних територіальних громад розробити
програми співфінансування заходів з енергоефективності. Це дозволить
значно здешевити «теплі» кредити і вони стануть ще доступнішими для
населення. Впровадження програми також сприятиме збільшенню зайнятості
територіальної громади та її розвитку (Залучення територіальних громад
до впровадження енергоефективних заходів сприятиме енергетичній
незалежності України // Міністерство регіонального розвитку,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства
України
(http://www.minregion.gov.ua/news/zaluchennya-teritorialnih-gromad-dovprovadzhennya-energoefektivnih-zahodiv-spriyatime-energetichniynezalezhnosti-ukrayini-428/). − 2015. – 17.12).
Держенергоефективності
та
німецька
компанія-виробник
біопалива «Verbio» обговорили перспективи біогазового ринку в
Україні.
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук:
Ринок біогазу має великий невикористаний потенціал. Уряд робить
рішучі кроки для розбудови цього напряму і підтримує ініціативи щодо
залучення інвестицій в його розвиток.
Надані рекомендації щодо регіонів, сприятливих для розміщення
підприємств з виробництва біопалива. Україна працює над вдосконаленням
нормативно-правової бази у цій сфері.
Представник компанії «Verbio» Олаф Тробер презентував
інвестиційні пропозиції. Зокрема, щодо можливості будівництва біогазових
заводів, які вироблятимуть тепло, електроенергію та газ-метан із соломи.
Загалом сторони домовилися опрацювати надані пропозиції у форматі
робочої групи та продовжити співпрацю у даному напрямі
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(Держенергоефективності та німецька компанія-виробник біопалива
обговорили перспективи біогазового ринку в Україні // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248714458&cat_id=2
44277212). − 2015. – 17.12).
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук:
Лише за останні два тижні, незважаючи на передноворічні клопоти,
населення оформило таких кредитів на суму 73 млн грн.
Втім, на фоні таких успіхів є певні питання, які потрібно обговорити.
Це нерівномірність участі регіонів України у реалізації державної програми.
Наразі безсумнівним лідером за кількістю та обсягами виданих «теплих»
кредитів залишається Львівська область, де їх видано у 4 рази більше, ніж
наприклад, у Миколаївській області.
Причина успіху Львівщини полягає у тому, що діє обласна програма
відшкодування частини відсотків за «теплими» кредитами. Тому таку
успішну практику треба поширювати і в інших регіонах. На сьогодні 76
місцевих програм здешевлення «теплих» кредитів вже існує і наразі триває
розробка ще близько 100 таких програм.
Наша мета, щоб у 2016 році такі програми були прийняті у кожному
регіоні країни (…) (Програми здешевлення «теплих» кредитів для
населення потрібно запровадити у кожному регіоні України // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248716660&
cat_id=244277212). − 2015. – 17.12).
Реформа правохоронної системи
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков:
Зміна всієї системи Міністерства внутрішніх справ завершиться через
п'ять-сім років. Реформа завершиться, коли молоді офіцери, які прийшли
зараз, наберуться досвіду і почнуть замінювати один одного по вертикалі.
Є компетентні моральні старі професіонали і є нові люди. Якийсь
період часу ми йтимемо разом. А потім старі професіонали поступово
відходитимуть у бік, і я буду серед них (Аваков розповів, коли зміниться
система МВС // Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/news/
25939-avakov-rasskazal-kogda-pomenjaetsja-sistema-mvd.html). – 2015. –
19.12).
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков:
В Луцьку серйозний конкурсний відбір пройшли 170 осіб − вигравши у
феноменальному конкурсі 26 осіб на 1 місце, що забезпечило відмінні
особисті якості нових поліцейських. Успішно завершили курс навчання 165.
Запустили патрульну поліцію. Йдемо за планом! Крок за кроком. Це
вже 7-й обласний центр, який бере під контроль Нова патрульна поліція. До
цього вже почали працювати в Києві, Львові, Одесі, Харкові, Миколаєві,
Ужгороді – Мукачевому і тепер Луцьк. (…)
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Наступним містом, де запрацює патрульна поліція стане Хмельницький
(«До патрульної поліції Луцька претендувало 26 осіб на 1 місце», − Арсен
Аваков // mvs.gov.ua (http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/
article/1758710;jsessionid=18D8C584AF80E95DADBC8AF6E69B8417).
−
2015. – 19.12).
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков:
80 відсотків керівників міліції Києва не пройшли атестацію для служби
в поліції.
Усі звільнені міліціонери отримали вихідну допомогу, і всі їхні
громадянські права були дотримані. Проблема в тому, що аргумент – «людям
нема чого втрачати» – мене не цікавить, коли я будую конструкцію, за яку
відповідаю. Я будую нову поліцію з новою ідеологією.
Я не збираюся «ставитися з розумінням» до ситуації тих міліціонерів,
які займалися «кришуванням» або організацією злочинів, а тепер прагнуть
потрапити до лав поліції. Аби так не сталося, цьому мають завадити
поліцейські комісії, до складу яких входять представники громадськості
(80 % керівників міліції Києва не пройшли переатестацію – Аваков //
Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2015/12/18/7092893/). −
2015. – 18.12).
Главной целью визита руководителя Национальной полиции
Украины Хатии Деканоидзе в Канаду стало углубление сотрудничества
между Оттавой и Киевом в реформировании правоохранительной
системы Украины.
Руководитель
Национальной
полиции
Украины
Хатия
Деканоидзе:
У нас очень много направлений сотрудничества. Начиная от
оборудования для патрульных полицейских и расширения канадской
тренировочной миссии на участковых, и заканчивая созданием
Национальной полицейской академии. Я надеюсь, что наше сотрудничество
в Канадой будет углубляться, поэтому и совершила этот визит (…) (Глава
Нацполиции Деканоидзе рассказала, с какой целью ездила в Канаду и чего
добилась // Цензор.НЕТ (http://censor.net.ua/news/365663/glava_natspolitsii_
dekanoidze_rasskazala_s_kakoyi_tselyu_ezdila_v_kanadu_i_chego_dobilas). −
2015. – 18.12).
Сьогодні Канада передала Патрульній поліції України 1359
комплектів форми і 1420 відеокамер.
Також Україна має отримати від Канади обладнання для розмінування
на мільйони доларів (Патрульна поліція отримала від Канади форму та
відеокамери
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/25769-patrulnaja-policija-poluchila-ot-kanadaformu-i-vi.html). – 2015. – 17.12).
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Реформа системи національної безпеки та оборони

Президент України Петро Порошенко:
Дуже радий сьогодні бути у штаб-квартирі НАТО і продовжити
відвертий та змістовний діалог з моїм другом Генеральним секретарем НАТО
паном Єнсом Столтенбергом, який був ефективно розпочатий декілька
тижнів тому під час візиту пана Столтенберга до України, де ми разом взяли
участь у спільних навчаннях і де вперше Генеральний секретар НАТО взяв
участь у засіданні Ради національної безпеки і оборони України.
Думаю, що це дуже символічні кроки, які дуже добре характеризують
рівень відносин і рівень довіри, які зараз складаються між Україною і НАТО.
(…) Мета моя, мета України – забезпечити повну взаємосумісність між
Збройними Силами України та Збройними Силами НАТО до 2020 року. Це є
та дорожня карта, яка закладена мною у Військовій доктрині, яка була
схвалена Радою національної безпеки і оборони України. Впевнений, що ми
будемо рішуче імплементувати ці реформи.
Мета також – виконати комплекс внутрішніх політичних та оборонних
реформ, для того, щоб ми досягли критеріїв Північноатлантичного альянсу.
Ближчим часом у розвиток наших домовленостей ми плануємо
підписати ще кілька документів, спрямованих на підсилення
обороноздатності України.
(…) Те, що ми сьогодні мали під час зустрічі у Центрі спеціальних
операцій, у Штаб-квартирі НАТО яскраво характеризує факт, що сьогодні
відносини України і НАТО знаходяться на найвищому рівні (Заява для
представників ЗМІ Президента України П.Порошенка за результатами
зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Є.Столтенбергом // Президент
України Петро Порошенко (http://www.president.gov.ua/news/zayava-dlyapredstavnikiv-zmi-prezidenta-ukrayini-pporoshenk-36514). – 2015. – 17.12).
Генсекретар НАТО Йенс Столтенберг:
Україна показала, що вона амбітна в реформах, прогрес у реформах
помітний, і це важливо для того, щоб побудувати демократичну і стабільну
Україну. Я закликаю вас продовжувати цей шлях, це буде добре для України,
і це буде добре для європейської безпеки. І взявшись за цю важливу роботу в
українській історії, ви можете стати надійним партнером НАТО
(Столтенберг: Україна може стати надійним партнером НАТО //
Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/news/25747-stoltenbergukraina-mozhet-stat-nadezhnym-partnero.html). – 2015. – 17.12).
Украина и Альянс подписали договор по оборонно-техническому
сотрудничеству.
В документе говорится, что подписание дорожной карты является
логическим продолжением многолетней кооперации в этой сфере и
направлено на развитие практических аспектов реализации приоритетов,
определенных в совместном заявлении по усилению оборонно-технического
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сотрудничества Украины с НАТО, которое было подписано 22 сентября 2015
года в рамках визита генерального секретаря НАТО в Украину.
Карта определяет основные мероприятия сотрудничества в интересах
развития потенциала Украины в сфере вооружения и военной техники и в
интересах оказания помощи Украине по переходу на технические стандарты
НАТО (Украина и НАТО подписали дорожную карту по обороннотехническому сотрудничеству // Аналитическая служба новостей
(http://asn.in.ua/ru/news/news/25715-ukraina-i-nato-podpisali-dorozhnujukartu-po-oboro.html). – 2015. – 17.12).
Програма розвитку українського експорту
Президент України Петро Порошенко:
Зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем запрацює у першій
половині 2016 року.
Вже зараз кожна друга хлібина в Ізраїлі виготовляється з українського
борошна (ЗВТ з Ізраїлем запрацює за півроку – Порошенко // Європейська
правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/12/22/7042635/). − 2015.
– 22.12).
З 15 по 19 грудня 2015 р. у м. Найробі (Республіка Кенія) пройшла
чергова десята Конференція міністрів Світової організації торгівлі, яка
вперше відбувалася на теренах Африканського континенту й тривала на
день довше від запланованого.
Конференція міністрів, яка є найвищим керівним органом цієї
міжнародної організації та проводиться кожних два роки, стала важливим
майданчиком для просування торговельних інтересів України, зокрема
принципової позиції стосовно необхідності дотримання зобов’язань щодо
лібералізації торгівлі.
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України –
Торговий представник України Наталія Микольська:
За підсумками Конференції її учасниками було ухвалено Декларацію, в
якій враховані і пропозиції України.
Зокрема, у пункті 27 Декларації відзначається, що міністри членів СОТ
визнають особливу ситуацію членів, що приєдналися до СОТ згідно зі ст. XII
Угоди СОТ (так звана група RAMs – нещодавно приєднані члени, у т. ч.
Україна), й беруть суттєві зобов’язання з доступу до ринку. Згідно з
Декларацією, ця ситуація буде враховуватися під час переговорів.
Україна, як країна, що порівняно недавно вступила до СОТ, зробила
вагомий внесок у лібералізацію торгівлі та здійснила суттєві поступки,
зокрема, зобов’язалась не використовувати експортні субсидії на продукцію
сільського господарства. Тому, враховуючи значний експортний потенціал
сільського господарства, наша країна зацікавлена у найшвидшому скасуванні
іншими членами СОТ заходів, що спотворюють торгівлю у сільському
господарстві, та подальшій лібералізації доступу на світовий ринок
Офіційна інформація

41

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

17 − 23 грудня 2015 року

20-28 лютого 2015
сільськогосподарської продукції. Це, у свою чергу, сприятиме підвищенню
конкурентоспроможності вітчизняних сільськогосподарських товарів на
зовнішніх ринках (Питання лібералізації міжнародної торгівлі були в
центрі уваги 10-ї Конференції міністрів СОТ, торговельні інтереси
України враховано, − Наталія Микольська // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248722683&cat_id=2
44277212). − 2015. – 21.12).
Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус:
Европейский Совет не будет выставлять Украине новых требований
для получения безвизового режима.
Процесс получения безвизового режима дался Украине нелегко.
Нужны были важные перемены: и в области безопасности документации, и
охраны границы, интегрирование общественного порядка, основные нормы
по правам человека. Все это принималось, мы это наблюдали.
Были сомнения в том, что все поправки примут, а также сейчас в
европейских рядах есть скепсис, насколько принятые законы заработают. Это
будут наблюдать как раз во время регламентной процедуры внесения
Украины в список безвизовых стран (ЕС не будет выставлять Украине
новых требований для получения безвизового режима, − глава МИД
Литвы // 112.ua (http://112.ua/politika/es-ne-budet-vystavlyat-ukraine-novyetrebovaniya-dlya-polucheniya-bezvizovogo-rezhima-glava-mid-latvii280004.html). − 2015. – 20.12).
Президент України Петро Порошенко:
Щойно в Брюсселі Європейська Комісія опублікувала підсумковий звіт
щодо повного виконання Україною критеріїв безвізового режиму.
(…) Після Угоди про політичну асоціацію та поглиблену та
всеохоплюючу зону вільної торгівлі ми зробили наступний великий крок до
нашої заповітної європейської мрії. (…)
Сьогоднішнє рішення Єврокомісії, крім того, що дає зелене світло
запровадженню безвізового режиму, є сигналом про визнання
реформаторських зусиль України. В тому числі – у сфері юстиції, боротьби з
корупцією, створення нових правоохоронних органів тощо (…) (Звернення
Президента України з нагоди рішень Європейського Союзу щодо
безвізового режиму з Україною та продовження секторальних санкцій
щодо
Російської
Федерації
//
Конституційна
комісія
(http://constitution.gov.ua/news/item/id/1332). – 2015. – 19.12).
Заступник міністра закордонних справ з євроінтеграції Олена
Перкаль:
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Європейський союз сформує adhoc-місію з перевірки виконання
Україною своїх зобов’язань у безвізовому діалозі лише після того, як Україна
надішле запит про це до Брюсселя.
Щойно ми будемо готові надати цю інформацію, ми плануємо adhoc
процес.
Юридичний процес скасування віз для України буде запущений ще до
такого звітування. Між тим, Київ зацікавлений в тому, щоби він розпочався
якнайшвидше, адже на фінальному етапі країни-члени ЄС можуть затягнути
скасування віз.
Виконання вимог ПДВЛ буде тривати та моніторитися також після
того, як громадяни України отримають безвізовий режим поїздок до ЄС
(Україна сама визначить, коли ЄК перевірить прогрес безвізового діалогу –
МЗС // Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/12/
19/7042491/). − 2015. – 19.12).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Звіт Європейської Комісії означає, що вже в наступному році ЄС зможе
остаточно відкрити двері для безвізового руху наших громадян. Це −
результат Майдану. І водночас це також характерний приклад, що саме дає
єдність Уряду, Парламенту і Президента. (…)
Надання безвізового режиму є наслідком проведення реформ і
свідченням того, що реформи здійснюються. Для цього ми зробили багато.
Україна виконала усі вимоги плану і відповідає критеріям держави, що може
перебувати з Європейським Союзом у спільному безвізовому просторі.
Як Глава Уряду я радію цьому прогресу. І водночас ставлюся до нього
зважено та розсудливо. Не маємо права заспокоїтися.
Зокрема у 2016 році мають повноцінно запрацювати всі антикорупційні
органи: боротьба з корупцією − це не політичні гасла та порожні
звинувачення політиків на телевізійних ток-шоу, а ґрунтовна робота
детективів та слідчих, доведення вини кожного корупціонера та притягнення
до відповідальності відповідно до закону новим і справедливим суддівським
корпусом. Саме тому нам потрібна судова реформа (…) (Арсеній Яценюк:
Наступного року ЄС може остаточно відкрити двері для українських
громадян. Межі єдиної Європи переходять на українсько-російський
кордон // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=248719981&cat_id=244276429). − 2015. – 18.12).
Європейська комісія в п’ятницю остаточно ухвалила шостий звіт з
виконання Україною вимог Плану дії візової лібералізації.
«Беручи до уваги підсумки моніторингу та звітування, що проводилося
після початку безвізового діалогу в жовтні 2008 року, Комісія вважає, що
Україна виконала всі критерії, встановлені по чотирьох блоках другої фази
ПДВЛ», − йдеться у висновках «безвізового звіту» ЄК.
У документі підкреслюється, що надання Україні безвізового режиму
стало можливим через особливі політичні відносини Києва та Брюсселя.
Офіційна інформація
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«Беручи до уваги відносини України та ЄС, Єврокомісія на початку
2016 року подасть (до Ради ЄС) законодавчу пропозицію про зміну регуляції
539/2001», − підсумовує ЄК.
У згаданій регуляції ЄС встановлюється перелік країн, громадяни яких
не потребують візи для в’їзду до всіх країн Євросоюзу, окрім Великої
Британії та Ірландії (Україна готова до скасування віз – Єврокомісія
схвалила звіт // Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/
news/2015/12/18/7042452/). − 2015. – 18.12).
Реформа охорони здоров’я
В Міністерстві охорони здоров`я України під головуванням
заступника Міністра охорони здоров`я Ігоря Перегінця відбулося
засідання Робочої групи з реформи фінансування охорони здоров’я.
Група працює над визначенням гарантованого обсягу медичних послуг, що
надаватимуться пацієнтам за державний кошт, та методикою розрахунку
їхньої вартості.
Впровадження гарантованого державою пакета медичних послуг є
ключовим елементом реформи. Для цього необхідно, зокрема, забезпечити
стале фінансування галузі, визначитися з підходом до формування
гарантованого пакету (хто його отримує, в якому обсязі послуг та якої
вартості). Також члени робочої групи обговорили методику розрахунку
оцінки медичних послуг.
На засіданні йшлося також про те, що запровадження гарантованого
пакету послуг обов’язково передбачає створення «єдиного платника» для
закупівлі медичних послуг за бюджетний кошт. При цьому, на основі
рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, найбільш доцільним
рівнем фіскальної децентралізації були б загальнодержавний і
субнаціональний рівні (регіон/область), що забезпечило б досягнення
справедливого й ефективного фінансування сфери охорони здоров'я (МОЗ
працює над впровадженням реформи фінансування системи охорони
здоров`я
//
Міністерство
охорони
здоров'я
України
(http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20151222_a.html). − 2015. – 22.12).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Національна поліція України і КМДА підписали Меморандум про
співпрацю. Документ передбачає заходи щодо зміцнення громадської
безпеки та порядку в місті Києві, підвищення ефективності протидії
злочинності, захисту прав і свобод людини, вжиття заходів з благоустрою,
створення умов, сприятливих для життєдіяльності киян та гостей столиці.
Також одним із завдань є досягнення нового рівня безпеки в м. Київ.
Голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе:
Поліція і міська влада Києва повинні робити все для того, аби спільний
проект безпечного Києва почав функціонувати. Така необхідність є не лише у
жителів столиці, але й у туристів з усього світу, які відвідують місто
(Національна поліція України і КМДА підписали Меморандум про
співпрацю // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=248729314&cat_id=244276429). − 2015. – 23.12).
В Сумах завершився останній третій етап проекту «Школа
децентралізацій для молоді».
У рамках третього етапу було проведено обласні дебати з основ
децентралізації влади серед учнівських команд шкіл області.
У дебатах взяли участь 12 команд, які пройшли попередній конкурсний
відбір (підготовка презентацій на тему «Децентралізація влади та ефективне
місцеве самоврядування – шлях успіху України») (Молодь Сум пройшла
школу
децентралізації
//
Сумська
міська
рада
(http://www.sumy.ua/index.php?newsid=47018). – 2015. – 23.12).
21 грудня, в Білій Церкві відбувся круглий стіл на тему
«Децентралізація – базова реформа взаємовідносин центру і громад.
Перші результати на Київщині». Зустріч пройшла за участю експертів з
питань державного управління, місцевого самоврядування та бюджетних
відносин (Децентралізація – базова реформа взаємовідносин центру і
громад
//
Офіційний
сайт
Київської
Обласної
Ради
(http://kor.gov.ua/node/13160). – 2015. – 22.12).
У Житомирі працюють над розробкою системи електронного
урядування «е-Місто».
У 2015-му році за ініціативи Сергія Сухомлина була розроблена та
затверджена міська цільова програма «е-Місто». Це система електронного
урядування, яка виведе Житомир на європейський рівень обслуговування.
Міський голова Сергій Сухомлин:
Головний позитив «е-Міста» для мешканців Житомира полягає у тому,
що система зробить простими і доступними важливі послуги, якими
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користуються житомиряни. За допомогою єдиного інформаційного порталу
можна буде зареєструватися на прийом до лікаря, у дитсадок, отримати
онлайн-консультацію, сплатити рахунки за комунальні послуги або залишити
повідомлення про проблеми у сфері ЖКГ та багато іншого. (…)
(…) Після проведення аналізу заплановане придбання комп’ютерної
техніки, серверу бази даних та програмного забезпечення в підрозділах
міської ради, ЦНАПу та комунальних підприємств, і власне, впровадження
системи електронного документообігу і єдиного інформаційного порталу «еМісто» та автоматизованої системи надання адмінпослуг. Загалом, виконання
програми планують завершити у 2017-му році. (У Житомирі працюють над
розробкою системи електронного урядування «е-Місто» // Замкова гора
(http://zamkova.info/zhytomyrshyna/19498-u-zhytomyri-praciuiut-nadrozrobkoiu-systemy-elektronnogo-uriaduvannia-e-misto.html). – 2015. – 22.12).
У Житомирі продовжують знайомитися з європейським досвідом
впровадження реформи децентралізації. Експерт із Німеччини Олівер Ерет
розповів представникам громадськості та засобів масової інформації, як
проходив процес децентралізації у Німеччині, до яких позитивних змін він
призвів та як громада може впливати на своє життя (Житомирщина
переймає європейський досвід децентралізації // Житомирська обласна
державна
адміністрація
(http://oda.zt.gov.ua/zhitomirshhina-perejmaeevropejskij-dosvid-deczentralizaczii.html). – 2015. – 21.12).
У Вінниці планується створити Центр надання послуг в межах
Регіональної програми інформатизації «Електронна Вінниччина» на
2016-2018 роки.
Перший заступник голови ОДА Андрій Гижко:
Будемо просити депутатський корпус виділити кошти на її реалізацію,
зокрема 2 млн грн на першочергові заходи, пов’язані із електронним
документообігом і реформуванням надання адміністративних послуг.
Зокрема, створення «Прозорого офісу» в облдержадміністрації, де послуги
будуть пов’язані, насамперед із прийомом громадян. Хочу зазначити, що
програма була розроблена у співпраці із Фондом «Східна Європа»
Крім того, в межах співпраці із міжнародною організацією в новому
2016 році буде модернізовано 10 районних центрів надання адміністративних
послуг. 10 районних ЦНАПів отримають можливість оновити комп’ютерну
техніку і забезпечити електронний зв’язок з обласною державною
адміністрацією. Вони будуть відібрані на конкурсних засадах, який підготує
Фонд «Східна Європа». Ми будемо переводити низку послуг ОДА в
електронний вигляд. Наприклад, реєстрація іноземних інвестицій, водних
об’єктів. А ще на сайті ОДА буде можливість подавати заявки через
електронний документообіг і не потрібно їхати з районів. (У наступному
році в обласній державній адміністрації планується відкрити «Прозорий
офіс» // Вінницька ОДА (http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/
Doc%D0%94%D0%95%D0%9F%D0%86A5EKNY). – 2015. – 21.12).
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До реформування медицини готуються на Черкащині.
Черкаська делегація за участі очільника області їздила переймати
досвід таких перетворень до сусідньої Вінниччини. Тут систему охорони
здоров'я змінюють уже п’ятий рік. У свій час Вінницьку, Дніпропетровську
та Донецьку області обрали на рівні держави як пілотні проекти. Реформи в
медицині Черкаської області стартуватимуть із Золотоніського району. Його
обрали для пілотного проекту. Столичні фахівці із громадської організації
«Рух реформ» уже проаналізували систему охорони здоров'я Золотоніщини
(Черкаська делегація їздила у Вінницю переймати досвід медичної
реформи // Провинция (http://pro-vincia.com.ua/novini/news_medicina/21602cherkaska-delegacya-yizdila-u-vnnicyu-pereymati-dosvd-medichnoyireformi.html). – 2015. – 2015. – 21.12).
Фінансова децентралізація виявилася першим реальним кроком
на шляху реформування системи влади в Україні.
Заступник директора департаменту фінансів Наталія Боркулеш:
У проекті державного бюджету на наступний рік наші дві громади, які і
всі, більше 150 в Україні, прописані окремим рядком. А це означає, що всі
трансфери визначені окремо для цих бюджетів, і ці кошти спрямуються
виключно на утримання установ цих громад. До цього кошти надавалися у
цілому на район, і вже районна влада вирішувала у залежності від ресурсу,
скільки грошей піде на заклади, у тому числі і тих, які у наступному році
будуть фінансуватися із бюджетів об’єднаних громад.
Окрім того, у проекті бюджету передбачено 1 млрд.грн. на розвиток
територіальних громад. А це – субвенція для формування інфраструктури
об'єднаних громад.
Найбільш хвилюючим для експертів Офісу було питання права
територіальних громад, що об'єдналися, переходу на прямі міжбюджетні
відносини громад за умови не схвалення Перспективного плану обласною
радою. Адже закон передбачає такий перехід у випадку, коли об'єднання
громад відбулося у відповідності до Перспективного плану об'єднання. На
Закарпатті ж, як відомо, цього схвалення не відбулося.
Директор департаменту Петро Лазар:
Поява наших об'єднаних громад у проекті Державного бюджету на
наступний рік уже свідчить про те, що ці відносини зафіксовано. Проте є й
відповідне рішення, яке визначає визнання таких громад такими, що
відповідають Перспективному плану, навіть у тому випадку, коли сесія
обласної ради його не затвердила. Як бачите, навіть проблемні питання
підлягають вирішенню, і вирішаються (1 млрд.грн. держава готова віддати
ОТГ для розвитку інфраструктури // Закарпатська обласна державна
адміністрація (http://www.carpathia.gov.ua/ua/publication/content/
12783.htm). – 2015. – 21.12).
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У Житомирі 17 грудня, представники місцевого самоврядування та
виконавчої влади знайомилися з німецьким досвідом децентралізації та
об’єднання територіальних громад.
Перший заступник голови облдержадміністрації Геннадій
Дмитренко:
У Німеччині були такі ж проблеми, з якими стикнулася Україна:
напівзруйновані малокомплектні школи та дитячі садки, недостатній підвіз
дітей до навчальних закладів, фінансові питання, державна допомога тощо.
Сьогодні, після проходження складного шляху децентралізації, Німеччина
може ділитися своїм досвідом з українцями.
Німецький консультант з питань децентралізації Олівер Ерет:.
Реформа децентралізації у Німеччині була побудована таким чином,
щоб слабші території отримували допомогу від фінансово сильніших, аби
люди з тих місць не виїжджали.
Федеральна земля Баден-Вюртемберг була у схожій ситуації з
Житомирщиною 40 років тому. Вона мала тоді 10 млн мешканців і 3500
територіальних громад. На сьогодні там приживає близько 11 млн людей, які
об’єднані у 1100 громад. Спочатку громади об’єднувалися добровільно,
держава їм надавала свою фінансову підтримку на ремонт шкіл, дитячих
садків, будування спортзалів та розвиток інфраструктури. Ті громади, які не
захотіли об’єднуватися, з часом об’єднали відповідно до судових рішень та
на законодавчому рівні.
Після утворення громад ще довгий час відбувалися «шліфувальні»
роботи, приймалися відповідні законодавчі акти, передавалися повноваження
на місця. Проте, після 40 років такої роботи можна з упевненістю сказати, що
це був успішний рецепт реформи територіальних громад.
Після виступів німецьких колег представники від районів мали
можливість отримати відповіді на свої запитання та порадитися стосовно
непростих складових реформи децентралізації (Німецький досвід
децентралізації
–
на
Житомирщині
//
Житомир
Експрес
(http://expreszt.com.ua/news/12114-nmeckiy-dosvd-decentralzacyi-nazhitomirschin.html). – 2015. – 20.12).
19 грудня 2015 року Національна поліція у Волинській області
вперше заступить на чергування. Нові поліцейські пройшли нелегкий
конкурсний відбір, професійне навчання, стали випускниками уже
колишнього Волинського училища міліції у селі Сокиричі Ківерцівського
району, яке стане навчальним закладом для поліцейських зі всієї України
(Вулиці Луцька охороняє патрульна поліція // Волинська обласна
державна
адміністрація
(http://voladm.gov.ua/vulici-lucka-oxoronyayepatrulna-policiya/). – 2015. – 19.12).
В рамках проекту «Відкритий митний простір» Одеська митниця
впроваджує нове програмне забезпечення ASYCUDA. Електронна система
необхідна, щоб ліквідувати корупцію на всіх рівнях. Програма максимально
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спростить митні процедури, зекономить час та дозволить збільшити
товаропотік. Система мінімізує людський фактор: комп’ютер аналізуватиме
вартість товарів, працівники не матимуть змоги «сховати» декларації, замість
печаток і підписів з’являться штрих-коди.
Начальник Одеської митниці Юлія Марушевська:
Удосконалений
ризик-менеджмент
та
здатність
ASYCUDA
обмінюватися інформацією з аналогічними системами інших країн стане на
заваді контрабанді, маніпуляціям з митною вартістю та «намальованим»
документам. Організація Об’єднаних Націй надала ASYCUDA безкоштовно.
А на імплементацію, адаптацію та інші додаткові процеси по впровадженню
цього програмного забезпечення із державного бюджету виділено 17 млн.
грн. У середньому за добу Одеська митниця забезпечує перерахування до
державної скарбниці близько 40 млн. грн. Тобто затрати бюджету на
ASYCUDA покриються за 1 день роботи митниці. Хочу зауважити, що
ASYCUDA – не лише надбання Одеського регіону, це програмне
забезпечення можна впровадити по всій території України (Пресконференція щодо Відкритого митного простору // Сайт Одеської
облдержадміністрації (http://oda.odessa.gov.ua/oda-news/pres-konferencyawodo-vdkritogo-mitnogo-prostoru/). – 2015. – 18.12).
18 грудня у Львові зібрались експерти, аби підбити підсумки
річниці підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Серед
учасників дводенної конференції, присвяченій цій події – українські та
міжнародні дипломати, голова Представництва ЄС в Україні Ян
Томбінський, голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.
Загалом експерти окреслили можливості, які Угода відкрила для
України, та анонсували результати роботи за рік з часу підписання. Великі
сподівання іноземні дипломати також висловили у сторону Львівщини,
зокрема щодо транскордонної співпраці.
Голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський:
Ця Угода підписана у важкий для України час. Дуже важливо, щоб у
життя вдалось втілити реформи, необхідні для загальнонаціональної зміни
цілої системи. Щоб у центрі уваги був звичайний громадянин, який теж
братиме участь у важливих рішеннях країни («Ми виправдаємо довіру ЄС»,–
Олег Синютка на конференції з нагоди річниці Угоди про асоціацію //
Львівська обласна державна адміністрація (http://loda.gov.ua/news?id=
19549). – 2015. – 18.12).
Депутати Чернівецької міськради дали згоду міському
комунальному підприємству «Чернівцітеплокомуненерго» на укладання
кредитного договору з Європейським банком реконструкції та розвитку.
За це проголосували 32 депутати. Кредит складає десять мільйонів євро. Сім
мільйонів євро – за рахунок ресурсів Європейського банку реконструкції та
розвитку, три мільйони – за рахунок ресурсів Фонду чистих технологій.
Строк кредиту – 13 років. Ще чотири мільйони євро – грант фонду
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Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля.
Співфінансування міста становитиме 2 мільйони євро.
Мета проекту – модернізація інфраструктури централізованого
теплопостачання у Чернівцях. Європейський банк реконструкції і розвитку
надасть кредит для фінансування установки індивідуального опалення
підстанцій, котелень на біопаливі, заміни мережі з попередньо ізольованими
трубами, модернізації котелень та систем управління та установки
моніторингу та диспетчерської системи в місті.
Директор МКП «Чернівцітеплокомуенерго» Олександр Меленчук:
Вже закінчено роботи над техніко-економічним обґрунтуванням, де
деталізовано розписані всі об’єкти, які підпадають під реконструкцію
системи теплопостачання міста. В наступному році плануємо виготовити
проектно-кошторисну документацію та провести тендерні процедури, а вже з
2016 року плануємо розпочати роботи. Будуть замінені аварійні мережі,
реконструйовано 4 великих котельні, в одній з них на вулиці Руській буде
встановлено біопаливний котел потужністю 10мВТ. Ця котельня обслуговує
79 житлових будинків та будівлі соціальної сфери. Всього планується
модернізувати майже 13 котелень по місту, це надасть можливість
регулювати подачу теплової енергії в будинки, що призведе до значної
економії (Чернівці співпрацюватимуть з Європейським банком
реконструкції
та
розвитку
в
галузі
модернізації
систем
теплопостачання
//
Чернівецька
міська
рада
(http://chernivtsy.eu/portal/4/chernivtsi-spivpratsyuvatymut-z-yevropejskymbankom-rekonstruktsiyi-ta-rozvytku-v-galuzi-modernizatsiyi-systemteplopostachannya-78742.html). – 2015. – 18.12).
В.о. начальника Волинської митниці ДФС Юрій Мацібора:
Навіть 5- хвилинна затримка з видачею сертифікату форми «EUR.1»
експортеру з 1 січня 2015 року – проблема, яку Волинська митниця ДФС
вирішуватиме негайно. Ще за два тижні до початку здійснення ЗЕД в умовах
зони вільної торгівлі з ЄС рівень нашої готовності до цієї роботи ми
оцінюємо щонайменше на 90 відсотків. Разом з тим, фахівці митниці радять
волинським експортерам подбати про статус уповноваженого (схваленого)
експортера.
Маючи статус уповноваженого експортера підприємство має право
самостійно заявити походження товару без надання інших документів.
Звичайно, що у цьому випадку повна відповідальність за достовірність
наданої митниці інформації лягає на того, хто експортує товар. (…)
(Волинська митниця ДФС гарантує режим максимального сприяння
експортерам в умовах переходу до зони вільної торгівлі з ЄС // Державна
фіскальна
служба
України
(http://vl.sfs.gov.ua/media-ark/newsark/228957.html). – 2015. – 18.12).
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Як триває опалювальний сезон в країні – це стало одним з питань,
яке розглядали у четвер, 17 грудня, під час всеукраїнської селекторної
наради на Закарпатті.
Закарпатці
активно
користуються
державною
Програмою
енергоефективності та енергозбереження, яка передбачає відшкодування за
кредитами на впровадження енергоефективних заходів - утеплення фасадів
будівель, заміну котлів тощо. Наразі 2457 краян оформили енергоощадні
кредити на суму 49 мільйонів гривень. Зазначена Програма діятиме і в
наступному році ( Понад 2 з половиною тисячі закарпатців скористалися
«енергозберігаючими» кредитами // Закарпатська обласна державна
адміністрація (http://www.carpathia.gov.ua/ua/publication/content/
12768.htm). – 2015. – 18.12).
У Полтаві приміщення фірми «Сільгосптехніка» повністю
перейшло на сонячну енергію. На даху приміщення встановлено тридцять
сонячних батарей.
Заступник директора фірми Микола Даценко:
Одна така сонячна батарея коштує 300 доларів. Термін їх експлуатації
складає близько 20 років. До того ж, всі модулі мають спеціальний захист,
тому ані град, ані сніг, ані якісь механічні пошкодження таким поверхням не
страшні (Підприємство в Полтаві повністю перейшло на сонячну енергію
// Полтава (http://poltava.today/uk/news/show/7469). – 2015. – 17.12).
80 объектов в Харьковской области переведут на альтернативное
топливо.
Заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации
(ХОГА) Евгений Шахненко:
В последние полтора-два года в области активизировалась работа по
замене газа на альтернативные источники энергии. В 2015 году на
альтернативное топливо переведено 40 крупных объектов, в 2016-м –
планируем перевести 83 объекта.
Список объектов согласовывается, они уже проработаны с районными
администрациями области и проходят окончательные экспертизы. Проекты
охватили практически все районы и города областного значения, и на первой
же сессии 2016 года мы их примем (80 объектов области переведут на
альтернативное
топливо
//
«STATUS
QUO»
(http://www.sq.com.ua/rus/news/obschestvo/17.12.2015/80_obektov_v_harkovsko
j_oblasti_perevedut_na_alternativnoe_toplivo/). – 2015. – 17.12).
В котельні старовинного будинку Голіцина розпочалися монтажні
роботи по встановленню твердопаливного котла.
Музеї у Тростянці переходять на альтернативне опалення. Новий котел
постачатиме тепло в усі заклади, що розташовані в будинку Голіцина. Наразі
у будівлі в стилі неокласицизму з елементами бароко, який був закладений в
1762 році, працюють культурно-дозвільневий комплекс та два музеї –
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шоколаду та краєзнавчий (Музеї у Тростянці переходять на
альтернативне
опалення
//
Depo.Суми
(http://sumy.depo.ua/ukr/sumy/muzeyi-u-trostyantsi-perehodyat-na-alternativneopalennya-17122015170200). –2 015. – 17.12).
До Естонії прибули лучани як учасники пілотної програми зі
зміцнення демократичного управління у країнах Східного партнерства.
Найперше лучан ознайомили із діяльністю Академії електронного
управління Естонії в Україні, яка загалом має мету просування
інформаційного суспільства по всьому світу і може бути описана формулою
«електронна демократія + електороннний уряд = е-керування».
Стосовно практики електронного врядування, то його намагаються
будувати таким чином, щоб чиновника майже не було між людиною та
базами даних. Доступ-вхід до баз і послуг е-ID – через єдину картку, яку
естонцям видають з 2002 року. Цей документ є основним національним
документом для кожного, навіть паспорт не обов’язковий (його
використовують лише при виїзді за кордон) (Представники Луцької міської
ради та громадськості переймали естонський досвід управління //
Офіційний сайт Луцької міської ради (http://www.lutskrada.gov.ua/fastnews/predstavnyky-luckoyi-miskoyi-rady-ta-gromadskosti-pereymaly-estonskyydosvid-upravlinnya). – 2015. – 17.12).
Міська влада Києва націлена на поступову модернізацію теплового
господарства столиці та підвищення його енергоефективності з
акцентом
на економію
природного
газу та використання
альтернативних видів палива. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв
обговорив під час зустрічі із представниками французької консалтингової
компанії «Seureca» Вінсентом Жальбертом, Бруно Жанніном, Маріон Лєгрі
впровадження спільного проекту «Розробки Програми заходів підвищення
енергоефективності та використання біомаси у централізованому
теплопостачанні м. Києва».
Проект передбачає проведення практичного дослідження у трьох
районах столиці, спрямованого на розробку стратегії скорочення споживання
газу. Як зазначили під час перемовин французькі експерти, за рахунок
регулювання теплового навантаження в будівлях Києва, скороченню
теплових втрат у мережах, більш ефективному виробництві тепла та
впровадженню можливостей для використання біомаси Київ може скоротити
споживання природного газу на понад 50% (Столична влада та французькі
експерти з теплоенергетики обговорити розробку київської стратегії
скорочення споживання природного газу // Київська міська державна
адміністрація (http://kievcity.gov.ua/news/32027.html). – 2015. – 17.12).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Черкаські громадські діячі розробили унікальний метод впливу на
місцеву владу через Інтернет.
Завдяки спеціальній системі електронного врядування кожен
черкасець, навіть сидячи вдома, зможе подати власні зауваження до проектів
рішень місцевої влади ще на стадії їхньої розробки (Децентралізація влади
// https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1076746889056407. –
2015. – 23.11).
Депутати місцевих рад вже незабаром будуть змушені голосувати
поіменно.
Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до
статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо
поіменних
голосувань»
(Децентралізація
влади
//
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1076661229064973. – 2015.
– 23.11).
Проектный менеджер реформы дерегуляции проектного офиса
Нацрады реформ Дмитрий Романович:
Главное, что нам удалось в 2015-м году – создать видение реформы.
Дело в том, что концепция дерегуляции в течение года сильно менялась. С
момента заседания Нацрады реформ, на котором была представлена
концепция так называемой «гильотины», мы доработали видение, в
результате чего появился новый подход – создание «эффективной
регуляции». В последствии был создан Офис эффективного регулирования
(BRDO) (Національна рада реформ / National Reforms Council //
https://www.facebook.com/NRC.ua/posts/877263099058889. – 2015. – 23.12).
З 2016 року бізнес перевірятимуть тільки раз на рік – затверджено План
комплексних перевірок.
В Плані комплексних перевірок підприємств на 2016 рік
Мінекономрозвитку суттєво поліпшило умови для роботи бізнесу.
З нового року кілька органів державного нагляду (контролю) зможуть
перевіряти підприємство тільки одночасно, а не по черзі, як це було раніше.
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України –
керівник апарату Юлія Клименко:
Захистити бізнес від надмірного втручання органів держконтролю у
діяльність є одним із завдань Мінекономрозвитку.
До Плану перевірок увійшли понад 13 тисяч компаній різних форм
власності, з різних секторів економіки та з різними ступенями ризику.
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Вже сьогодні 13 тисяч суб’єктів бізнесу знатимуть, коли до них
прийдуть із перевіркою та хто саме прийде. Перевірка відбуватиметься у
визначений термін та раз на рік. Планова перевірка не може перевищувати
п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва – п'яти
робочих днів, якщо інше не передбачено законом (Міністерство
економічного
розвитку
і
торгівлі
України
//
https://www.facebook.com/mineconomdev/photos/a.186806384710351.48316.174
431545947835/1003992646325050/?type=3&theater. – 2015. – 23.12).
За підсумками обговорення члени Комітету вирішили запропонувати
Комітету ВРУ з питань бюджету при доопрацюванні проекту Закону України
про Державних бюджет України на 2016 рік врахувати такі пропозиції:
− передбачити джерелом фінансування видатків Державного фонду
регіонального розвитку та субвенції на формування інфраструктури
об’єднаних територіальних громад надходження загального фонду
Державного бюджету України в частині податку на прибуток підприємств в
обсязі 4,7 млрд. грн. та 1 млрд. грн. відповідно;
− статті 28, 29 та додаток №11 виключити;
− надходження від справляння єдиного податку в обсязі 3,5116 млрд.
грн. виключити із доходів загального фонду державного бюджету;
− збільшити обсяг освітньої субвенції на 3,1 млрд. грн. до 47,22 млрд.
грн. з відповідним розподілом між місцевими бюджетами;
− збільшити обсяг медичної субвенції на 7,5 млрд. грн. до 51,19 млрд.
грн. з відповідним розподілом між місцевими бюджетами;
− передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг
та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян в обсязі 2,2
млрд. грн.;
− передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам
на погашення заборгованості з різниці в тарифах в обсязі 11,9 млрд. грн.
(Децентралізація влади // https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/
1076532105744552. – 2015. – 23.12).
Експерти Реанімаційного пакету реформ пропонують підтримати
законопроект 3688 у першому читанні з урахуванням правок профільного
Комітету.
Невраховані концептуальні пропозиції вважаємо необхідним
реалізувати в у першому кварталі 2016 року з прийняттям їх до 1 червня 2016
року та введенням в дію у 2017 році, відповідно до норм Податкового
кодексу
(Реанімаційний
пакет
реформ
//
https://www.facebook.com/platforma.reform/posts/562585363894300. – 2015. –
23.12).
Експерти Реанімаційного Пакету Реформ та DiXi Group звертають
увагу на те, що відсутність закону щодо роботи національного регулятора
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енергетичного ринку є перепоною на шляху євроінтеграції, перешкоджає
отриманню макрофінансової допомоги, гальмує створення реформованого
ринку газу та створює небезпеки для імплементації реформи ринку
електроенергії (Реанімаційний пакет реформ // https://www.facebook.com/
platforma.reform/posts/562320973920739. – 2015. – 23.12).
Міністр юстиції Павло Петренко:
На початку наступного року Київська область відкриє новий центр
адміністративних послуг. Для цього є всі передумови – воля і велике бажання
у керівництва ОДА. Після відкриття центру ми побачимо зовсім новий підхід
у роботі місцевих органів влади з жителями регіону.
Ми готові допомагати місцевій владі у відкритті таких центрів, щоб
обличчя українських сервісів було європейським. Кожна людина, яка
звернулася за послугою, має поверталася додому з хорошим настроєм і
відчуттям того, що органи влади надають їй комфортний сервіс та працюють
на неї, що вона платить податки не просто так (Павло Петренко //
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1004440689640933&set=a.43049740
3701934.1073741826.100002250332989&type=3&theater. – 2015. – 23.12).
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Необхідність змінити роботу місцевих державних адміністрацій назріла
вже давно і більше не можна відкладати це питання. Мінрегіон починає
потужний процес переформатування старої системи і адаптації її до нових
стандартів (Децентралізація влади // https://www.facebook.com/
decentralizationua/posts/1076008262463603. – 2015. – 22.12).
21 грудня 2015р. відбувся перший виїзд Робочої групи з інформаційнометодичного
супроводу
реформи
місцевого
самоврядування
та
децентралізації владних повноважень ОДА спільно з експертом «Офісу
реформ». Робоча група у складі представників управління освіти, управління
регіонального розвитку, містобудування та архітектури, управління
капітального будівництва, управління державної служби з надзвичайних
ситуацій та експерта «Офісу реформ» відвідали населені пункти, які увійшли
в Рукшинську об’єднану громаду (Офіс реформ у Чернівецькій області //
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1162036313824836&id=1
029946487033820. – 2015. – 22.12).
Європейський
банк реконструкції та розвитку
ЄБРР,
Східноєвропейське партнерство з енергоефективності та довкілля E5P та
Фонд чистих технологій (ФЧТ) підписали угоду з владою міста Чернівці
щодо реалізації проекту з енергоефективності на суму 14 млн євро.
Мета проекту – покращити послуги централізованого теплопостачання,
підвищити енергоефективність, зменшити споживання газу населенням і
запровадити поступовий перехід на біомасу у Чернівцях. Планується також
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досягти значного (до 30%) скорочення споживання природного газу та
викидів двоокису вуглецю (Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України // https://www.facebook.com/mineconomdev/posts/1003341309723517.
– 2015. – 22.12).
Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим
Нефьодов:
Ухвалення Закону «Про публічні закупівлі » 3559 дозволить вже
наступного року зекономити 30-45 мільярдів гривень.
Це 12-18% економії від загальної суми державних закупівель – саме
такий результат показує сьогодні електронна система ProZorro. Закон Про
публічні закупівлі створює основу для переведення в електронну систему
всіх закупівель, що здійснюються за державні кошти.
Текст проекту Закону №3559 готувався дуже ретельно, він увібрав в
себе досвід десятків тисяч транзакцій пілотного проекту ProZorro. Документ
детально прописує правила і процедури роботи у цій системі, в ньому
враховані всі відгуки й зауваження від громадських активістів, експертів, в
тому числі, закордонних.
Тепер слово за депутатами. В першому читанні проект Закону Про
публічні закупівлі може бути прийнятий вже цього тижня (…)
(Міністерство економічного розвитку і торгівлі України //
https://www.facebook.com/mineconomdev/posts/1003162953074686. – 2015. –
22.12).
Виконавчий директор Асоціації міст України Мирослав Пітцик:
За рахунок бюджетної децентралізації державний бюджет зріc на 40%.
Децентралізація перевертає стиль мислення (Офіс реформ у Черкаській
області // https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=458273571035
892&id=378638315666085. – 2015. – 22.12).
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман:
Одне з найбільш важливих рішень сьогоднішнього порядку денного ми
прийняли. Верховна Рада направила законопроект про зміни до Основного
Закону в частині правосуддя до Конституційного суду. Ми зробили
доленосний крок до зміни судової системи в Україні. Законопроектом
передбачено деполітизацію та забезпечення незалежності судової гілки
влади.
Цей законопроект, напрацьований Конституційною комісією, був
схвалений Венеціанською комісією і підтриманий нашими європейськими
партнерами. Я дякую депутатам, які підтримали це рішення і всіх вітаю з
повноцінним початком судової реформи (Володимир Гройсман //
https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/330411363794451. – 2015.
– 22.12).
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Проект USAID «Справедливе правосуддя» представив результати
опитування громадськості відносно якості деяльності судів Одеської області.
Найвищу загальну оцінку від респондентів отримали Роздельнянський
районний суд, Арцизський, Любашівський і Теплодарський райсуди. за
п'ятибальною системою їм присвоїли середні 4,6 балів. Найнижчу оцінку –
3,7 – отримав Апеляційний суд Одеської області, Комінтернівський,
Приморський, Малинівський і Овідиопольский райсуди (USAID Ukraine //
https://www.facebook.com/USAIDUkraine/posts/999848136705300. – 2015. –
22.12).
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман:
Одне з важливих питань, якому необхідно приділити зараз, при
формуванні бюджету на 2016 рік, особливу увагу, це підтримка українського
села. Мало говорити про занепад села, час переходити до конкретних справ.
Саме тому я ініціював крок, який допоможе суттєво збільшити
надходження до бюджетів сіл. Мова йде про те, щоб не лише зберегти
фіксований податок для аграріїв, а навіть його трошки збільшити. До початку
минулого року цей податок взагалі становив 6 грн. з гектара землі на рік.
Після початку фінансової децентралізації він становить 130 грн. Зараз я
пропоную збільшити його до 200-220 грн.
Це зовсім невелика сума для сільськогосподарських підприємств. Але
вона дасть можливість сільським радам отримати додаткові ресурси, щоб
вирішувати ті проблеми, які є в конкретному селі. Десь зробити нормально
дорогу, десь відремонтувати садочок, школу чи клуб, встановити освітлення і
т.д.
Я дуже хочу попросити депутатів об’єднатися навколо такої
пропозиції, адже таким чином ми реально підтримаємо село і покращимо
умови
життя
наших
селян
(Володимир
Гройсман
//
https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/330192740482980. – 2015.
– 21.12).
Заява голови Парламенту про те, що в держбюджеті на 2016 рік
вдалося відстояти бюджетну децентралізацію трішки заспокоїли місцеве
самоврядування, але регіональні офіси реформ все ж офіційно звернулися до
Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва,
регіональної політики та місцевого самоврядування з проханням направити
бюджетні законопроекти на доопрацювання Кабінету Міністрів для
врахування інтересів місцевого самоврядування (Децентралізація влади //
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1075338072530622. – 2015.
– 21.12).
Кошти ДФРР у цьому році не тільки розподіляються прозоро, а й
використовуються на дійсно необхідні для людей проекти.
Ось чудовий приклад. У Вінниці відкрили новий трамвайний маршрут.
Основна частина вартості проекту профінансована з Державного фонду
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регіонального розвитку – 9 млн грн. Ще понад 500 тис. грн. – кошти міського
бюджету (Децентралізація влади // https://www.facebook.com/
decentralizationua/posts/1075200265877736. – 2015. – 21.12).
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман:
В держбюджеті на 2016 рік вдалося відстояти бюджетну
децентралізацію та спрощену систему оподаткування малого та середнього
бізнесу (Децентралізація влади // https://www.facebook.com/
decentralizationua/posts/1075249552539474. – 2015. – 21.12).
Керівник програм співпраці Представництва ЄС в Україні Беренд
де Гроот:
Успішне освоєння грошей з Державного фонду регіонального розвитку,
які виділяються на фінансування конкретного проекту, дає впевненість і
надійність. Надійність для потенційних інвесторів вкладати гроші саме в цю
громаду, яка ефективно освоїла гроші (Децентралізація влади //
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1075215225876240. – 2015.
– 21.12).
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Мінрегіон отримав перші результати рейтингового оцінювання
соцекономічного розвитку регіонів. Відповідно до розробленої методики,
областям виставляють оцінки щоквартально за 27 показниками у 6 напрямах
та щорічно за 64 показниками у 12 напрямах. Це дозволяє, базуючись на
підходах ЄС, оцінити стан соціально-економічного розвитку областей
(Геннадій Зубко // https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/1669028356
712671. – 2015. − 21.12).
Громадські організації і громадські активісти, які об'єдналися в
Коаліцію «Народна конституція», завершили підготовку законопроекту, який
дозволить легітимним способом прийняти нову Конституцію України. Про
це представники Коаліції заявили сьогодні під час прес-конференції,
зазначивши, що нова Конституція стане новим Суспільним договором і
покладе кінець системній кризі в Україні (Центр політико-правових
реформ // https://www.facebook.com/pravo.org.ua/posts/1266023246757004. –
2015. – 19.12).
За участі Мінекономрозвитку створена концепція Державної цільової
програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу до
2020 року.
В першому читанні проголосований законопроект 2090а Про державне
оборонне замовлення (щодо формування та виконання державного
оборонного замовлення). Він встановлює 3-річний термін стратегічного
планування основних показників держоборонзамовлення.
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Вперше
встановлено
жорсткий
термін
підготовки
держоборонзамовлення – до 1 місяця після затвердження Держбюджету.
Запроваджується порядок формування ціни на продукцію оборонного
значення, що дозволить мінімізувати корупційні ризики.
Нова редакція Закону Про військово-технічне співробітництво
дозволить вибудувати сучасну систему партнерства в обороні, як у провідних
країнах світу. Він створюватиме умови для залучення вітчизняних і
іноземних інвестицій та новітніх технологій в оборонно-промисловий
комплекс країни (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
// https://www.facebook.com/mineconomdev/photos/a.186806384710351.48316.1
74431545947835/1001152963275685/?type=3&theater. – 2015. – 18.12).
В Раді зареєстровані законопроекти щодо стимулювання подальшого
процесу добровільного об'єднання територіальних громад (Офіс реформ у
Черкаській області // https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
456690667860849&id=378638315666085. – 2015. – 18.12).
Венеційська комісія підтримала конституційні зміни у частині
правосуддя, які відкривають можливості для усунення політичних впливів,
оновлення суддівського корпусу та спрощення судової системи (Центр
політико-правових реформ // https://www.facebook.com/pravo.org.ua/posts/
1265745080118154. – 2015. – 18.12).
Процеси реформного об’єднання територіальних громад у спроможні
найбільше зачіпають якраз сільські території, якісно покращуючи принципи і
систему муніципального управління їх розвитком, включаючи й зняття
бар’єрів у вирішенні питань земельних відносин, реалізації інвестиційних
проектів, підтримки бізнесової діяльності і фермерства, прискорення
впроваджень інновацій і технологій, вирішення екологічних проблем
природокористування тощо. При такій постановці питання інноваційного
економічного розвитку сільських територій реформне покращення системи
муніципального управління, діючи одночасно з масштабними проектами
Рамкової платформи ЄС «Горизонт – 2020», можуть дати потужний
синергетичний ефект і надзвичайно позитивно вплинути на розвиток
сільських територій Закарпаття.
Адже вирощена і перероблена тут харчова чи оздоровчо-лікувальна
продукція відповідатиме не лише критеріям інноваційних розробок, але й
високим стандартам якості ЄС. І враховуючи, що Угода про асоціацію
України з ЄС уже повноцінно діятиме у 2016 році, то завойовувати
європейські ринки стане значно звичнішою і, головне, вигідною справою. А в
перспективі – створить тисячі робочих місць.
Втім, ми лише на початку цього стратегічно важливого шляху
досягнення конкурентоспроможності та інноваційності економічного
розвитку, що є одним із пріоритетів стратегії розвитку Закарпаття 2020 до
року. І щоб рухатись по цьому шляху, потрібні не лише висококваліфіковані і
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активні науковці та підприємці, але й вдосконалена система якісної освіти
XXI століття: від загальноосвітніх шкіл – до університетів і коледжів та
закладів професійно-технічної освіти. Реформа місцевого самоврядування
якраз і закладає передумови доступу мешканців сільських громад до сучасної
і якісної базової освіти. Без такої реформи села приречені на деградацію і
занепад – як у вимірі людського потенціалу, так і якості та рівня життя (Офіс
Реформ
у
Закарпатській
області
//
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=879424298832486&id=77
9338445507739. – 2015. – 18.12).
Міністр юстицій Павло Петренко:
Європейська Комісія опублікувала фінальний звіт про виконання
Україною зобов’язань з імплементації безвізового режиму.
Вітаю всіх українців з тим, що Україна виконала всі свої зобов’язання, і
з тим, що вже з наступного року ми зможемо їздити до Європи як частина
великої європейської сім’ї – без віз.
Цей успіх є прикладом спільної злагодженої роботи всіх гілок влади:
Уряду, Парламенту та Президента. Окремо хочу подякувати команді
Міністерства юстиції, яка останній рік дуже активно працювала над
виконанням зобов’язань щодо безвізового режиму, і зробила свій внесок у цю
історичну подію – відкриття європейських кордонів для українців (Павло
Петренко // https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10019586465558
04&set=a.430497403701934.1073741826.100002250332989&type=3&theater. –
2015. – 18.12).
Міністерство охорони здоров'я України пообіцяло провести
дослідження серед керівників закладів охорони здоров’я щодо необхідності
відміни Наказу МОЗ України № 33, який регламентує штатний розпис
закладів охорони здоров”я.
Експерт Центру підтримки реформ Роман Фіщук:
Експертна зустріч ще раз продемонструвала різницю в розумінні та
сприйнятті ініціатив в охороні здоров'я серед представників влади та
медичних фахівців на місцях (Центр підтримки реформ //
https://www.facebook.com/centrereform/posts/869474169837223. – 2015. –
17.12).
Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода:
Ми можемо залучати скільки завгодно грошей і експертів. Але треба
розуміти, що є речі, які вам треба робити самим і вже зараз. Дуже важливо,
щоб ви мали хоча б невеликі, але швидкі перемоги. Будь в чому, в будь-яких
питаннях місцевого розвитку.
Ми розуміємо, що це непросто. Далеко не в кожній громаді є фахівці,
які можуть розробити таку стратегію, згенерувати якісний проект розвитку.
Але розпочинайте хоча б з самих простих завдань. А ми і наші партнери вам
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допоможемо
(Децентралізація
влади
//
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1072684449462651. – 2015.
– 17.12).
Проект змін до Конституції у частині правосуддя передбачає серйозні
трансформації, що закладуть фундамент для більш ефективного
функціонування системи правосуддя. Для України це вже 5-та спроба судової
реформи, і цього разу, зазначають експерти, є значні шанси на її успіх
(Ukraine Reforms Communications Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ //
https://www.facebook.com/UaReforms/posts/631322083637464. – 2015. – 17.12).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Народний депутат Юрій Дерев'янко:
Основне досягнення цього політичного року – безумовно, наближення
до безвізового режиму. До того ж це одночасно і політичне, і економічне
досягнення. Ми однозначно стали ближчими до Європи, перед нами
відкриваються великі перспективи (…) (Юрій Дерев’янко Головним
досягненням стало схвалення Єврокомісією безвізового режиму між
Україною
та
ЄС
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/26261-glavnym-dostizheniem-staloodobrenie-evrokomissiej.html). – 2015. – 23.12).
Народний депутат Леонід Ємець:
Парламент ухвалював процедуру відкритих конкурсів для того, щоб до
прокуратури прийшли нові люди. Але, на жаль, цього не сталося. 86% старих
прокурорів знову було призначено через відкриті процедури конкурсу.
Можливо, процедуру конкурсу буде переглянуто для того, щоб до
прокуратури прийшли нові люди, які не були частиною корупційних кіл.
Мають прийти люди, котрі ніколи не працювали в прокуратурі. Лише
так можна запровадити нові стандарти роботи. Тому надалі законом ми
прописуватимемо інші процедури, які дозволять ретельніше стежити за тим,
хто йде на конкурс. Легше навчити нових, аніж перевиховати старих. Ми
хотіли взагалі заборонити чинним прокурорам брати участь у конкурсі. Але
ця ідея не знайшла підтримки (Леонід Ємець Процедуру конкурсу на посади
в прокуратурі може бути переглянуто // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/26281-procedura-konkursa-na-zanjatiedolzhnostejj-v-prok.html). – 2015. – 23.12).
Украина отвечает критериям, необходимым для либерализации
визового режима с Европейским Союзом. Об этом сообщается в шестом,
последнем отчете Европейской Комиссии, который был принят 18 декабря.
Аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька
Кучерива Мария Золкина:
Безвизовый режим – это не отдельная история, это список требований и
норм, которые должна была выполнить Украина на уровне государственного
управления. Этот сигнал свидетельствует, что есть прогресс в выполнении
конкретных реформ. Идет борьба с коррупцией, Украина создает
законодательную
институциональную
базу:
Национальное
антикоррупционное бюро, Антикоррупционную прокуратуру, Агентство по
предотвращению коррупции, – это те органы, которые рассматривались в
рамках требований к Украине по либерализации визового режима.
«Безвизовая
история»
Украины
–
это
демонстрация
трансформационной силы Евросоюза, когда отношения с Брюсселем
вынуждают политические элиты и системы государственного управления
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взаимодействовать под влиянием внешних или двухсторонних обязательств.
Если бы не идея визовой либерализации, вряд ли бы мы увидели в 2015 году
работу, например, Антикоррупционного бюро, других национальных
органов, противостоящих коррупции. Эти факторы – реформы в Украине и
либерализация визовых отношений с Евросоюзом, связаны между собой.
Официальный Киев, практически, на сто процентов выполнил все
необходимые требования для либерализации визового режима с
Европейским Союзом.
Этот факт позволил Европейской Комиссии опубликовать отчет без
каких-либо дополнений, которые нужно было бы выполнить украинской
власти. В самом отчете нет ни одного дополнительного требования к
Украине для того, чтобы безвизовый режим заработал. Думаю, что для
многих в стране – это даже больше, чем просто позитивный сигнал.
Политолог, эксперт Института политического образования
Александр Солонтай:
По окончании первого полугодия 2016 года, при соблюдении
необходимого технологического регламента для рассмотрения документов в
законодательных органах Евросоюза и Украины, можно ожидать
практическую реализацию безвизового режима между странами.
Правоохранительные органы, служба безопасности, вооруженные
силы,
система
государственного
управления,
представление
административных услуг населению, – этот список сфер, которые
затрагивает
введение
безвизового
режима,
можно
продолжать.
Либерализация отношений с Евросоюзом – комплексное решение и
трансформация украинской жизни.
Достижения украинской власти по вопросу либерализации визового
режима с Евросоюзом говорит о продвижение реформ. Они идут, но
недостаточно интенсивно и недостаточно глубоко затрагивают секторы
экономики.
Это одно из подтверждений, что Украина движется в сторону
Евросоюза. В 2016 году Соглашение об ассоциации – политическая и
экономические части – заработают в полную силу, фактически заканчивается
«парад ратификаций» национальными парламентами Евросоюза Соглашения
об ассоциации с Украиной, и это наибольшее свидетельство того, что
Украина продвигается в сторону Евросоюза.
Украина успешно пройдет путь имплементации стандартов НАТО в
украинской армии до 2020 года, однако это вряд ли «автоматически»
позволит получить перспективу для членства в Альянсе.
Украина не имеет перспективы присоединения к НАТО, пока у нее нет
территориальной целостности (…). Но в том, что сотрудничество Украины с
НАТО будет углубляться, нет никаких сомнений (Еврокомиссия: Украина
отвечает критериям, необходимым для отмены виз // Фонд
«Демократичні ініціативи» (http://www.dif.org.ua/ua/mass_media/
evrokomissija-y-viz-.htm). − 2015. – 22.12).

Експертний погляд

63

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

17 − 23 грудня 2015 року

20-28 лютого 2015
Народный депутат Оксана Продан:
Я лично считаю, что мы должны до 1 июля принять новую редакцию
реформированного Налогового кодекса и тогда готовить проект бюджета на
2017 год. И это будет именно тот проект бюджета, который впервые в
Украине будет приниматься так, как это делается в развитых европейских
странах («Мы должны до 1 июля принять новую редакцию
реформированного Налогового кодекса», – нардеп Продан // Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/366173/my_doljny_do_1_iyulya_prinyat_novuyu_reda
ktsiyu_reformirovannogo_nalogovogo_kodeksa_nardep_prodan). − 2015. –
22.12).
Професор University of Pittsburgh, співзасновник VoxUkraine
Тимофій Мілованов:
Існує декілька найбільш відомих міжнародних рейтингів, які
відображають економічні позиції України порівняно з іншими країнами:
Doing Business, Global Competitiveness, Index of Economic Freedom, Legatum
Prosperity Index.
Революція гідності, війна на Сході та перерозподіл прав власності
через ці події, негативно вплинули на рівень захисту прав власності, який
впливає на Index of Economic Freedom.
У рейтингу процвітання є значне погіршення економічного стану, але є
також деяке покращення особистих свобод. Рейтинги в інших напрямках
суттєво не змінились.
У підіндексах Україна посідає особливо низьке місце в економічному
процвітанні, управлінні, захисті прав власності, рівні корупції, державних
видатках, інвестиційних та фінансових свободах. Низькими залишаються
позиції в отриманні дозволу на будівництво та доступу до електроенергії, а
також вирішенні проблеми банкрутства.
Відносно непогані позиції Україна посідає в напрямках відкриття
бізнесу, отримання кредитів, свободи міжнародної торговлі, а також у
фіскальному, монетарному та бізнес підіндексах економічної свободи, освіти
та соціального капіталу.
Через дерегуляцію Україна принципово покращила позиції в напрямку
відкриття бізнесу.
На жаль, за деякими винятками, Україна не змогла значно покращити
свої позиції в економічних рейтингах. Це збігається з висновками багатьох
аналітиків, що економічні реформи в Україні, на жаль, відбуваються занадто
повільно.
У той же час варто зазначити – Україна має значний потенціал для
розвитку через зрілість, силу громади та добру освіту.
Засновник pro.mova, учасник Несторівської групи Євген
Глібовицький:
(…) Характерно високими – на рівні розвинених країн світу –
залишаються показники України у сфері освіти та науки. За ними ми
залишаємось однією з найбільш освічених націй у світі з високим
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охопленням освітою суспільства чи кількісною присутністю наукових
інституцій.
Відносно високими – в першій третині – є показники України, пов’язані
з особливістю взаємодії всередині суспільства та культурними чинниками.
(…)
Найнижчими є показники безпеки, що відчутно просіли за останні два
роки (…). Україна впевнено посідає нижню частину списку – серед інших
крихких (fragile) держав та в близькості до неспроможних (failed) держав.
Таке поєднання високих і низьких показників не може бути сталим.
Або відсутність безпеки і універсальних дієвих правил гри завдасть
удару по тих суспільних відносинах, які потребують складної системи правил
та взаємодії. Або освіченість і спроможність громадян творити спільне благо
візьме гору.
Голова правління Центру протидії корупції Віталий Шабунін:
(…) Зруйнована правоохоронна та судова системи, а точніше –
відсутність кардинальних кроків з їх реформування, породжують тотальну
безкарність – найкращі умови для консервації великої політичної корупції.
Тактичні перемоги 2015 року – ухвалення антикорупційного
законодавства, відкриття державних реєстрів та бюджетних витрат,
утворення спеціалізованих антикорупційних органів та криміналізація
окремих корупційних злочинів – це радше косметичний, а не «євроремонт» у
сфері державного управління (…).
За результатами глобального Індексу сприйняття корупції Transparency
International після революції Україна «не подолала межу корупційної ганьби»
та лишилася «в клубі тотально корумпованих держав», посівши 142 місце зі
175 позицій.
Даний індекс агрегує отримані з різних джерел відомості про
сприйняття рівня корупції у державному секторі різних країн з боку ділових
кіл та експертів відповідних країн.
Щоб покращити свої позиції, Україні потрібно розірвати замкнене коло
великої політичної корупції: повністю оновити та очистити суди і
прокуратуру, та головне – запровадити на законодавчому рівні принцип
невідворотності покарання за корупційні злочини. (…)
Показові реформи та демонстративні антикорупційні кроки нової
української влади, безумовно, відкоригують позиції держави в Індексі
сприйняття корупції. Проте навряд чи наблизять до показників країн ЄС,
політичної та економічної інтеграції з якими так прагнуть в Києві (Україна у
глобальних рейтингах: підсумки 2015 року // Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/cdn/graphics/rating/story/index.html). − 2015. –
22.12).
Військовий експерт Давид Макішвілі:
Перехід до стандартів НАТО – це спільна мова з країнами НАТО, які
беруть участь у бойових діях і миротворчих місіях, при управлінні та
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проведенні військових операцій, а також для координації дій всередині
країни з усіма військовими відомствами.
Співробітник відділу стратегічного планування та сумісності з
військовими структурами НАТО Національної гвардії України
Костянтин Паршин:
Загалом за півроку можна спостерігати активну фазу реформування
Нацгвардії, тобто вже буде сформований «кістяк нової структури».
Командування Нацгвардії прийняло рішення про повне реформування
системи НГУ. Цим займатиметься відділ стратегічного планування, куди
залучені зокрема, і закордонні спеціалісти. На першому етапі реформування
буде змінена структура управління згідно стандартів НАТО головного
управління, територіальних управлінь та підрозділів Нацгвардії. Це робиться
для того, щоб процеси постановки задач, планування та прийняття рішень
були максимально ефективними та застосовували передовий міжнародний
досвід. На другому етапі реформування буде створена нова система
підготовки особового складу, починаючи з індивідуальної підготовки,
закінчуючи підготовкою офіцерів органів управління усіх рівнів. Також буде
створений один з найбільш ефективних інститутів – «інститут сержантів»,
для максимального контролю дій своїх підлеглих. На третьому етапі
передбачене максимальне злагодження Національної гвардії з усіма
відомствами, що входять у склад сектору національної безпеки, які беруть
участь в АТО, а також із силами НАТО. Проведення цієї реформи дасть
можливість Національній гвардії зайняти гідне місце, надане їй законом
України, та уникнути помилок, що призводять до втрат, за рахунок навчання
та сучасного планування. І за рахунок цього досягатиметься економія сил і
засобів, що стане важливим результатом реформи (Перехід до стандартів
НАТО – це спільна мова з країнами НАТО при управлінні та проведенні
військових операцій, а також для координації дій всередині країни з усіма
військовими відомствами – військовий експерт // Ukraine Crisis Media
Center (http://uacrisis.org/ua/38771-ngu-6). – 2015. – 21.12).
Голова фонду ім. Фрідріха Еберта у Києві Штефан Мойзер:
Ухвалення рішення про безвізовий режим з Україною може стати
заручником внутрішньої політичної ситуації в країнах-членах ЄС. Рішення
Єврокомісії щодо скасування візового режиму з Україною було очікуваним.
Оскільки українська сторона продемонструвала певні зусилля у цьому
напрямку, європейці хотіли таким чином показати свою підтримку процесу
реформ в Україні.
(…) Проте ми повинні чітко розуміти, що питання візової лібералізації
з Україною може стати заручником політичних сил всередині ЄС, які
пов’язують його напряму з кризою біженців.
(…) Хоча з юридичної точки зору ці два питання − візова лібералізація
з Україною та криза біженців − не мають між собою нічого спільного, проте
негативний ефект «змішування» цих двох проблем цілком може виникнути.
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Керівник брюссельського офісу дослідницького центру Open
Europe Пітер Клеппе:
Мені здається, що Єврокомісія трохи випереджає події. У неї немає
безумовної підтримки з боку населення чи навіть підтримки серед держав,
щоб надати Україні безвізовий режим. На відміну від Грузії чи Молдови,
Україна є дуже великою країною і з огляду на війну і скрутну економічну
ситуацію, існують серйозні міграційні ризики, пов’язані зі скасуванням
візового режиму. Це ставить політиків перед непростим вибором: підіграти
дедалі більш критичним до міграції настроям у суспільстві чи символічно
підтримати європейську інтеграцію України, скасувавши візи.
Євродепутат від Литви Габріеліус Ландсбергіс:
Для українського уряду зараз дуже важливо не зменшувати темпу
реформ і завершити роботу над тими пунктами, за якими у ЄС ще
залишилися питання, зокрема у сфері боротьби з корупцією. Надання
безвізового режиму Україні, а також введення в дію угоди про зону вільної
торгівлі з ЄС, яка запрацює з 1 січня 2016 року, стане потужним позитивним
стимулом для зближення ЄС та України.
Остаточне рішення на підставі рекомендації Єврокомісії щодо надання
безвізового режиму України прийматиме керівництво країн-членів ЄС і
Європарламент. Необхідний ще якийсь час для того, щоб ця процедура була
завершена та візова лібералізація почала працювати, тим часом, для
українського уряду є надзвичайно важливим докласти ще більше зусиль, щоб
завершити роботу над деякими пунктами, особливо у сфері боротьби з
корупцією (Безвізовий режим з Україною: скептики не вірять //
Інформаційний портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/statti/68175bezvizoviy-rezhim-z-ukrainoyu-skeptiki-ne-viryat). – 2015. – 21.12).
Заступник голови Конституційної комісії, професор КиєвоМогилянської академії та науковий консультантом з правових питань
Центру Разумкова Віктор Мусіяка:
(…) Немає сумніву, що в законопроекті Президента щодо змін до
Конституції з питань правосуддя є низка положень, здатних позитивно
вплинути на стан судової влади в державі. Це: визначення об’єму
суддівського імунітету, зазначення конкретних підстав звільнення судді з
посади і припинення його повноважень, обов’язковість декларування і
підтвердження законності джерел походження належного йому майна,
визначення Вищої ради правосуддя головним державним органом,
відповідальним за формування судової влади, істотна зміна статусу
прокуратури, уточнення вимог до кандидата на посаду судді тощо. (…)
Очевидно, що в нинішніх умовах неможливо абсолютно виключити всі
політичні органи від хоча б дотичного впливу на судову систему. Повністю
прибрати повноваження політичних органів щодо судів означало б створити
небезпеку формування замкненого середовища, де функціонуватимуть
корпоративні інтереси і надмірна незалежність судової влади.
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Головний посил судової реформи — парламент відсторонюється від
впливу на судову владу абсолютно, а роль Президента буде церемоніальною:
він лише призначатиме суддів за поданням Вищої ради правосуддя (ВРП). А
далі – не матиме жодного відношення до їхнього переміщення, кар’єрного
росту. (…)
Дотичність Президента до судової влади не обмежиться
«церемоніальною» функцією призначення суддів на посаду за поданням
ВРП. Він матиме можливість на власний розсуд утворювати,
реорганізовувати і ліквідовувати суди «після консультацій з ВРП». (…)
За ці два роки фактично буде сформовано усі нові і реорганізовані або
ліквідовані діючі суди, призначені усі судді в ці суди і сформовано склад
вищих спеціалізованих судів і Верховного суду за участі вчора створених
ВККСУ і Вищої ради юстиції, яка лише змінить назву на ВРП. Оскільки
обговорювана зміна до Конституції вступить в дію лише через два роки, при
очевидній її неприйнятності, здавалося б і сенсу особливо ламати списи
сьогодні немає: усі найважливіші проблеми організації судової влади вже
будуть вирішені. Виходить, що актуальними сьогодні мають бути «Перехідні
положення» (Конституції, − ред.), а не власне текст відповідних змін до
Основного Закону. (…)
Те, що відбувається довкола ідеї реформування судової влади,
просякнуто справедливою, хоча, можливо і надмірною недовірою
суспільства до судового корпусу, хоча є немало чесних і порядних суддів.
Але ж, при цьому, судова влада до сьогодні не продемонструвала готовності
до самоочищення.
Я погоджуюся із позицією Венеціанської комісії з цього питання. У
недавньому її звіті йдеться, що «звільнення всіх суддів за виключенням
виняткових ситуацій, таких, як конституційних дисконтуїтет, не відповідає
європейським стандартам, принципу верховенства права». Крім цього вона
вважає, що заміна всіх суддів не буде можливою без шкоди для подальшого
відправлення правосуддя. До речі, і в разі реорганізації окремих судів
зацікавлені судді повинні мати можливість піти у відставку, бути
переведеними до іншого суду, але не автоматично звільнені − це можливо
тільки при ліквідації суду. (…)
Слід запустити реальний механізм перевірки суддів. В цьому може
відіграти позитивну роль орган, який пропонував створити РПР: спеціальна
професійна громадська комісія при ВРП в контексті закону «Про відновлення
довіри до судової влади» після внесення в нього відповідних змін. Ця комісія
могла б взяти на себе левову частку роботи по оцінюванню суддів. (…)
Абсолютно негативно ставлюся до процедури люстрації за
формальними ознаками. Вона передбачає звільнення всіх державних
службовців, котрі пропрацювали більше року при владі Януковича.
Зрозуміло, що на державні пости (особливо вищого рангу) завжди
розставляють людей в інтересах наявної влади. Але ж чиновниками працює
немало людей, котрі добросовісно виконували свої обов'язки і, можливо,
завдяки їм трималась державна система. Люстрація прийнятна тільки в
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контексті відповідності критеріям, визначеним в законі про люстрацію.
Інакше на адресу влади знову будуть звучати не безпідставні звинувачення в
порушенні прав людини (…) (ВІКТОР МУСІЯКА: Всі президенти не
проти, щоб сигнали з адміністрації «належно» сприймалися судами //
Інформаційний портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/statti/68150viktor-musiyaka-vsi-prezidenti-ne-proti-schob-signali-z-administratsii-nalezhnospriymalisya-sudami). – 2015. – 20.12)
Народний депутат Олег Березюк:
Якби податки відповідали доходам українців, то вони б цілком
влаштовували всіх. Однак необхідно враховувати те, що якщо податки
будуть занадто малими, то страждатиме держава. За великих же податків
люди перестануть їх платити, і знову постраждає держава. Тому потрібно
шукати золоту середину.
Однією з причин несплати податків українцями є корупційна складова
їх адміністрування.
У нас дешевше дати хабар і не платити податки зовсім. Якщо ситуацію
не змінити, то ми ніколи не доб'ємося того, щоб усі платили податки (Олег
Березюк Українців влаштували б податки, які відповідали б їхнім доходам
// Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/opinions/26011ukraincev-ustroili-by-nalogi-kotorye-sootvetstvova.html). – 2015. – 20.12).
Народний депутат Сергій Рибалко:
Нам необхідно зменшувати і ставку, і кількість податків. (…)
Нам необхідно, щоб зміцнів малий та середній бізнес. Наприклад, у
Європі це та ланка, на якій тримається весь бюджет. У нас узагалі немає
середнього класу. Або всі бідні, або олігархи. (…)
Слід провести реформу в ГПУ, судах, податковій, бо за стільки років,
крім табличок у кабінетах, нічого не змінилося. Люди як брали хабарі, так і
беруть (Сергій Рибалко Хоч МВФ нам і партнер, ми повинні самі
приймати
рішення
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/25945-khot-mvf-nam-i-partnery-my-dolzhnysami-prinimat-r.htm). – 2015. – 19.12).
Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон:
Конституційна реформа в частині децентралізації буде визначальною в
тому, щоб остаточно пов'язати майбутнє України з Європою. Я вважаю, що
це буде відповідати «духу Майдану». Хоча, звичайно, саме українці, через
своїх обранців у Верховній Раді, повинні визначитися щодо свого
майбутнього.
(…) Завдяки децентралізації громадяни можуть брати участь у
розвитку свого регіону, приймати рішення на місцевому рівні. Не забувайте
також, що децентралізація повноважень є одним із засобів боротьби з
корупцією.
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Крім того, децентралізація є одним з обов'язкових етапів на шляху
наближення України до європейських стандартів. Усі європейські країни
вводили подібні заходи. У Франції перші закони в цьому напрямку
датуються тисяча дев'ятсот вісімдесят другим роком. Але процес
децентралізації триває і в цьому році ми прийняли нові закони, спрямовані на
ще більш децентралізовану систему управління.
Франція – не єдиний приклад. Можна назвати також Польщу, Румунію
і навіть Італію. Це загальноєвропейський процес (Посол Франції в Україні
Ізабель Дюмон: Конституційна реформа пов'яже Україну з Європою //
Конституційна комісія (http://constitution.gov.ua/news/item/id/1330). – 2015.
– 19.12).
Директор Центру політичних та соціологічних досліджень Сергій
Таран:
Ви тільки вдумайтеся – європейці чітко вказують на недоопрацювання
України – тобто прямо заявляють − ви НЕ виконали всі умови − і тут же
ухвалюють позитивні рекомендації, причому, не відкладаючи, починають
законодавчі процедури, покладаючись лише на «чесне слово» влади... Перед
цим інша західна інституція – МВФ – заради України змінив власні правила і
тепер може видавати позики країнам, які відмовляються платити по окремим
запозиченням…
Все це дивно тому, що Захід – це завжди територія закону. І дуже рідко
там трапляються рішення, − такі рішення делікатно називають
«політичними», − які не зовсім корелюються з усталеними правилами...
Причина цих «політичних2 рішень у тому, що на Заході не лише зацікавлені
в Україні, а і справді в неї вірять. Вірять більше, ніж чимало українських
політиків (…) (СЕРГІЙ ТАРАН: Безвізовий режим з Україною – дуже
незвичне рішення Європи // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/77330-sergiy-taran-bezvizoviy-rezhim-zukrainoyu-duzhe-nezvichne-rishennya-evropi). – 2015. – 19.12).
Член правління Центру протидії корпції Дарина Каленюк:
Україна вже «святкує» майбутнє скасування ЄС візового режиму.
Однак, щоб потім раптом не стало не до радощів, варто нагадати, що
звіт Єврокомісії включає і зобов'язання української сторони.
Для отримання безвізового режиму, а не позитивного звіту про
виконання своїх зобов’язань, Україна має виконати ще 5 пунктів у сфері
боротьби із корупцією.
Тільки за умови та після виконання цих пунктів владою у першому
кварталі 2016 року Україна матиме шанс предметно, а не на папері, говорити
про повну готовність до безвізового режиму.
Звіт − це оцінка стану виконання плану дій з безвізової лібералізації та
зобов’язань України, в той час як рішення про скасування віз прийматимуть
не чиновники Європейської комісії, а 28 держав-членів ЄС, беручи до уваги
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не стільки сам звіт, скільки виконання окремих рекомендацій, чітко
сформульованих та викладених у звіті.
Про це написано у звіті, опублікованому сьогодні Європейською
комісію:
«На підставі виконаннях цих зобов’язань (українською владою)
антикорупційна частина плану буде вважатися виконаною», − йдеться у
документі.
Це означає, що українська влада взяла на себе зобов’язання перед
європейськими партнерами гарантовано виконати наступне:
− забезпечити повноцінну роботу Національного антикорупційного
Бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури у першому кварталі
2016 року.
− забезпечити у першому кварталі 2016 року незалежність та
доброчесність у роботі спеціалізованої антикорупційної прокуратури шляхом
внесення змін до закону України «Про прокуратуру» у частині гарантій
добору та звільнення керівництва спецпрокуратури. (…)
− забезпечити повноцінний запуск роботи Національного агентства із
запобігання корупції (НАЗК) у першому кварталі 2016 року та одразу після
цього − перевірку декларацій і потенційного конфлікту інтересів державних
службовців у сферах та на посадах, найбільш схильних до корупції. (…)
− покращити інституційну спроможність повернення та управління
активами та, у першому кварталі 2016 року, прийняти на законодавчому рівні
процедури розшуку та арешту, а також спеціальної конфіскації, з метою
зробити Агентство з управління активами повністю ефективним.
− забезпечити у Державному бюджеті на 2016 рік і далі необхідний
обсяг фінансування для належного та повноцінного функціонування всієї
антикорупційної інституційної бази, у тому числі Національного
антикорупційного бюро.
Ще раз наголосимо, вказані тези аж ніяк не абстрактні побажання ЄС!
Навпаки, йдеться про конкретні кроки, пункти та новели в
законодавчих актах, нещодавно ухвалених Верховною радою зі змінами, які
передбачають послаблення новостворених антикорупційних органів,
згаданих у звіті.
Лише за виконання цих вимог українці нарешті отримають можливість
подорожувати Європою без віз (Позитивний звіт ще не означає скасування
віз,
вимоги
ЄС
залишаються
//
Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/experts/2015/12/18/7042469/). − 2015. –
18.12).
Повноважний міністр посольства Литви в Україні Гвідас
Кєрушаускас:
Україні все ще багато потрібно зробити у сфері боротьби з корупцією.
Мова не йде лише про те, щоб змінити закони та інституції. Потрібно
міняти спосіб мислення людей.
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Звісно, це займе багато часу. Зокрема у Литви боротьба з корупцією
забрала як мінімум 10 років.
Ми не говоримо, що ми вже зробили все, цей процес ніколи не
завершується (Україні потрібно ще багато зрбити в сфері боротьби з
корупцією
−
посольство
Литви
//
Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/12/18/7042442/). − 2015. –
18.12).
Посол Латвії в Україні Юріс Пойканс:
ЄС очікує набагато більшого від України, Молдови і Грузії.
Ми розуміємо виклики, які сьогодні стоять перед вашою країною, але
зараз йдеться про реформи, реформи і ще раз реформи.
Це болісний процес, і країни Балтії, звичайно, мали іншу історичну
реальність. Але в довгостроковій перспективі реформи матимуть позитивні
наслідки в першу чергу для громадян України. У короткостроковій – ні.
Закликаю Україну розробити чітку стратегію співробітництва з
Євросоюзом. Це може зайняти десятиліття, але така політика буде мати
позитивні наслідки для обох сторін (Посол Латвії закликав Україну
розробити чітку стратегію співробітництва з Євросоюзом // www.zik.ua
(http://zik.ua/news/2015/12/18/posol_latvii_zaklykav_ukrainu_rozrobyty_65553).
− 2015. – 18.12).
Директор Інституту розвитку територій Юрій Ганущак:
Чи потрібний контроль за діяльністю органів місцевого
самоврядування. Відповідь однозначно – так. Чи потрібний контроль
громадськості? Теж так. Чи є він професійним? Швидше ні. Чи може
професійно контролювати виконавчі органи місцевого самоврядування її
рада? Теоретично – так, практично – ні. Для цього в неї немає відповідних
структурних підрозділів. Тому єдиним професійним органом, який має
можливості контролювати органи місцевого самоврядування є контроль з
боку державних органів.
В галузі фінансів цей контроль здійснює казначейство, та вибірково
Держфінінспекція. В частині законності актів органів місцевого
самоврядування раніше контроль здійснювала прокуратура, зараз ця функція
загального нагляду в неї забрана. Але між тим, в тексті чинної Конституції є
норма ч.2 ст. 144, згідно з якою «рішення органів місцевого самоврядування з
мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у
встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду».
Питання, хто має здійснювати процедуру контролю? В проекті змін до
Конституції – це префект. Поки проект не набрав чинності, законом має бути
визначена інша особа. Очевидно, це буде голова місцевої державної
адміністрації. Тільки не того рівня, якою є рада. Контролер повинен бути
відділений від об’єкта контролю. Тому і префект не може бути пов’язаний з
тим органом місцевого самоврядування, який контролює. Отже, рада не може
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оголосити недовіру префекту, як не могла цього зробити по відношенню до
прокурора.
Нинішня норма, за якою місцева рада може висловити недовіру голові
місцевої державної адміністрації, стосується його статусу як керівника
виконавчого органу цієї ради. Тому механістичне порівняння МДА та
префекта некоректне. Більше того, після імплементації змін до Конституції
як районна, так і обласна ради матимуть свій власний виконавчий орган,
керівник якого може бути усунутий з посади цією радою.
Раніше прокурор здійснював вибірковий контроль актів органів
місцевого самоврядування і міг заявити про їх незаконність навіть через три
роки після набуття актом чинності, що створювало велике поле для
зловживань. Префект такої можливості не матиме. Час на реагування в нього
обмежений лише місяцем. По закінченні цього терміну акт вважається
законним. Це є дуже хорошим сигналом для органів місцевого
самоврядування – контролер перестає бути «дамокловим мечем»,
перетворюючись на помічника, не зацікавленого в судових розглядах
(Префект для органів місцевого самоврядування буде не «дамокловим
мечем», а помічником, не зацікавленим в судових розглядах, – Юрій
Ганущак // Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/
id/1196). – 2015. – 18.12).
Політолог Іскандер Хісамов:
(…) У ЄС свої правила щодо митниці, технічного оформлення і так
далі, а у Росії, СНД і Митного союзу свої правила, і за обома цими зводами
правил одночасно діяти неможливо.
Це (режим найбільшого сприяння в торгівлі, – ред.) нормальний режим,
який діє з Латвією, з іншими сусідніми країнами. Це нормальна торгівля,
коли присутній митний бар'єр і різні додаткові процедури, як з будь-якою
іншою країною Євросоюзу, або яка входить в асоціацію з ЄС. Відповідно, це
буде дещо здорожувати товари. Тобто можна просто уявити, що Україна
тепер стала Латвією, і як у латишів здійснюється ця торгівля, так само буде і
з Україною.
(…) Україні абсолютно нічим торгувати, окрім як напівфабрикатами
або сировиною, що вона зараз і робить. Навіть якщо ЄС взагалі обнуляє мита,
відкриває доступ українським товарам на французький або інший
європейський ринок, це зовсім не означає, що ці товари дійдуть до прилавків,
адже у них свої вимоги до упаковки, до якості, до процедур, до хімічного
аналізу і так далі. Це і показав останній рік, коли ЄС зняв взагалі всі
обмеження на українські товари, а потік при цьому тільки зменшився.
Замість того, щоб продавати високі технології, літаки, ракети,
трактори, екскаватори, поїзди, Україна продає зерно, масло, малооброблені
продукти, які виснажують грунт. А продукти високих технологій надходять в
Україну з Європи та інших країн, і цей перекіс української економіки не дає
вирішувати соціальні проблеми, не дає можливості для хороших податкових
надходжень, поліпшення інвестиційного клімату і так далі (Скасування ЗВТ
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з РФ: Україна обрала колоніальну модель економіки − Хісамов // Голос
Столиці (http://newsradio.com.ua/2015_12_18/Skasuvannja-ZVT-z-RF-Ukrana-obrala-kolon-alnu-model-ekonom-ki-H-samov-3271/). – 2015. – 18.12).
Профессор политологии в Калифорнийском университете (Беркли)
Эдвард Уокер:
Киеву нужно превращение в европейскую страну, а не евроинтеграция
как самоцель. И нужно следить, чтобы интеграция не помешала Украине
превратиться в такую страну.
Политическому руководству Украины нужно понимать, что существует
много форм интеграции, которые не включают себя вступление в НАТО или
ЕС, но при этом могут поспособствовать активизации участия Киева в уже
существующих программах Восточного партнерства, Соглашении об
ассоциации с ЕС и договоренности о Зоне глубокой и всеобъемлющей
свободной торговли, а также в программе НАТО «Партнерство ради мира».
В порядке от менее к более амбициозным формам интеграции, к
таковым относятся:
1. Получение права на въезд в Шенгенскую зону без виз (вполне
вероятная цель из ближайшего будущего, не составляющая сложностей ни
для Украины, ни для ЕС).
2. Присоединение к Европейской ассоциации свободной торговли.
Несмотря на то, что сейчас в нее входят всего четыре страны (Исландия,
Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), эта ассоциация исторически являлась
воротами к членству в ЕС.
3. Присоединение к Европейской экономической зоне. Европейская
экономическая зона предоставляет Исландии, Лихтенштейну и Норвегии
полный доступ к внутреннему рынку ЕС. Швейцария – единственный член
Европейской ассоциации свободной торговли, который не входит в
Европейскую экономическую зону, заключила с ЕС двухсторонний договор о
доступе к внутреннему рынку – и Украина может поступить так же.
4. Присоединение (со временем) к Шенгенской зоне. Заметьте, что не
все страны-члены Шенгена входят в ЕС (Норвегия, Исландия, Швейцария и
Лихтенштейн), и не все члены ЕС входят в Шенгенскую зону
(Великобритания и Ирландия).
5. Расширение сотрудничества с НАТО по примеру Швеции и
Финляндии.
6. Расширение сотрудничества с отдельными странами-членами НАТО,
включая США, но не ограничиваясь ими.
Стать европейской страной Украине будет трудно, даже при удачно
сложившихся обстоятельствах – а сейчас обстоятельства далеки от
идеальных.
В мире есть немного стран, которые можно назвать стабильными
либеральными демократиями. В частности, всем посткоммунистическим
государствам потребовался очень сложный и затратный переходной период,
и в них по-прежнему сохраняется коммунистическое наследие, которое во
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многих случаях воспрепятствовало полному завершению такого перехода,
особенно в отношении ценностей. Кризис мигрантов подчеркнул этот разрыв
в толерантности и идеологии между Западом и Востоком.
Для того чтобы стать европейской, Украине необходимо выполнение
трех условий.
1. Киеву нужно навести порядок во всех внутренних институциях –
вызов, традиционный для всех посткоммунистических стран (хотя для
некоторых эта задача оказалась сложнее, чем для других).
2. Нужно прекращение боев и стабилизация конфликта в Донбассе. (…)
3. В какой-то момент Украине придется нормализовать отношения с
Россией.
(…) Украине следует сосредоточиться на двух насущных задачах в
отношениях с Западом:
1. Нужно бросить все усилия на выполнение условий, необходимых на
обеспечение финансовой и других видов поддержки от ЕС, западных
правительств и МВФ. Запад, в свою очередь, должен использовать эти
средства для поддержки реформ.
2. Украина должна сделать все для обеспечения безвизового режима,
опять же, выполнив все необходимые условия. К сожалению, кризис
мигрантов, давление на Шенген и меняющаяся политическая атмосфера в
Европе может привести к тому, что безвизовый режим Украина не получит,
даже если выполнит все эти условия (Первый шаг – безвизовый режим. Как
Украине пробиться в ЕС // Новое время (http://nv.ua/opinion/walker/pervyjshag-%E2%80%93-bezvizovyj-rezhim-kak-ukraine-probitsja-v-es-86711.html). −
2015. − 18.12).
Президент інвестиційної групи «УНІВЕР» Тарас Козак:
Україна все-таки потребує допомоги зі сторони міжнародних
інституцій, і це не тільки МВФ. Якщо МВФ надає кредити, за ними ідуть
інвестиції, які нам потрібні значно більше, наші партнери орієнтуються на
рішення МВФ. Але проблема в іншому. Головна вимога МВФ полягає в
тому, що бюджет на наступний рік повинен бути з дефіцитом не більше, ніж
3,75% ВВП, це десь приблизно 75-80 млрд. грн. Мінфін зараз не має
можливості ухвалити свою податкову реформу, ми бачимо, які серйозні
навколо неї суперечки. (…)
Залежність (від лояльності керівництва МВФ, – ред.) є, безумовно, але
ця залежність в рази менша, ніж залежність від того, чи робимо ми реформи,
чи хочемо ми рухатися вперед (Бюджет-2016: Мінфін проштовхує свою
реформу
під
новим
соусом
–
Козак
//
Голос
Столиці
(http://newsradio.com.ua/2015_12_18/Bjudzhet-2016-M-nf-n-proshtovhu-svojureformu-p-d-novim-sousom-Kozak-9621/). − 2015. – 18.12).
Експерт Центру протидії корупції Іван Пресняков:
Сьогодні повинно було відбутися засідання конкурсної комісії, яка
мала дообрати, повністю доукомплектувати Національну агенцію з питань
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запобігання корупції, щоб вона почала працювати буквально от з наступного
тижня. На жаль, комісія зібралася і нічого не вирішила. Вона не
доукомплектувала цей орган і закрила це засідання.
Це ставить великий знак питання, чи цей орган взагалі буде працювати.
Через те, що цей орган не працює, скоріше за все нова фінансова система
декларування, моніторингу статків чиновників, так само не запрацює
(Нацагенство з питань запобігання корупції досі не доукомплектоване, –
експерт // Західна інформаційна корпорація (http://zik.ua/news/2015/12/18/
natsagenstvo_z_pytan_zapobigannya_655712). − 2015. – 18.12).
Голова всеукраїнського об'єднання підприємців «Нова Формація»
В'ячеслав Кредісов:
Якщо керівник держави Петро Порошенко приїжджає до Брюсселя і
каже, що основні розбіжності будуть усунені, то це основний меседж з боку
головного політика країни про те, що Україна йде в Європу. Але Україна на
цьому шляху ще в дитячому садку, нам ще рости і рости до Європи. Тому
заяви про те, що з 1 січня 2016 року ми почнемо співпрацювати з ЄС за
новими правилами, дуже відносні.
(…) Першого числа відбудеться формалізація того, що починається
план дій, який передбачає сім-десять років повноцінного входження України
в зону європейської спільноти. Це означає, що за цей період часу Україна
повинна прийняти закони, максимально близькі до законів ЄС. Хоча цей
момент ми відчуємо відразу. Наприклад, скасують мита на ввіз імпортної
продукції в Україну і на вивезення української продукції до Європи. (…)
Я щойно прилетів з виставки у Франції, де були харчові інгредієнти.
Там ніхто не знає, що таке ДСТ, технічні норми і так далі. Від того, що хтось
поставив або не поставив знак якості, нічого не зміниться. Ніщо не вплине на
якість краще, ніж конкуренція на ринку. Якщо у конкретного фермера був
хоча б один прецедент, що хтось отруївся, то у нього практично немає
шансів, що хтось у нього буде брати продукцію. Якісь основні стандарти,
звичайно, повинні бути, але їх кількість треба зменшувати, так само, як і
кількість перевіряючих структур.
Я нещодавно був у Португалії, говорив з ними про будівництво.
Португальські архітектори практично не можуть тут працювати, тому що у
нас цілі талмуди цих державних будівельних норм і так далі. Я запитую у
них: як ви працюєте? Вони кажуть: у нас є архітектор проекту, який ставить
свій підпис. Зрозуміло, що він має спеціальну освіту, він має ліцензію, він
прораховує норму, щоб не завалилася будівля. Але в нього немає
необхідності в тому, щоб ціле міністерство чи якийсь спеціальний комітет
його перевіряли. Ось він ставить свій підпис, і якщо щось відбувається з
будівлею, то його не просто посадять, а це втрата його імені назавжди. Те ж
саме стосується будь-якої іншої продукції.
(…) Українська продукція залишиться конкурентоспроможною, тому
що вона в рази дешевше імпортної. Більше повинен хвилюватися
європейський ринок, тому що там серйозно побоюються українських
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виробників. За їхніми оцінками, якість української продукції досить висока, а
ціна робочої сили істотно нижче. Тому не потрібно боятися, я думаю, що
Україна від цього виграє. На сьогоднішній день одним з найцікавіших і
найпривабливіших вважається ринок Європи, його оцінюють вище, ніж в сто
мільярдів євро. Тобто, отримавши навіть якийсь один маленький відсоточок,
ми точно зможемо рости (ЗВТ з ЄС: через рік побутова техніка в Україні
подешевшає
на
15%
−
Кредісов
//
Голос
Столиці
(http://newsradio.com.ua/2015_12_18/ZVT-z-S-cherez-r-k-pobutova-tehn-ka-vUkra-n-podeshevsha-na-15-Kred-sov-9317/). – 2015. – 18.12).
Заступник директора Інституту світової політики Сергій
Солодкий:
Це символічне завершення цього року. Українська дипломатія нарешті
може записати до свого активу таке досягнення і таку, нехай скромну, але
перемогу. Цим прикладом українська влада в цілому показала, що якщо вона
докладає зусиль і працює злагоджено, то може досягнути результатів. З
іншого боку, ми маємо бути свідомими, що Європейська комісія все ж таки
зробила для нас частково поступку, розуміючи вагу України для себе і вагу
очікувань українського народу. Тому ЄС довелося частково заплющити очі
на деякі недопрацювання з українського боку – в першу чергу, мова йде про
антикорупційну складову. Представникам нашої влади повірили – і це
важливо, бо дуже багато говорилось про втому від України на зовнішніх
просторах і певну недовіру. Ми бачимо, що така довіра все ж існує попри
деякі маневри і маніпуляції української влади в антикорупційній сфері. І ми
не маємо тепер права зловживати такою довірою, бо це може стати
останньою крапкою у відносинах України і ЄС.
Звичайно, що після сьогоднішнього рішення безвізовий режим не
настане, далі має приймати рішення Рада ЄС. Не знаю, коли це може
відбутися, але є очікування, що в першій половині наступного року. Якщо
будуть позитивні висновки щодо виконання Києвом тих зобов’язань, що
залишились, не бачу жодних підстав, щоб Україні не надали безвізовий
режим. І за позитивного сценарію в другій половині року всі українці, які
мають біометричні паспорти, зможуть безперешкодно подорожувати до
Євросоюзу, крім Ірландії та Великої Британії.
(…) Україна веде переговори про безвізовий режим вже понад п’ять
років і зараз, мабуть, найневдаліший час з погляду на зовнішню
кон’юнктуру. Страх тероризму та біженців зараз настільки сильний в ЄС, що
відкидати повністю цей чинник не можна. І ми маємо бути реалістами, що
він може спрацювати. Власне, зараз завдання українських журналістів,
експертів і нашої влади пояснити, що Україна не буде становити загрози по
цих питаннях. (…)
Один з відомих американських аналітиків сказав, що від України
сьогодні вимагають бути білішою від білого. Від нас вимагають бути
кращими від німців, французів і інших європейських народів. Це наш виклик,
який ми маємо подолати, зважаючи на ті загрози, які перед нами стоять.
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Якщо ми будемо демонструвати свою роз’єднаність, політичне безкультур’я і
непрофесіоналізм в просуванні реформ, то покладати потім провину за
підрив довіри в ЄС ми зможемо тільки на самих себе («Безвізовий» аванс.
Рано
радіємо?
//
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/statti/68128-bezvizoviy-avans-rano-radiemo). − 2015. –
18.12).
Заместитель директора Центра экономической стратегии Мария
Репко:
В Украине сверхвысокая доля госрасходов − в 2014-ом было 53% от
ВВП. Как правильно сокращать присутствие государства в экономике.
Институциональная
составляющая
реформы
государственных
финансов включает в себя три ключевых пункта.
Первый - фискальные правила. Они вводились во многих странах, уже
имеющих позитивный опыт реформирования государственных финансов.
Они включают в себя устранение стимулов к перерасходу средств и
устранение мотивов к нецелевому использованию денег. В предложенном
Министерстве финансов проекте изменений в законодательство эти правила
присутствуют: расходы можно будет пересматривать только в случае
перевыполнения плана поступлений минимум на 15%, в ином случае будет
действовать прямой запрет на повышение расходов − только
перераспределение денег по разным статьям. То есть можно утверждать, что
в данном случае Украина учла и использовала опыт других стран.
Второй − фискальная децентрализация. В этом бюджете она тоже
присутствует. Расширяются финансовые возможности органов местного
самоуправления. Их доля в ВВП увеличивается с 5,2% до 6,5%. Много это
или мало − вопрос открытый, может быть, имеет смысл значительно большая
децентрализация бюджета. На местах людям гораздо виднее, на что, как и
сколько тратить деньги,и передача части функций на местные уровни
поможет повысить эффективность использования средств и качество
предоставляемых услуг.
И третий пункт, которого, к сожалению, по последним обсуждениям и
дебатам, мы не видим − наличие политической воли и политического
консенсуса. (…)
Страны, проводившие реформы государственных расходов, тратили на
них разное количество времени, как правило, от 3х до 8ми лет.. Все эти
реформы, в принципе, базировались на схожих принципах.
Для примера разберем, как проводила в 1994-2002 годах реформу
государственных финансов Канада. Главным вопросом при проведении
реформы было: не «что из госрасходов сокращать», а «что вообще оставлять
у государства».
Для получения ответа на этот вопрос каждую статью прогоняли через
несколько тестов.
Первый тест − «Эта функция отвечает интересам общества?» Условный
пример, важен ли для общества техосмотр автомобиля? Да, он повышает
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безопасность на дорогах и может сохранять жизнь водителям. Второй тест −
должно ли государство отвечать за техосмотр? Нет, за свою безопасность при
движении на авто каждый гражданин должен отвечать сам. Значит все − эта
функция не должна входить в функции государства и требовать
дополнительного финансирования. Третий тест − можно ли передать
функцию государства негосударственным организациям или СРО, скажем,
регистрацию, лицензирование, выдачу документов или что-либо еще. Если
можно − передаем, и сокращаем участие государства в этом вопросе.
Четвертый тест: есть ли смысл передать функцию на местный уровень, то
есть улучшится ли эффективность расходов и качество услуги за счет
децентрализации? Если это оправданно − передаем.
И только если после этого тестирования выяснится, что функция все
равно должна оставаться у государства, рассматривают возможности
повышения ее эффективности и оптимизации расходов. И последний тест,
банально хватает ли у государства денег для выполнения всех оставшихся
функций. Если не хватает, возвращаемся к первому пункту и оцениваем,
какия из оставшихся после первичного тестирования функции наиболее
важны для общества. Они и получают финансирование за счет других, не
столь важных.
Чего добилась Канада в результате реформы. Публичные расходы
сократились на 10% ВВП, федеральный бюджет впервые за 28 лет стал
профицитным, выросла занятность, реальный ВВП на душу населения за
время реформы вырос на 20%, а госдолг сократился с примерно 70% ВВП в
1995-96 году до примерно 30% ВВП в 2007 году. Конечно, это итоги не
только реформы госфинансов, а совокупности факторов, но реформа сыграла
очень большую роль в оздоровлении экономики страны (…) (Почему
государственные расходы нужно снижать и как это сделать //
Інформаційний портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/statti/68117pochemu-gosudarstvennye-raskhody-nuzhno-snizhat-i-kak-eto-sdelat). − 2015. –
18.12).
Експерт економічних програм Центру Разумкова Катерина
Маркевич:
Істотне зменшення (експорту з України до ЄС, − ред.) проти минулого
року спостерігається чи не за всіма групами товарів. Так, експорт продуктів
рослинного походження зменшився на понад 30%. Ця група товарів
становить близько 17% загального експорту до ЄС. Продаж за кордон
зернових скоротився на 36%. Експорт жирів та олії зменшився на 30-35%,
мінеральних продуктів − на більш як 50%, продуктів харчової промисловості
− на 20%.
Експорт живих тварин, м’ясо-молочної продукції збільшився. Також є
окремі товари, продаж яких у ЄС зріс. Наприклад, продаж риби, кави, чаю
тощо.
Україна наразі має преференції в експорті до ЄС. Та, по-перше, для нас
встановили експортні квоти. По-друге, коли нам дали преференції, то ми
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сподівалися, що зможемо перекрити втрати від падіння експорту до Росії та
загалом Євразійського економічного союзу. Однак цього не сталося. Основна
причина − співвідношення ціна/якість. На жаль, воно таке, що наша
продукція не може бути конкурентоздатною на ринках ЄС. Ще одна
проблема − замість того, щоб вкладати кошти у нові технології і постачати
продукцію з високою доданою вартістю, ми далі продаємо за кордон в
основному сировинні товари. Наприклад, зерно (переважно кукурудзу),
метал, олію, жири, але ціна їх у світі дуже впала, тому помітно знизились
обсяги нашого експорту.
(…) У ціну наших механічних та електричних машин закладено великі
витрати на енергоресурси, через це вона не є конкурентоспроможною в
Європі. Після втрати російського ринку наші експортери не переймалися
цим, не працювали над тим, щоб змінити стандарти та якість продукції, а
просто почали дещо постачати до Китаю, Туреччини, країн Африки, Азії,
Латинської Америки. (…)
Є проблема конкурентоздатності нашої продукції, оскільки наразі ми
не змогли чітко й правильно адаптувати своє законодавство до
європейського. Йдеться про фітосанітарне, санітарне й технічне
регулювання. Крім того, наші виробники потерпають через вкрай слабкі
зв’язки у країнах ЄС. Коли вони намагаються проштовхнути свої товари, то
дуже низька ймовірність того, що на них буде попит. Допомогти мали б наші
Торгові палати, але наразі робота їх малоефективна. А ще українським
виробникам бракує знань іноземних мов, зокрема англійської. Маємо
оновлювати свої основні фонди, запроваджувати нові технології, інновації,
не виводити капітал в офшори, а вкладати безпосередньо у виробництво.
Тоді наша продукція буде конкурентоздатною на європейських ринках
(Українські товари поки не можуть бути конкурентоздатними на ринку
ЄС // Центр Разумкова (http://www.razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_
id=5917).
Заступник Глави Адміністрації Президента України, Секретар
Конституційної Комісії Олексій Філатов:
Зміни до Конституції України в частині правосуддя передбачають
реформування не тільки судової системи, а також прокуратури та адвокатури
і визначають напрямок розвитку цих інститутів на роки вперед.
При реформуванні судової системи мають бути реалізовані два
головних принципи – незалежність і відповідальність.
Судді мають бути незалежними, і ніякі політичні та інші державні
органи відповідно до принципу поділу влад не мають здійснювати вплив на
судову гілку влади. Тому відбудуться докорінні зміни в питаннях суддівської
кар’єри. Суддя має призначатися виключно за конкурсом і здійснювати це
призначення має незалежний орган системи правосуддя – Вища рада
правосуддя. Президент лише легалізуватиме своїм указом це рішення.
Деполітизація інституту правосуддя передбачає створення в Україні
незалежної прокуратури. Відповідно до висновків Венеціанської комісії, у
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будь-якій європейській правовій системі парламент має бути позбавлений
права висловлювати недовіру генеральному прокурору, оскільки це є
втручанням законодавчої гілки влади в діяльність незалежного органу у
сфері правосуддя.
Головною метою реформи адвокатури є створення єдиної правничої
професії. Як результат ми матимемо підвищення якості правосуддя,
запровадження єдиних професійних та етичних стандартів, а також єдиних
стандартів відповідальності адвоката (Зміни до Конституції визначать
напрямок розвитку системи правосуддя на роки вперед – Олексій Філатов
// Ukraine Crisis Media Center (http://uacrisis.org/ua/38762-oleksij-filatov). −
2015. – 18.12).
Керівник Головного департаменту правової політики Адміністрації
Президента України Костянтин Красовський:
У нинішньому проекті змін до Конституції у багатьох питаннях
досягнуто консенсусу, про що свідчить позитивний висновок Венеціанської
комісії. Зараз проект більш-менш враховує ті ідеї, які були закладені для
того, щоб проект був системним, комплексним і зваженим. (…)
У нинішньому варіанті законопроекту є акцент на суду присяжних.
Прибрані «народні засідателі», суд вирішує питання в складі колегії суддів,
судді або суду присяжних. Це закладає ті підвалини, що створять можливість
утвердження реального суду присяжних.
Не слід забувати, що призначення суді повинно відбуватися через
державні інститути, а громадськість має давати свою думку стосовно того чи
іншого кандидата. В першу чергу щодо його доброчесності та можливості
займати цю посаду, щоб корупція не роз’їдала цей державний механізм.
У змінах до Конституції закладені основи для того, щоб на рівні
законодавства були визначені параметри, за якими судді зможуть отримувати
належну зарплатню. По-перше, бюджет судової влади формується за
відповідною консультацією з органами судової влади. По-друге, рівень
суддівської винагороди визначається законодавством про судоустрій. Це
також інструмент незалежності судової влади, оскільки за бюджет відповідає
виконавча гілка влади, то у консультаціях між судовою і виконавчою владою
буде формуватися певна фінансова складова цієї незалежності.
Експерт громадської ініціативи Реанімаційного Пакету Реформ
Михайло Жернаков:
У питанні змін до Конституції щодо судової реформи питанням №1 є
оновлення суддівського корпусу. Звісно, механізм оновлення має бути
закріплений в Конституції, переконаний він, разом з тим, краще шукати
консенсус. Тобто спочатку закласти основи для ефективного і
демократичного оновлення суддівського і передбачити всі механізми вже на
рівні закону. Це унікальна ситуація в Україні, коли і органи влади,
парламент, Адміністрація Президента і громадянське суспільство дуже
близько на сьогодні підійшли до консенсусу у питанні судової реформи.
Разом зі змінами до Конституції у другому читанні треба ухвалювати
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проекти законів, які покажуть що саме мається на увазі під тими ідеями, що
закладені у проекті змін до Конституції.
Г ромадськість на місцях дійсно повинна мати ключову роль у процесі
відбору суддів, не вирішувати хто кращий, а мати право вето, мати
можливість подати інформацію, якщо така є і дасть привід сумніватися у
доброчесності судді, щоб цей кандидат на посади не міг стати суддею.
Суддя Львівського окружного адміністративного суду, член
Конституційної Комісії Володимир Кравчук:
Оновлення судової влади не є конституційною проблемою, бо і зараз
існує алгоритм її оновлення, тобто закон, що передбачає порядок проведення
конкурсів. У проекті Конституції нічого істотно не змінено, там закладений
такий самий конкурсний порядок. На сьогодні і так немає перешкод для
початку такого оновлення. Більш того, депутати можуть змінити ці
процедури на рівні закону, не чекаючи на зміни до Конституції. Станом на
сьогодні в Україні є понад 700 вакансій у судах всіх рівнів, які готові до
заміщення (У проекті змін до Конституції закладені ідеї для того, щоб він
був системним, комплексним і зваженим – керівник Головного
департаменту правової політики АПУ // Ukraine Crisis Media Center
(http://uacrisis.org/ua/38693-konstitutsia). − 2015. – 17.12).
Проект змін до Конституції у частині правосуддя передбачає
серйозні трансформації, що закладуть фундамент для більш ефективного
функціонування системи правосуддя. Для України це вже 5-та спроба
судової реформи, і цього разу, зазначають експерти, є значні шанси на її
успіх.
Заступник керівника Проекту USAID «Справедливе правосуддя»
Наталія Петрова:
Ця хвиля є радикальною, тому що зачіпає конституційні засади статусу
суддів і судової влади.
Треба йти до того, щоб зберегти фахових суддів, звільнити тих, хто
ганьбить судову посаду і на звільнені посади набрати нових.
Керівник проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в
Україні» та міжнародний спостерігач до Робочої групи з питань
правосуддя Конституційної Комісії Віргіліус Валанчюс:
Проект Конституції, внесений Президентом у Верховну Раду, є дуже
непоганим базисом для подальшого творення якісної, незалежної, прозорої
системи правосуддя. (…)
Коли зарплата судді дуже низька, а навколо багато інтересів,
протистояти дуже важко. Якщо поліцейський має зарплату вищу, ніж
прокурор чи суддя – це дисбаланс. Треба підвищити зарплати
антикорупційним прокурорам і суддям, оскільки їхнє рішення є останньою
крапкою у здійсненні правосуддя.
Водночас, необхідно запровадити і жорсткі механізми контролю за
доходами суддів, щоб запобігти корупції. На цьому фронті держава може
діяти спільно із громадськістю, проте варто передбачити і механізм
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перевірки інформації про недоброчесні дії судді, наданої громадянами.
Повинен бути фільтр, тому що багато людей, які отримали рішення не на
свою користь, будуть скаржитися. Таким органом-фільтром могла б стати
громадська рада.
Заступник голови правління Центру політико-правових реформ,
головний експерт групи з судової реформи громадської ініціативи
«Реанімаційний пакет реформ» Роман Куйбіда:
Цей проект відкриває можливості для усунення політичних впливів,
для спрощення судової системи і для суттєвого оновлення суддівського
корпусу.
У більшості європейських країн функції касаційної інстанції виконують
не чотири суди, як у нас, а один, максимум два. Це значно прискорить
вирішення справи, оскільки вона не буде гуляти між 4 різними інстанціями.
Крім того, у разі переходу до 3-х ланкової судової системи відбудеться
реорганізація судів, і, відповідно, переобрання суддів на посади через
конкурси. Цей конкурс, водночас, створює «соціальні ліфти» для 5 з
половиною тисяч суддів місцевих судів: вони матимуть можливість пройти
на посаду у касаційних інстанціях. Крім того, брати участь у конкурсі
зможуть і фахівці з-поза меж судової системи, які відповідають необхідним
критеріям. Завдяки цим конкурсам нам вдасться включити у судову систему
більше людей, які раніше не працювали у судовій системі і які зможуть
своєю діяльністю змінити на краще уявлення громадян про суддів.
Перша із фундаментальних змін, закладених у положеннях проекту –
те, що розвиток кар’єри суддів та питання звільнення суддів більше не
залежатимуть від Верховної Ради і Президента. Ці повноваження
покладаються на Вищу раду правосуддя – реформовану Вищу раду юстиції, а
Президент лише затверджуватиме ці призначення своїм указом. Членів
Вищої ради правосуддя обиратиме з’їзд суддів. Усунення впливу двох інших
гілок влади на судову систему – чи не найбільше зрушення у рамках змін до
Конституції у частині правосуддя, яке схвалюють як експерти, так і самі
судді.
Ректор Національної школи суддів України, член Конституційної
Комісії Микола Оніщук:
Без цього кроку говорити про подальший прогрес буде дуже складно.
Суддя Верховного Суду України, голова Ради суддів України i член
Конституційної Комісії Валентина Сімоненко:
Водночас, незалежність судової системи не перетвориться на
безвідповідальність:
нові
закони
передбачають
дисциплінарну
відповідальність суддів і дисциплінарні стягнення, включно зі звільненням із
посади (Проект змін до Конституції у частині правосуддя передбачає
усунення політичних впливів на судову систему, її спрощення, а також
суттєве оновлення суддівського корпусу – експерти // Ukraine Crisis Media
Center (http://uacrisis.org/ua/38679-proekt-zmin-do-konstitutsiyi). − 2015. –
17.12).
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Заступник Глави Адміністрації Президента України, Голова
Робочої групи Конституційної Комісії з питань правосуддя та суміжних
правових інститутів Олексій Філатов:
Метою законопроекту щодо змін до Конституції в частині правосуддя є
закладення підвалин всеохоплюючої судової реформи. Адже сфера
правосуддя свої корені має саме в Конституції.
Судова система України має відповідати двом основним принципам −
незалежності та відповідальності.
Вагомим кроком вперед є також усунення політичного впливу на всіх
етапах суддівської кар’єри. Скасовується випробувальний термін. Судді не
будуть призначатись спочатку на 5 років, а потім думати, як їх дії розцінять
парламентарі. Верховна Рада виключається з цього процесу. Здійснювати
призначення суддів буде Вища Рада Правосуддя − незалежний суддівський
орган, а Президент всього лише легалізуватиме рішення ВРП.
Зміни до Конституції в сфері адвокатури покликані запровадити в цій
галузі світові стандарти та сприяти формуванню в адвокатурі єдиної
правничої професії (О. Філатов: Мета законопроекту щодо змін до
Конституції − закласти підвалини всеохоплюючої судової реформи //
Конституційна комісія (http://constitution.gov.ua/news/item/id/1320). – 2015.
– 17.12).
Народний депутат Сергій Тарута:
Українців, а зокрема бізнес, влаштовують й існуючі податки. Головне −
давати бізнесу можливості для розвитку. (…)
Змінювати Податковий кодекс необхідно ретельно. А держбюджет на
2016 рік можна ухвалити й на існуючому кодексі. Протягом же першого
кварталу 2016 року можна розробити новий Податковий кодекс, який
стимулюватиме розвиток бізнесу (…) (Сергій Тарута Бізнес влаштовують і
сьогоднішні
податки
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/25763-biznes-ustraivajut-i-segodnjashnienalogi.html). – 2015. – 17.12).
Народний депутат Олександра Кужель:
У більшості випадків проблема не в податках, а в їх адмініструванні.
Але, у першу чергу, потрібно знижувати податки на заробітну плату та
подолати корупцію. Так ми допоможемо бізнесу.
Якщо підприємцям загрожуватиме кримінальна відповідальність за
зарплату в конвертах, то краще заплатити невеликі податки. А якщо не
зменшити ЄСВ, то й надалі у нас залишатимуться тіньові зарплати,
конвертаційні центри (Олександра Кужель Проблема не в податках, а в їх
адмініструванні
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/25783-problema-ne-v-nalogakh-a-v-ikhadministrirovanii.html). – 2015. – 17.12).
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В Україні активно обговорюється можливість впровадження
конституційної скарги. Такий судовий механізм дасть можливість
громадянину прямо звернутися до Конституційного Суду, якщо у нього є
підстави вважати, що якийсь закон порушує його права.
Іноземний досвід в даному питанні запропонували голови
Конституційних судів Литви, Грузії та Молдови під час дискусії в
Українському кризовому медіа-центрі.
Голова Конституційного Суду Грузії, член Венеціанської Комісії
Георг Папуашвілі:
Зараз такими повноваженнями наділені Верховна Рада, Президент та
уряд, що перетворює даний механізм на політичне питання. Якщо ж
громадяни матимуть такі права, то Конституційний Суд стане доступним і
для людей. (В Грузії, − ред.) право конституційної скарги надається у тому
числі і особам, які не мають грузинського громадянства, а також юридичним
особам.
Голова Конституційного Суду Литовської Республіки Дейнюс
Жалімас:
У Литві чекають, коли Україна прийме цю модель, адже це стане
додатковим стимулом згадати, що Литовський Сейм вже один раз затвердив
таку концепцію, але через економічні причин її впровадження
пригальмували. Так само у Литві популярністю користується непряме
звернення: литовські суди можуть і навіть зобов’язані безпосередньо
звертатися до Конституційного суду, якщо у справі фігурує закон, який може
суперечити Конституції. Для цього не потрібно санкцій з вищих інстанцій,
однак таке питання все одно залишається на розсуд судді, а не позивача.
Незабаром Литва повернеться до розгляду цього питання.
Європейські експерти зазвичай звертають увагу, що можливість
конституційної скарги створює такий собі «фільтр» перед подачею заяви до
Європейського Суду з прав людини.
Конституційна реформа повинна бути реальною і відновити довіру не
тільки до судової системи, а й до політиків. (…)
Глава Конституційного Суду Республіки Молдова Олександр
Тенасе:
Це також сприяє зміцненню демократичних інститутів у державі, так як
громадянин може істотніше впливати на процеси у його країні. Тим не менш,
у Молдові даний механізм сприймається як до певної міри занадто
радикальний. Для такого аби наділяти Конституційний суд компетенцією
змінювати судові рішення, ми повинні мати функціональну судову систему.
Це ілюзія, що невелика кількість суддів Конституційного суду можуть
виправити помилки усіх судів загальної юрисдикції. Коли суди
«видаватимуть» якісне судочинство, до даного питання можна буде
повернутися (Конституційна скарга дає можливість громадянину більш
істотно впливати на процеси в його країні. Однак такий механізм
вимагає функціональної судової системи – міжнародні експерти // Ukraine
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Crisis Media Center (http://uacrisis.org/ua/38680-konstytutsina-skarga). − 2015.
– 17.12).
Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль:
Публікація фінального звіту Європейської комісії щодо виконання
Україною технічних критеріїв Плану дій візової лібералізації (ПДВЛ) є
фінальним актом п’ятирічної саги.
Шлях до запровадження безвізового режиму поїздок громадян України
до країн Шенгенської зони виявився значно довшим, ніж у громадян
Молдови. Цьому є як об’єктивні, так і суб’єктивні причини (…).
І в цьому контексті нам потрібно визначитися, в чому наша мета.
І яка мета – у Європейської комісії та країн-членів ЄС.
Відповідь на перше питання очевидна.
Для українців це – можливість вільно подорожувати. А для цього уряду
необхідно було забезпечити виконання технічних критеріїв ПДВЛ, частина
яких пов’язана з прийняттям Верховною радою відповідного законодавства.
(…)
Мета Європейської комісії – забезпечити на своїх кордонах
формування/існування стабільного і передбачуваного середовища. Саме таке
завдання закладене в ПДВЛ.
А яким чином ця мета має бути досягнена, визначають експерти ЄС в
рекомендаціях, які щороку надавалися за результатами оцінювання.
Така велика вага рекомендацій експертів – річ вже звична для ЄС.
З цим зіткнулися держави-члени, які приєднувалися до Шенгенського
простору. Це знають наші аграрії, які зараз працюють над відкриттям ринків
для українського молока.
І тут важливо відстежити розвиток цих рекомендацій. Від звіту до звіту
вони ставали дедалі чіткішими та амбітнішими. Зокрема, загальна
рекомендація щодо створення агентства з повернення активів з’явилася в
2012 році. Але від 2014 року її виконання вже оцінювалося в світлі нової
Директиви ЄС, з чіткими вимогами до компетенції та повноважень агентства.
У травні ЄК оприлюднила п’ятий звіт оцінки виконання ПДВЛ та
надала більше 50 рекомендацій, частина з яких увійшла до так званого
«переліку пріоритетів Юнкера».
Серед цих пріоритетів є і забезпечення створення Агентства з питань
повернення активів, і створення та початок роботи незалежного
Національного
антикорупційного
бюро,
офісу
спеціалізованої
антикорупційної прокуратури та національної агенції із запобігання корупції.
Тобто в рекомендаціях йдеться про створення цих інституцій, і ми
неодноразово наголошували на тому, що таке формулювання не є чітким та
може викликати різне тлумачення.
Так, «створенням» можна вважати прийняття необхідного закону, а
можна – стадію початку виконання цими інституціями всіх функцій.
В цьому різнотлумаченні й полягає зараз різниця у оцінках виконання
Україною «пріоритетів Юнкера».
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Може виникнути питання: так в чому ж різниця? І де проблема у
реалізації цього пріоритету? Хіба НАБУ не почало працювати як незалежна
інституція? І чи забезпечено створення незалежної Антикорупційної
прокуратури?
На мій погляд, відповідь на всі ці питання – однозначно позитивна.
Але чи означає це завершення роботи, пов’язаної з забезпеченням
повноцінного функціонування цих інституцій? Відповідь – ні. (…)
Звичайно, завжди є «room for improvement», і ми не захищені від
помилок на цьому шляху, але навіть комісари ЄК неодноразово відзначали
величезні зрушення, які відбулися лише в цьому році у площині
законодавчого забезпечення боротьби з корупцією в Україні. (…)
Наступний рік стане вирішальним у налагодженні функціонування
НАБУ та Антикорупційної прокуратури, розбудові НАЗК та Агентства з
розшуку та повернення активів, створення якого викликало шалену дискусію
в парламенті та стало «каменем спотикання» на фінальній стадії підготовки
звіту ЄК.
Рекомендація щодо створення Агентства з розшуку та повернення
активів дійсно пов’язана з тектонічними змінами у регулюванні питань
арешту та конфіскації майна та має на меті не тільки створенні інституції, а й
забезпечення її належним інструментарієм.
Такі ж зміни в регулюванні відбувалися і в усіх державах-членах ЄС,
які мали забезпечити імплементацію відповідної Директиви ЄС до жовтня
2015 року.
Та треба визнати, що вони розвивали законодавство поступово.
А нам доводиться діяти за рецептом Льюїса Керрола – «бігти
принаймні вдвічі шпаркіше». (…)
Фактично виконання ПДВЛ та рекомендацій стало для всіх тестом на
«європейськість». (…)
На щастя, ми вже маємо уявлення, як виконати надані ЄС
рекомендації.
До того ж ми розуміємо, що сприяти прийняттю Радою ЄС
позитивного рішення щодо безвізового режиму для українців мають
подальші кроки, спрямовані на вдосконалення нашого законодавства з
питань арешту та конфіскації злочинних активів, а також процедури відбору
та призначення на посади в Антикорупційній прокуратурі.
(…) Зараз ми і справді дуже близькі до досягнення нашої мети і
отримання українцями довгоочікуваного результату («Єврозрада»
відміняється: чому Україна скоро отримає безвізовий режим //
Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/12/17/
7042389/). − 2015. – 17.12).
Голова Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції
України Тетяна Козаченко:
Проблема в тому, що держава побудована таким чином, що система
державних органів сама блокує очищення влади. Наприклад, Тимчасова
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спеціальна комісія – це був дуже демократичний орган, який отримав більше
двох тисяч справ щодо «майданівських» суддів. Відібрав 300 заяв, які
підпадають під повноваження Тимчасової спеціальної комісії. Вони повинні
були працювати рік. Але їх склад не документувала Верховна Рада і вони
були повноважними виключно 4 місяці, тобто вони не змогли відпрацювати
всі справи.
Жодний суддя не люстрований тому що Вища рада юстиції – це єдиний
орган, який готує документи на звільнення, а він в країні не був створений і
не працював більше одного року.
Навіть якщо Міністерство юстиції підготувало документи на
люстрацію або Тимчасова спеціальна комісія склала висновки на суддів щодо
порушення ними присяги, був відсутній орган, який готував документи на їх
звільнення. Отакий орган був сформований влітку цього року і тільки зараз
починає розглядати справи щодо порушення суддями присяги чи підпадання
під критерії, передбачені законом про очищення влади (Система державних
органів так побудована, що блокує процес очищення влади, – експерт //
Західна інформаційна корпорація (http://zik.ua/news/2015/12/17/systema_
derzhavnyh_organiv_pobudovana_654999). − 2015. – 17.12).
Економіст, аналітик Міжнародного центру перспективних
досліджень Олександр Жолудь:
Насправді, у нас двічі ухвалювали Бюджет в терміни, прописані в
Бюджетному кодексі, за всю історію його існування. Відповідно, сам факт,
що Бюджет можуть ухвалити на початку наступного року, не є для нас, на
жаль, чимось новим. Це вже звичайна практика.
Насправді, ухвалять його на старій податковій базі, а потім будуть
дивитися, чи змінювати систему податків. Так само ж можна ухвалити новий
Податковий кодекс, але зміни до нього почнуть працювати з 2017 року. В
цьому нічого надзвичайного не має.
МВФ передусім цікавить, щоб в України було достатньо ресурсів для
того, щоб своїми доходами, в тому числі й податковими, ми могли
забезпечити свої видатки.
Тобто, їм важливо, щоб ми не зверталися до них за коштами поза
рамками програми співпраці, яка вже затверджена. Відповідно, якщо ми
подивимося на поточну податкову базу, вона не вимагає якихось додаткових
джерел фінансування, тому МВФ також сприйме це нормально (МВФ не
проти рішення уряду ухвалити Бюджет-2016 на старій базі – експерт //
Слово і Діло (http://www.slovoidilo.ua/2015/12/17/pogljad/ekonomika/mvf-neproty-rishennya-uryadu-uxvalyty-byudzhet-2016-na-starij-bazi-ekspert). − 2015.
– 17.12).

Експертний погляд

88

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

17 − 23 грудня 2015 року

20-28 лютого 2015

Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу
України
Президент Украины Петр Порошенко:
Выезд за границу в условиях безвизового режима возможен только по
биометрическому паспорту. Я не исключаю, что некоторые жители Донбасса
и Крыма смогут получить биометрические паспорта, но эти случаи будут
рассматриваться отдельно.
Все жители неподконтрольных территорий гарантировано получат
право на биометрический паспорт и на безвизовый въезд в страны
Европейского союза после восстановления Украиной контроля над данными
регионами (Жители Донбасса смогут получить биометрические
паспорта, − Порошенко // Восстановление Донбасса (http://restoringdonbass.com/novosti/30208-zhiteli-donbassa-smogut-poluchit-biometricheskiepasporta-poroshenko/). – 2015. – 21.12).
Обстановка в контрольних пунктах в'їзду/виїзду на лінії
розмежування в районі проведення АТО, що пов’язана з пропуском осіб
та транспортних засобів, залишається динамічною та контрольованою.
Контрольні пункти продовжують працювати в штатному режимі.
Всього лінію розмежування перетнуло приблизно на 3 тисячі осіб
менше, ніж минулої доби. Загалом учора через контрольні пункти
прослідувала така кількість осіб та транспортних засобів: КПВВ «Зайцеве» −
6294 осіб та 1499 транспортних засобів; КПВВ «Мар’їнка» − 3626 осіб та
1115 транспортних засобів; КПВВ «Новотроїцьке» − 7169 осіб та 2212
транспортних засобів; КПВВ «Гнутове» − 2630 осіб та 641транспортних
засобів; КПВВ «Станично-Луганське» − 2309 осіб (Ситуація в контрольних
пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248719740&cat_id=244277212). − 2015. – 20.12).
Служба безопасности Украины и Государственная пограничная
служба продлили срок действия разрешений на пересечение линии
соприкосновения на Донбассе, который истекал 31 декабря.
Всего продлено и снова загружено в систему «Гарт» – 286 832
разрешений. Во время обработки выявили 1560 дубликатов, 72 пропуска
требуют дополнительной обработки.
Отныне все граждане, которые уже имеют разрешения и не нарушали
порядок въезда на контролируемую территорию и выезда с нее, будут
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пересекать линию соприкосновения без дополнительного переоформления и
подачи заявок в течение следующего года (Срок действия пропусков в зону
АТО продлили на 2016 год // Восстановление Донбасса (http://restoringdonbass.com/novosti/30171-srok-deystviya-propuskov-v-zonu-ato-prodlili-na2016-god/). – 2015. – 18.12).
Кабинет министров Украины принял изменения в порядок
предоставления ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов
на оплату жилищно-коммунальных услуг детям-переселенцам.
Теперь, согласно постановлению, дети, которые покинули
неподконтрольные территории без родителей, имеют право на получение
адресной помощи. Для этого лица, принимающие ребенка на мирных
территориях, должны обратиться в соответствующие управления социальной
защиты. Такими лицами могут выступать совершеннолетние братья и сестры,
мачехи и отчимы, дедушки и бабушки, которые присматривают за ребенком
без каких-либо специальных полномочий.
Также обратиться с заявлением в соответствующие управления
социальной защиты могут лица, которым родители передали ребенка на
воспитание.
Обратиться за начислением адресной помощи может Служба по делам
детей в тех случаях, когда присмотр за ребенком, который остался без
родительской опеки, временно осуществляют родственники или другие лица
(соседи, знакомые) (Кабмин внес изменения в правила начисления
адресной помощи детям-переселенцам // Восстановление Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/30090-kabmin-vnes-izmeneniya-v-pravilanachisleniya-adresnoy-pomocshi-detyam-pereselentsam/). – 2015. – 17.12).
Товариством Червоного Хреста України та Спілкою Червоного
Півмісяця Держави Катар укладено Меморандум щодо надання
гуманітарної допомоги у розмірі 400 тис. дол. США постраждалим від
військових дій у Донецькій та Луганській областях. Адресну допомогу
отримають 8500 громадян України, які мають статус внутрішньо
переміщених осіб.
Рішення катарської неурядової організації має на меті допомогти
постраждалому цивільному населенню на Сході України та базоване на
солідарності і гуманітарних принципах збереження життя та людської
гідності. Подібні гуманітарні акції є свідченням уваги, що її надає катарське
суспільство становищу в Україні (Спілка Червоного Півмісяця Держави
Катар надала Україні гуманітарну допомогу у розмірі 400 тис. дол. США
// Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248717181&cat_id=244276429). − 2015. – 17.12).
17 грудня Міністерство інформаційної політики України в Будинку
Уряду презентувало англомовний варіант звіту по відновленню
мовлення в зоні АТО. Захід відбувся для представників українських та
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іноземних ЗМІ, а також для Високоповажних Послів та представників
посольств.
Радник Міністра з питань функціонування телерадіомовлення
Олександр Бригинець:
Протягом року, перебуваючи в зоні АТО, я відстежував стан
українського мовлення, як вздовж лінії зіткнення, так і в населених пунктах
на території Донецької та Луганської областей. Моєю місією було
визначення реального стану інформаційного простору на окупованих
територіях. Зокрема, постійно перевірялася інформація на присутність в ефірі
ліцензованого та неліцензованого українського мовлення, в тому числі
мовлення Російської Федерації та сепаратистів.
Отримані дані дали можливість скласти реальну карту мовлення.
Результати моніторингу стали предметом практичної діяльності Комісії з
питань забезпечення стабільного функціонування системи національного
телебачення і радіомовлення при Міністерстві інформаційної політики
України, на виконання рішень якої, протягом року, відбувалося поновлення
повноцінного мовлення українських теле- та радіоканалів на територіях, які
постраждали від російських терористичних військ.
Заступник Міністра, Голова Комісії Тетяна Попова:
Обласне державне телебачення включено в 10 населених пунктах, з них
у 7 – ДонТРК та у 3 – ЛугТРК. Канал «ІРТА» включено у 6 населених
пунктах. У Волновасі почали мовити 3 приватних канали («5 канал» , «Студія
1 + 1», «Україна») та два державних (Перший Національний та ДонТРК).
Всього встановлено 21 аналогових телевізійних передавачів та 16 фмпередавачів» (МІП презентувало англомовну версію звіту по відновленню
мовлення
в
зоні
АТО
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248715227&cat_id=2
44276429). − 2015. – 17.12).
Обстановка з пропуском осіб та транспортних засобів через
контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі
проведення АТО залишається динамічною. Збільшення пасажиропотоку
фіксувалося на контрольних пунктах «Зайцеве» та «Мар’їнка». КПВВ
продовжують працювати в штатному режимі.
Вчора через контрольні пункти прослідувала така кількість осіб та
транспортних засобів: КПВВ «Зайцеве» − 7675 осіб та 1120 транспортних
засобів; КПВВ «Мар’їнка» − 3835 осіб та 1065 транспортних засобів; КПВВ
«Новотроїцьке» − 9220 осіб та 2540 транспортних засобів; КПВВ
«Гнутове» − 3015 осіб та 550 транспортних засобів; КПВВ «СтаничноЛуганське» − 2355 осіб.
Сьогодні зранку в КПВВ «Зайцеве» на оформлення для перетину лінії
розмежування на виїзд на неконтрольовану територію очікувало 500 автівок,
а на в`їзд 400 транспортних засобів. На «Мар’їнці» перебувало 160 та 300
автомобілів, що перебували в напрямку виїзд та в’їзд відповідно. Крім того,
на КПВВ «Новотроїцьке» сьогодні зранку на виїзд очікувало 60 автівок, а
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черга на в’їзд з неконтрольованої території складала 40 автомобілів. На
контрольному пункті в’їду-виїзду «Гнутове» 80 транспортних засобів
очікували на оформлення на в’їзд, а черга на виїзд складала 15 автівок.
З наближенням Новорічних та Різдвяних свят очікується збільшення
пасажиро-транспортного потоку, в тому числі в контрольних пунктах в'їздувиїзду. Аби забезпечити належні умови для громадян, які слідують через
лінію розмежування, прикордонним відомством буде збільшено ритмічність
пропускних операцій. В період свят всі контрольні пункти
функціонуватимуть в штатному режимі. Обмеження можуть бути введені
лише у разі загрози життю учасникам руху. Крім того, напередодні Нового
року очікується відкриття контрольного пункту в районі н. п. Піщевик. Там
буде обладнано більше смуг для руху, як транспорту так і пішоходів, у
порівнянні з нині діючим КПВВ «Гнутове». Це дозволить максимально
зменшити черги на даному напрямку та створити комфортні умови для
людей (Ситуація в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії
розмежування в зоні проведення АТО та на державному кордоні //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248714176&cat_id=244277212). − 2015. – 17.12).
Уповноважений Президента з урегулювання ситуації на Донбасі
Ірина Геращенко:
Від гуманітарної підгрупи тристоронньої контактної групи передали
сьогодні МКЧХ список тих, хто вважається зниклими безвісти в результаті
конфлікту на Донбасі. За інформацією СБУ і підготовленими міжвідомчим
центром списками, зниклих безвісти на сьогодні налічується 762 людини (це
цивільні та військові) (Україна передала Червоному Хресту список зниклих
безвісти у зоні АТО // Західна інформаційна корпорація
(http://zik.ua/news/2015/12/17/ukraina_peredala_chervonomu_hrestu_spysok_z
nyklyh_bezvisty_u_zoni_ato_655301). − 2015. – 17.12).
Управління звільненими територіями
Глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий
Тука:
В Луганской области должен появиться еще один контрольный пункт
въезда/выезда в районе населенного пункта Золотое.
Дата открытия КПВВ пока не известна (Еще один пункт пропуска
может появиться на Луганщине, − Тука // Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/366321/esche_odin_punkt_propuska_mojet_poyavitsy
a_na_luganschine_tuka). − 2015. – 23.12).
Керівник патрульної поліції Олександр Фацевич:
У 2016 році ми плануємо розпочати роботу поліції ще в 17 містах, у
тому числі в районі проведення АТО − у звільнених від сепаратистів містах −
це Маріуполь, Слов'янськ, Краматорськ, Сєверодонецьк та Лисичанськ
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(Патрульна поліція почне працювати у звільнених від сепаратистів
містах // Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ru/news/news/26381patrulnaja-policija-zarabotaet-v-osvobozhdennykh-o.html). – 2015. – 23.12).
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман:
(…) Особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих
районах Донбасу необхідні для якісного, повноцінного відновлення й
розвитку його території.
Очевидно, Донбас розвалений. (…) Тому в певних районах можуть
бути особливості місцевого самоврядування – можливо, інша податкова
система, можливо, інше розчеплення (податків, – ред.), бо треба буде
відновлювати дуже багато речей. От в цьому можуть полягати особливості
місцевого самоврядування. Якщо це дасть можливість реінтегрувати Донбас,
навести там лад, то чому це не може бути в Конституції України? (…) (Якщо
особливості
місцевого
самоврядування
дадуть
можливість
реінтегрувати Донбас, то чому цього не може бути в Конституції
України? – Володимир Гройсман // Децентралізація влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1198). – 2015. – 21.12).
Руководитель
Донецкой
областной
военно-гражданской
администрации Павел Жебривский:
Основные расчеты по областному бюджету на следующий год уже
выполнены. Но бюджет не принимается, поскольку пока еще окончательно
не определена налоговая база.
Проект − мы ориентируемся где-то миллиардов на 15. А сколько будет
− посмотрим. Я думаю, «под елочку» бюджет мы примем. (…) Все ключевые
расчеты есть. только для того чтобы ответственно принять бюджет, нам
необходимо понимать налоговую базу (Бюджет Донецкой области на 2016
год составит около 15 млрд грн, − ДонОВГА // Восстановление Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/30053-byudzhet-donetskoy-oblasti-na2016-god-sostavit-okolo-15-mlrd-grn-donovga/). – 2015. – 17.12).
Глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий
Тука:
КМУ принял два положительных решения: по возврату средств в
центральный бюджет, теперь мы можем не истерить, а действовать по плану
(Неиспользованные деньги Кабмин разрешил оставить в области, – Тука
// Мой город (http://sever.lg.ua/2015-12-17-neispolzovannye-dengi-kabminrazreshil-ostavit-v-oblasti-tuka). – 2015. – 17.12).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
В рамках Проекту ООН «Швидке реагування на соціальні та
економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні», що
фінансується Урядом Японії 22 грудня в приміщенні ПереяславХмельницького міськрайонного центру зайнятості відбувся соціальнопсихологічний тренінг для ВПО «Знай права. Шукай роботу. Організуй
бізнес». Тренінг проводили правозахисна організація «Права людини»
спільно з Громадською організацією «Для спільної справи».
Тренери-консультанти Перевертень Людмила та Дроботун Віталій
навчали як ефективно шукати бажану роботу та консультували щодо
законодавства про забезпечення прав і свободи внутрішньо переміщених
осіб. Юрист-консультант Карагяур Ксенія роз’яснювала усі тонкощі з
реєстрації різного роду організацій в Україні, щоб бажаючі могли розпочати
свій бізнес, перенести його з окупованих територій або ж – створити свою
громадську організацію (Відбувся тренінг для внутрішньо переміщених
осіб // Вісник Переяславщини (http://visnik-press.com.ua/?p=47438). – 2015. –
22.12).
Детский сад, в котором создают рабочие места для переселенцев
открылось в Северодонецке. Центр развития и воспитания детей «Валдика»
был построен практически с нуля. Ремонтировали его за собственные деньги,
а вот вопросы заработной платы сотрудников здесь решили за счет
грантовых средств (В Северодонецке открыли детсад, в котором
работают переселенцы // Ирта-fax (http://irtafax.com.ua/news/2015/12/
2015-12-21-24.html). – 2015. – 21.12).
С 21 декабря Краматорская городская организация Общества
Красного Креста Украины начнет выдачу продуктовых сертификатов
для переселенцев в городе.
Сумма сертификата составит 200 грн. Получить его сможет следующая
категория населения: многодетные семьи (трое и более детей до 16 лет),
инвалиды 1-й и 2-й группы (возраст до 70 лет), одиноким кормильцам (с
детьми в возрасте до 16 лет), престарелые (возраст после 70 лет),
беременные. Продуктовые сертификаты будут выданы на одного члена семьи
(В Краматорске переселенцы смогут получить продуктовые
сертификаты
//
Восстановление
Донбасса
(http://restoringdonbass.com/novosti/30203-v-kramatorske-pereselentsyi-smogut-poluchitproduktovyie-sertifikatyi/). – 2015. – 21.12).
С октября 2014 года ежемесячная адресная помощь для покрытия
расходов на проживание была предоставлена 42 тысячам 562 семьям из
Луганской области.
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Защита внутренне перемещенных лиц проходит в двух направлениях:
регистрация по месту фактического проживания для получения справки о
постановке на учет и компенсационные выплаты – ежемесячная адресная
помощь для покрытия расходов на проживание.
На сегодня органами социальной защиты населения учтено 244 385
человек или 211 760 семей. Наибольшее количество внутренне
перемещенных лиц зарегистрировано в Северодонецке − 50794 лица,
Беловодском − 41232, Марковском − 23739 и Старобельском районах − 22171
(Более 40 тысяч семей в Луганской области получили помощь на расходы
по проживанию // CXID-INFO (http://cxid.info/bolee-40-tysyach-semey-vluganskoy-oblasti-poluchili-pomosch-na-rashody-po-projivaniu-n126417).
–
2015. – 21.12).
Несколько дней назад в центральную больницу города Рубежное
прибыла
партия
гуманитарного
медицинского
оборудования
специальной мебели для отделения интенсивной терапии.
Среди гуманитарного груза – дыхательный аппарат для
реанимационных действий, наркозно-дыхательный аппарат, автоматический
шприц, аппарат УЗД, измеритель кислорода в крови, гидравлическая каталка,
инфузийная помпа, запасные части для наркозно-дыхательного аппарата и
др. Кроме аппаратуры, реанимационному отделению переданы шесть
кроватей с многофункциональными возможностями, оборудованные
матрацами, с постельным бельем, подушками, одеялами, а также
тумбочками.
Оказание такой весомой помощи больнице стало возможным,
благодаря фонду Александра Романовского и его сотрудничеству с
ассоциацией медицинской и гуманитарной помощи «Франция − Украина»
(Партия гуманитарной помощи доставлена в больницу Рубежного //
Новости Луганска − Lg-News.net (http://lg-news.net/lugansk-i-oblastmestnoe/item/8601-partija-gumanitarnoj-pomoshhi-dostavlena-v-bolnicurubezhnogo.html). – 2015. – 20.12)
С 21 декабря Краматорская городская организация Общества
Красного Креста Украины начнет выдачу продуктовых сертификатов
для переселенцев в городе.
Сумма сертификата составит 200 грн. Получить его сможет следующая
категория населения: многодетные семьи (трое и более детей до 16 лет),
инвалиды 1-й и 2-й группы (возраст до 70 лет), одиноким кормильцам (с
детьми в возрасте до 16 лет), престарелые (возраст после 70 лет), беременные
(В Краматорске переселенцы смогут получить продуктовые
сертификаты // Новости Донбасса (http://novosti.dn.ua/details/266106/). –
2015. – 19.12).
У Хмельницькому будуватимуть житло для переселенців зі Сходу.
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Гроші на зведення кількох багатоповерхівок вони планують отримати
як грант від Організації Об’єднаних націй. Залишається вирішити єдине
питання – одержати в місті відповідну земельну ділянку.
Переселенці розповідають: на 567 сімей потрібно звести декілька
триповерхових будинків. Адже це буде так зване модульне житло. Для
розміщення багатоповерхівок потрібна земельна ділянка трохи більша за
один гектар.
Питання про виділення землі переселенцям уже взялися розглядати
депутати обласного центру. Зокрема, члени постійної комісії з питань
містобудування та земельних відносин проголосували «за» надання
громадській організації «Відродження» півгектара землі для реалізації
пілотного проекту з житлового будівництва. У якому мікрорайоні міста буде
виділена земля – мають визначити до наступного засідання комісії (У
Хмельницькому будуватимуть житло для переселенців зі сходу //
Подільська.info
(http://podilska.info/strichka/10969-u-hmelnickomubuduvatimut-zhitlo-dlya-pereselencv-z-shodu.html). – 2015. – 18.12).
В кривом Роге прошол семинар для переселенцев «Дни карьеры»
Это первый проект Центра международного грантрайтинга при
Днепропетровской ОГА. Он стартовал в регионе в начале декабря и прошел
также в Никополе, Павлограде и Днепродзержинске.
Советник главы Днепропетровской ОГА Ольга Горб:
«Дни карьеры» – важный шаг к социализации переселенцев. Проект
стал возможен благодаря поддержке ПРООН и призван помочь новым
жителям Днепропетровщины найти работу. (…)
На «Днях карьеры» переселенцы узнали об альтернативных видах
занятости и инновационных методах трудоустройства. На мастер-классах им
рассказали, как составить эффективное резюме и подготовиться к
собеседованию. А представители Центра грантрайтинга подробно
остановились на проектах по развитию предпринимательских навыков и
поддержки бизнес-инициатив (От мотивации к собеседованию:
переселенцам из Донбасса рассказали, как найти работу // «МОСТДНЕПР» (http://most-dnepr.info/news/society/129834.htm). – 2015. – 18.12).
17 грудня 2015 року у Києво-Могилянській академії відкрився
Центр психосоціальної реабілітації, створений за допомоги Мальтійської
Міжнародної Служби
(при підтримці Німецької Гуманітарної
допомоги), ІТ- компанії «Інфопульс-Україна» та Київської міської
державної адміністрації.
Мета Центру – надавати допомогу людям, котрі постраждали − це
переселенці, учасники АТО, поранені, члени сімей поранених та загиблих
бійців, жителі районів, де тривали бойові дії, в тому числі діти.
Мер Києва Віталій Кличко:
Ми щиро раді тому, що сьогодні столиця має професійний Центр
надання психотерапевтичної допомоги. З квітня 2015 року спільно з
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Могилянкою столичні соціальні працівники розпочали реалізовувати
пілотний проект з надання реабілітаційних послуг демобілізованим
учасникам АТО та переселенцям. А сьогодні Центр отримав окреме
приміщення, що завдяки зусиллям НаУКМА, благодійників та спонсорів
облаштоване відповідно до сучасних стандартів міжнародного досвіду. На
жаль, військовий конфлікт на Сході триває. Ми повинні не лише шанувати
загиблих, а й піклуватися про тих, хто повертається з війни і потребує
допомоги (Центр психосоціальної реабілітації Києво-Могилянської
академії надаватиме допомогу дітям із районів Сходу країни, де тривали
бойові дії // Міністерство освіти і науки України (http://mon.gov.ua/usinovivni/novini/2015/12/18/u-mogilyanczi-vidkrivsya-czentr-psixosoczialnoyi/). −
2015. – 18.12).
Глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский:
В 2016-м году для объединенной Бахмутской громады будет выделен
ресурс для проведения работ по благоустройству в Красном селе.
За европейские деньги планируется выполнить работы по
термомодернизации здания школы и детского сада, а также завершить
работы по ремонту фельдшерско-акушерского пункта. Подготовительные
работы планируется начать после 15 января (В село Красное Артемовского
района «зайдут» европейские деньги // Корреспондент. Донбасс
(http://korrespondentdonetsk.com.ua/news/info/1/6146). – 2015. – 17.12).
У Рубіжному офіційно відкрили приймальню для внутрішньо
переміщених осіб. Проект зі створення і організації роботи громадської
приймальні для переселенців реалізований благодійним фондом Юрія Цибулі
«Надія» в рамках проекту «Українська ініціатива з укріплення впевненості»
(UCBI) за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID). Проект передбачає створення і функціонування єдиного центру в
Рубіжному з надання всебічної допомоги та підтримки внутрішньо
переміщених осіб, які тимчасово мешкають на території. Основним
напрямом діяльності координаційного центру є пошук, об’єднання і
залучення до практичної роботи з вирішення проблем переселенців усіх
волонтерських організацій і благодійних фондів, що працюють з внутрішньо
переміщеними особами. В офісі організації переселенці можуть отримати
психологічну і гуманітарну допомогу, первинну юридичну консультацію,
допомогу в працевлаштуванні, пошуку житла тощо. Усі види послуг
надаються безкоштовно.
Громадська приймальна розпочала свою роботу в тестовому режимі ще
в листопаді. За цей час її відвідало більше 300 переселенців (У Рубіжному
відкрили центр для допомоги переселенцям // Луганська обласна цивільновійськова
адміністрація
(http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/2015/12/17/news_70880.html). – 2015. –
17.12).
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У Київській області за підтримки Київської облдержадміністрації
відкрили 12 офісів, де вимушені переселенці можуть безоплатно
отримати правову допомогу. Цей проект реалізовано Громадською
правозахисною організацією «Права людини».
Керівник правозахисної громадської організації Віталій Дроботун:
Такий правовий захист внутрішньо переміщених осіб став можливий
лише завдяки тісній співпраці громадськості із органами юстиції та Київської
обласної державної адміністрації.
Юристи організації, окрім консультацій, також надають допомогу в
отриманні необхідних документів; допомагають складати та подавати заяви,
скарги, звернення до органів влади, позови до суду; надають правову
підтримку у випадках порушення прав ВПО; допомагають з отриманням
соціальної допомоги та пенсій. Крім того, організація сприяє у питанні
реєстрації підприємств (фізичної-особи підприємця, товариства з обмеженою
відповідальністю), громадських та благодійних організацій для ВПО (На
Київщині відкрили центри з надання правової допомоги вимушеним
переселенцям // Офіційний веб-сайт Київської обласної державної
адміністрації (http://www.kyiv-obl.gov.ua/news/article/na_kijivschini_
vidkriti_tsentri_z_nadannja_pravovoji_dopomogi_vimushenim_pereselentsjam).
– 2015. – 17.12).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
На Луганщине собираются открыть новый КПВВ в районе города
Золотое.
Это будет первый пункт пропуска для автомобильного транспорта на
территории Луганщины.
Руководитель
Луганской
обласной
военно-гражданской
администрации Георгий Тука:
Я дал сегодня (23.12, – ред.) задание подготовить сегодня пакет
документов для разрешения открытия еще одного КПВВ в районе
населенного пункта Золотое. Я пока не готов сказать, когда это может
произойти. В любом случае, я буду принимать это решение только в случае
прекращения провокаций и огня с противоположной стороны (Донбасс SOS
// https://vk.com/wall-68158751_16467. – 2015. – 23.12).
На Донбасс SOS начали давать юридические консультации.
Работа Горячей линии теперь ежедневно поддерживается тремя
квалифицированными юристами, которые будут повышать юридическую
осведомленность операторов, давать сложные консультации и готовить
разъяснения по наиболее острым вопросам, с которыми приходится
сталкиваться людям, вынужденно переехавшим из зоны проведения АТО.
Проект реализуется при поддержке Международной Организации
Миграций и Европейского Союза (Донецк ◄ Новости – Афиша ► 62.ua //
https://vk.com/wall-15817105_156731. – 2015. – 23.12).
Чешская гуманитарная организация «Человек в беде» принимает
заявки на получение гранта по проекту «Восстановление источника средств к
существованию». Таким образом организация собирается помочь
переселенцам и жителям прифронтовых обзавестись собственным бізнесом
(Восстановление
Донбасса
//
https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/photos/a.547169122051898
.1073741828.544530008982476/697672667001542/?type=3&theater. – 2015. –
22.12).
18 грудня за сприяння СБ України до Слов’янська відбувся візит
представників обласного штабу координаційної ради з питань козацтва при
Запорізькій облдержадміністрації на чолі з отаманом Дмитром Сухиніним.
Мета візиту – встановлення сталих контактів та зв’язків між
представниками Українського козацтва та місцевими українськими
парамілітарними патріотичними організаціям з метою подальшої широкої
співпраці та розвитку українського патріотичного руху в Донбасі, а також
участь у спецоперації СБУ «Дозор» в м. Слов’янську.
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Після урочистої зустрічі біля міської ради Слов’янська, в Центральній
міській бібліотеці міста відбулася Конференція з питань відродження
українського козацького руху на Донеччині, під час якої слово було надано
представникам всіх присутніх патріотичних організацій: Запорізького
козацтва, СБУ, патріотичних парамілітарних громадських організацій
Слов’янська
(Славянск
//
https://www.facebook.com/Sloviansk/posts/943810415713860. – 2015. – 22.12).
Работа Горячей линии Донбасс SOS теперь поддерживается тремя
квалифицированными юристами, которые будут повышать юридическую
осведомленность операторов, давать сложные консультации и готовить
разъяснения по наиболее острым вопросам, с которыми приходится
сталкиваться временно перемещенным лицам (Новости Луганска //
https://www.facebook.com/lugansk.news/posts/1014004008657385. – 2015. –
22.12).
В Донецкой области начали капитальный ремонт железобетонного
моста через реку Жеребец. Стоимость строительных работ, включая
разработку проектной документации, составляет около 5,7 млн грн.
(Восстановление
Донбасса
//
https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/photos/a.547169122051898
.1073741828.544530008982476/697653640336778/?type=3&theater. – 2015. –
22.12).
В (Луганській, − ред) облдержадміністрації відбулась зустріч
заступника голови облдержадміністрації Юрія Клименка з представниками
Програми розвитку ООН в рамках проекту «Відновлення врядування та
примирення на територіях, постраждалих від кризи в Україні».
Це спільний проект Швейцарського бюро співробітництва (SIDA),
Посольства Королівства Швеції (SDC) та програми розвитку ООН (UNDP).
Пріоритетним завданням проекту є посилення можливостей місцевих органів
влади для покращення якості надання послуг та залучення громадян до
спільного прийняття рішень. На першому етапі він охоплюватиме 7 міст і
районів, а також 2 села в Луганській області.
Заступник голови облдержадміністрації Юрій Клименко:
У першу чергу цікавим для обласної влади та місцевих громад може
бути досвід ООН з примирення, якій набутий організацією в численних
місіях в усьому світі.
Менеджер проекту Анатолій Соловйов:
Досягнення цілей примирення планується через реалізацію низки
заходів, зокрема підтримку всебічного відновлення функцій влади та
підвищення ефективності врядування та громадських рад при органах
місцевого самоврядування, організацію тренінгів для місцевої влади з
операційних процедур з урахуванням різних управлінських задач, функцій та
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цілей, проведення інформаційних кампаній з найактуальніших тем, зокрема,
з децентралізації.
Радник з питань примирення та соціальної єдності Тетяна
Шапковська:
В області проектом передбачається створити на конкурсній основі 2
бюро консультацій громадян, які б змогли в якості незалежних
незаангажованих структур допомогти населенню орієнтуватися у
післяконфліктний час, відновити довіру до органів влади та громади, надати
соціальну, юридичну та психологічну допомогу (Луганська обласна
державна адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/49656022
3859616. – 2015. – 21.12).
Благотворительный фонд «Пища жизни» раздает нуждающимся
луганчанам бесплатные обеды. Как сообщается на странице фонда в одной из
социальных сетей, 18 декабря сотрудники фонда накормили бесплатными
обедами бездомных в приюте и нуждающихся жителей квартала имени
Пролетариата Донбасса (informator.lg.ua // https://www.facebook.com/
informatorlg/posts/997212143670232. – 2015. – 20.12).
Срок действия пропусков на пересечение линии соприкосновения,
истекающий 31 декабря этого года, продлен.
Соответствующая информация наконец-то была опубликована на сайте
СБУ: «Всего продлено и перезагружено в систему «Гарт» – 286 тысяч 832
разрешения. Во время обработки было обнаружено 1 тысячу 560 дубликатов,
72 – нуждаются в дополнительной обработке. С сегодняшнего дня все
граждане, которые уже имеют разрешения и не нарушали порядок въезда на
неконтролируемую территорию и выезда из нее, могут пересекать линию
столкновения без дополнительного переоформления и подачи заявок в
течение следующего года (Донбасс SOS // https://vk.com/wall68158751_16219. – 2015. – 18.12).
У Рубіжному офіційно відкрили приймальню для внутрішньо
переміщених осіб. Проект зі створення і організації роботи громадської
приймальні для переселенців реалізований благодійним фондом Юрія Цибулі
«Надія» в рамках проекту «Українська ініціатива з укріплення впевненості»
(UCBI) за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID). Проект передбачає створення і функціонування єдиного центру в
Рубіжному з надання всебічної допомоги та підтримки внутрішньо
переміщених осіб, які тимчасово мешкають на території. Основним
напрямом діяльності координаційного центру є пошук, об’єднання і
залучення до практичної роботи з вирішення проблем переселенців усіх
волонтерських організацій і благодійних фондів, що працюють з внутрішньо
переміщеними особами. В офісі організації переселенці можуть отримати
психологічну і гуманітарну допомогу, первинну юридичну консультацію,
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допомогу в працевлаштуванні, пошуку житла тощо. Усі види послуг
надаються безкоштовно.
Громадська приймальна розпочала свою роботу в тестовому режимі ще
в листопаді. За цей час її відвідало більше 300 переселенців.
Заступник голови Луганської облдержадміністрації Ольга Лішик:
Ті напрацювання, які ви нам сьогодні показали в тестовому режимі,
гарантують, що люди вам будуть довіряти, будуть іти до вас з надією
отримати не тільки допомогу від державних органів влади, але й інших
організацій. А також, щоб поспілкуватися і взяти участь у психологічних
тренінгах, отримати консультацію, щоб продовжити своє життя у новому
місці.
Представник офісу Агентства США з міжнародного розвитку в
Україні Уорен Мерфі:
Такого роду центр – це чудовий приклад того, наскільки плідним може
бути співпраця волонтерів з державними органами влади (Луганська обласна
державна адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/posts/495121240
670181. – 2015. – 17.12).
В Авдеевке восстанавливают центральную городскую больницу
(Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса // http://vk.com/wall77209591_1291. – 2015. – 17.12).
Председатель
Луганской
областной
военно-гражданской
администрация Георгий Тука:
Жители семнадцатого дома по улице Октябрьской Революции в
Лисичанске получат денежную компенсацию вместо утраченных квартир. На
компенсацию выделяется более 25 миллионов гривен (Восстановление
Донбасса // https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/photos/a.547
169122051898.1073741828.544530008982476/695917490510393/?type=3&theat
er. – 2015. – 17.12).
Общественная инициатива «Восстановление Донбасса» совместно с
партнерами-подписантами Меморандума о сотрудничестве и взаимодействии
для восстановления и развития Донбасса и Украины начинает практическую
работу в рамках подписанного документа.
Первая тема, которой занялись эксперты – минная безопасность.
Учитывая масштаб проблемы эта тема будет актуальна еще долгое время и
после
завершения
конфликта
(Восстановление
Донбасса
//
https://www.facebook.com/VosstanovleniyeDonbassa/posts/695959407172868. –
2015. – 17.12).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Директор центра экспорта Export-UA Галина Перепелица:
В Донецкой области только 40% предпринимателей готовы к экспорту
своих товаров. Большинство представителей малого и среднего бизнеса не
имеют
финансовых
возможностей
для
выработки
продукции,
соответствующей европейским стандартам. Также важной проблемой
является отсутствие в Донецкой области квалифицированных маркетологов,
которые проводили бы исследования рынка. А услуги существующих
украинских маркетинговых компании очень дорогие. Немногие
предприниматели могут позволить себе эти услуги (…) (Только 40%
предпринимателей Донетчины готовы экспортировать свой товар, −
эксперт
//
Восстановление
Донбасса
(http://restoringdonbass.com/novosti/30394-tolko-40-predprinimateley-donetchinyi-gotovyieksportirovat-svoy-tovar-ekspert/). – 2015. – 22.12).
Психолог Лариса Волошина:
Психологическая помощь нужна не только переселенцам, но и тем
общинам, которые их принимают − всем, кто вовлечен в новые процессы.
Вовлеченность − это уже определенная степень травматизации.
Мы привыкли относиться в переселенцам как к одной группе. Их всех
объединяет конфликт, но их различает сделанный выбор уйти или остаться.
Государство в разработке программ помощи ставит цель возвращения
переселенцев. Но мы должны учитывать, в каком состоянии человек вышел,
и чего он хочет, какие цели ставит перед собой.
Любой из нас имеет четкое представление о своем «я». Человеку в
травме, сложно сказать, кто он сейчас — он знает только, кем он был.
Многие из нас имеют кризис самоидентификации, даже не будучи
переселенцем − мы травмированное общество.
(…) Мы понимаем, какое это решение − бросить все, сменить свои
жизнь, шагнуть в никуда − это травма для человека. Просто уровень
травматизации варьируется в зависимости от того опыта, который прожил
человек. Мы должны понимать, что травма − это реакции психики на
насилия. Иногда переселенец в своем опыте сталкивается с физическим
насилием. Кто-то сталкивается с эмоциональным, экономическим насилием.
То есть, мы говорим о том, что травматизации подвержены все переселенцы
− это во-первых. Во-вторых, травматизации подвержены те люди, которые
встретили их. То есть, травма − это такой процесс, в котором участвует все
общество. (…)
Человек, переживший травму, из-за того, что он не понимает кто он,
ему очень сложно строить планы. Что такое план? Это определенные
возможности, которые я в силу того, кем я являюсь, у меня есть
определенная цель, и я примерно обозначаю пути ее достижения. Когда все
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меняется, у человека может быть цель, но он воспринимает ее, как некую
абстрактную мечту, он не понимает, как он может реализовать эту цель.
Сейчас переселенцам невозможно обозначить свою мечту, как вполне
реальный план. А с другой стороны мы должны понимать, что для людей,
покинувший свой дом, представление о будущем очень разнится в
зависимости от того, как они понимают, кто они были в этом конфликте,
какую сторону они занимали. (…)
Мы привыкли говорить о переселенцах, как об отдельной группе. Но на
самом деле они делятся по-другому. Их все объединяет конфликт, в центре
которого они оказались и который оказал влияние на них. Также у них
разные причины, почему они ушли. Кто-то ушел переждать, а кто-то решил
начать новую жизнь. Мы не можем помочь переселенцам, если мы будем их
воспринимать, как единую группу (Мы не сможем помочь жителям
Донбасса, если будем воспринимать их как одну группу: психолог //
Громадське радіо (http://hromadskeradio.org/donbas/my-ne-smozhem-pomochzhitelyam-donbassa-esli-budem-vosprinimat-ih-kak-odnu-gruppu-psiholog). −
2015. − 22.12).
За час проведення антитерористичної операції на Сході України
від бойових дій постраждали сотні тисяч громадян. Чи є шанси у
переселенців з Донбасу отримати компенсацію за втрачене майно?
Експерт з адвокації ВБФ «Право на захист» Олена Виноградова:
У держави нема розуміння, як це буде відбуватися і, чи буде
відбуватися взагалі. Є декілька законопроектів від громадськості щодо
компенсації втраченого майна внутрішньо переміщеним особам і тим, хто
залишився і проживає на території проведення АТО. Ці законопроекти не
отримують підтримку держави.
У державному бюджеті звичайно не вистачає грошей. Також нема
розуміння, чи повинна це робити Україна, чи Росія (…).
Міжнародний досвід існує. Кожна країна, яка стикалась чи зі
стихійним лихом, чи з подібними до наших ситуацій, проходила такий шлях і
виплачувала компенсацію. Практика і механізми у світі є і вони можуть бути
застосовані в Україні. Є навіть декілька ініціатив від місцевих рад,
наприклад, Славянськ, робив документування і опис пошкоджень. Але далі
цих ініціатив нічого не рухається тому, що немає на центральному рівні ні
розуміння, ні механізму того, як це має відбуватися.
Зараз створено агентство по відновленню Донбасу.
(…) Є в системі організацій ООН, які працюють в Україні, наприклад,
Shelter cluster і вони спробували зробити таку оцінку. Але вона
використовується організаціями ООН і не використовується органами влади
України. Щодо Донбасу, то ми дійсно не знаємо цих втрат. (…)
Конфлікт ще триває і тому не можна чітко сказати, скільки ми втратили
(…) (Чи отримають переселенці з Донбасу компенсацію за втрачене
майно? // Громадське радіо (http://hromadskeradio.org/na-svizhu-golovu/chy-
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otrymayut-pereselenci-z-donbasu-kompensaciyu-za-vtrachene-mayno). − 2015. −
21.12).
Эксперт по вопросам социальной политики Института социальных
исследований Марианна Онуфрик:
Миллиарды евро поступают к нам от международных организаций и
многих государств мира, которые хотят поддержать нас в этой ситуации и
оказывают целенаправленную помощь в решении проблем перемещенных
лиц. Однако, каким образом эти миллиарды влияют на качество жизни самих
ВПЛ мы, к сожалению, не совсем понимаем. (…)
Помощь переселенцам со стороны государства несистемная и
малоэффективная, так как государство, прежде всего, не понимает какие
проблемы ВПЛ являются приоритетными и какие существуют пути их
разрешения.
Эксперт по вопросам внутренне перемещенных лиц Института
социальных исследований Татьяна Дурнева:
Переселенцы в глазах государства в большинстве случаев
рассматриваются как ноша, а не как ресурс. И это, на мой взгляд,
кардинальная ошибка, потому что 1,5 миллиона граждан, которые выехали,
можно рассматривать как дополнительный ресурс для изменений в стране…
Государству необходимо выработать четкий и последовательный плана
действий, который был бы понятным, с необходимым финансированием и с
расчетами потребностей. Чтобы в любой ситуации можно было указать
доноров и общественным организациям и, в первую очередь, для себя, чтобы
осознать уровень и степень проблемы. Координация и коммуникация между
всеми структурами, которые причастны к решению проблем ВПЛ, должна
быть ежедневной (Активисты назвали политику государства в
отношении ВПЛ неэффективной // Востановление Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/30255-aktivistyi-nazvali-politikugosudarstva-v-otnoshenii-vpl-neeffektivnoy-video/).– 2015. – 21.12).
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Прогнози
Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко:
Полагаю, что после пятничного заявления Еврокомиссии о том, что
Украина выполнила все условия, необходимые для достижения безвизового
режима со странами Европейского Союза, для окончательной отмены виз
нам понадобится не более полугода. Отсчет пошел в пятницу 18 декабря. Не
думаю, что предостережения о необходимости до окончательного
достижения безвизового режима побороть коррупцию могут как-то повлиять
на конечный результат. В противном случае не было бы пятничного
заявления. (…)
Получение безвизового режима с Евросоюзом станет серьезным
аргументом для наших дипломатов для того, чтобы требовать от
перечисленных стран (США, ОАЭ, Австралия, Канада, Британия, Ирландия,
− ред.) более «человеческого» отношения к гражданам Украины, более
легкого оформления визы в эти страны. Виза будет по-прежнему нужна,
однако отношение к украинцам в посольствах и консульствах США,
Великобритании и так далее станет лояльнее: безвизовый режим с ЕС − это
пропуск в «высшую лигу» (Безвизовый режим с ЕС: действителен ли
старый загранпаспорт? // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/ua/suspilstvo/78216-bezvizovyy-rezhim-s-es-deystvitelen-listaryy-zagranpasport). − 2015. – 23.12).
Народний депутат України 8-го скликання, заступник Голови
Верховної Ради Оксана Сироїд:
Перемогти корупцію з нинішніми суддями неможливо, бо вони її
віддані хранителі. Дорога до справедливого українського суду довга, бо
доведеться нищити 80-ти літню філософію (ще від сталінського прокурора
Вишинського) і 25-ти літню корупційну практику. Але кожна дорога має свій
початок...
Головне, за що ми боролися у змінах до Конституції − це гарантія
створення нових судів законом і можливість добрати нових суддів, з-поза
системи, передовсім до нового Верховного Суду та апеляційних судів.
Багато критики сьогодні було стосовно того, що детального механізму
оновлення суддівського корпусу не передбачено і що на етапі впровадження
знову може бути обман. І це правда. Бо з одного боку Конституція не може
бути інструкцією, але з іншого − люди поки що не мають особливих підстав
вірити, що нинішні президент, парламент і уряд мають щирі наміри стосовно
впровадження реформ. Та й суди чинитимуть страшний опір і саботаж.
Вочевидь відстоювати ідеї, закладені в змінах до Конституції
доведеться на кожному етапі. Багато буде залежати від того хто і як буде
оцінювати суддів, особливо їхню доброчесність (майно, спосіб життя). Без
участі громадськості в процесі оцінювання суддів, ми ніколи не зможемо це
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оцінити та й люди ніколи не повірять в таку реформу. Тому ще до
остаточного ухвалення змін до Конституції необхідно ухвалити детальний
механізм перепризначення суддів, і гарантувати, що буде неможливо
призначити суддів, стосовно доброчесності яких в людей є сумніви (…)
(ОКСАНА СИРОЇД: Перемогти корупцію з нинішніми суддями
неможливо
//
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/Like/78132-oksana-siroid-parlament-vidpraviv-proektzmin-do-konstitutsii-v-chastini-praosuddya-do-konstitutsiynogo-sudu). − 2015. –
22.12).
Голландський банк ABN AMRO вніс Україну до списку країн з
перспективними ринками, які можуть замінити країни БРІКС.
В списку з чотирьох перспективних країн Україна опинилась на
першому місці. Також до цього списку включені В’єтнам, Мексика та Гана.
Зовнішня торгівля країни все більше орієнтується на Захід. Перш за все
Україна приваблива для голландського агросектору.
Фахівці банку зазначили, що Нідерланди можуть стати ринком для
збуту української продукції, а на українському ринку підприємці цієї країни
можуть знайти нові можливості для збуту власних товарів (Голландський
банк вніс Україну до списку найперспективніших нових ринків //
Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/12/20/
7042508/). − 2015. – 20.12).
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін:
Безвізовий режим буде! Коли саме − через 5 місяців або за рік, −
залежить від ефективності реформ в Україні.
Я дуже сподіваюся, що безвізовий режим в українців буде через 5−7
місяців (Клімкін: Україна може отримати безвізовий режим через 5−7
місяців // Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/
12/19/7042485/). − 2015. – 19.12).
Директор Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна»
Андрій Єрмолаєв:
Якщо об'єктивно оцінювати ситуацію, то і ЄС повною мірою не
готовий надавати нам безвізовий режим, і Україна не зовсім готова до цього.
І річ не у виконанні формальних зобов'язань.
Європа переживає зараз не найкращі часи. Це пов'язано з міграційною
кризою та загрозою тероризму. Україна переживає проблему втрати
територій, мільйони громадян перебувають або на анексованій території, або
на територіях, непідконтрольних уряду. Крім цього, існує проблема
паспортного контролю та махінацій.
Все це зберігає рівень взаємної недовіри та ризиків.
З дипломатичних міркувань ми отримаємо позитивний сигнал у вигляді
висновків із позитивними оцінками, рекомендаціями, а уряд декларуватиме
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необхідність подальшого виконання зобов'язань, зокрема функціонування
антикорупційного законодавства та інститутів.
Але в практичному плані є сумніви, що в 2016 році повноцінний
безвізовий режим буде реалізований. Можливо, буде перехідний період або
послаблення, пов'язані з проходженням паспортного контролю (Україна
може розраховувати на варіант «сурогатного» безвізового режиму –
експерт // Слово і Діло (http://www.slovoidilo.ua/2015/12/18/pogljad/polityka/
ukrayina-mozhe-rozraxovuvaty-na-variant-surohatnoho-bezvizovoho-rezhymuekspert). − 2015. – 18.12).
Шостий і останній звіт Єврокомісії про виконання Києвом Плану
дій з візової лібералізації розглянуть, найшвидше, за тиждень. Однак,
щоб українцям почали видавати візи за спрощеною процедурою, уряд має
виконати цілу низку взятих на себе зобов’язань. І якщо деякі пункти нам
пробачили, як-от конституційні зміни щодо зняття недоторканності із
депутатів та суддів, – то до більших поступок Європа навряд чи готова. Адже
серед країн-членів ЄС теж точаться суперечки, чи потрібно спрощувати
оформлення віз для українців.
Головний редактор «Європейської правди», експерт Сергій
Сидоренко:
Найперше, що потрібно прийняти – це Трудовий кодекс із поправками,
які гарантують трудову недискримінацію сексменшин. Якщо ми цього не
зробимо, то безвізового режиму точно не буде, хто би що не розповідав, як
ми зможемо вмовити європейців і знайти альтернативне формулювання.
Друзі, ми це проходили із 2010-го року і щоразу знаходили щось нове. Але
без чіткого формулювання, яке, до речі, ухвалили і Молдова, і Грузія – дуже
консервативна і християнська країна. Ми ж залишились у списку останніми.
Іншим проблемним моментом є перегляд законів щодо Нацагенції із
питань незаконно вивезеного майна і управління ним.
Закон ухвалений із категорично неприйнятними правками. Президент
має заветувати цей закон, якщо він дійсно хоче, щоб ми отримали безвізовий
режим. По суті, всі знали, що закон ухвалений з неприйнятними правками. І
тут найбільша проблема, бо коли Рада щось ухвалила, а потім це переглядає,
вона таким чином визнає свою неспроможність, а ніхто цього не хоче.
Все йде до того, що у звіті Єврокомісія виставить нові умови Україні.
Євросоюз може ухвалити звіт, який означатиме, що Україна отримає
безвізовий режим ось-ось, за якийсь відрізок часу. Разом із тим, звіт може і
вимагати від України здійснити певні дії. Лише після того ЄС почне
формальне ухвалення скасування віз для українців (У звіті Єврокомісії щодо
безвізового режиму Україні висунуть нові умови, – Сидоренко // Західна
інформаційна корпорація (http://zik.ua/news/2015/12/14/bezvizovyy_zvit_yes_
obitsyayut_oprylyudnyty_654188). − 2015. – 17.12).
Директор Украинского института менеджмента политики Руслан
Бортник:
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Я думаю, что в мае месяце 2016 года шансов на получение безвизового
режима с Европейским Союзом практически нет, даже говорить об это не
стоит. Думаю, даже с 1 июля шансы на безвизовый режим у нас 30% на 70%.
Скорее всего, мы его получим после окончания кризиса на Востоке, где-то в
2017 году.
Такой шанс для Украины − это часть «больших» договоренностей
между США и Европой для поддержки нашего государства.
В этой поддержке США дает деньги через МВФ и напрямую гарантии
от Министерства финансов США, а Европа способствует политической
интеграции (Украина получит безвизовый режим с ЕС не раньше 2017
года – политолог // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/77408-ukraina-poluchit-bezvizovyy-rezhim-s-esne-ranshe-2017-goda-politolog). − 2015. – 17.12).
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(Ukraine Reforms Communications Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ
// https://www.facebook.com/UaReforms/posts/633779123391760. – 2015. –
23.12).

(Ukraine Reforms Communications Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ
// https://www.facebook.com/UaReforms/posts/633779123391760. – 2015. –
23.12).
Інфографіка

110

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

17 − 23 грудня 2015 року

20-28 лютого 2015

(Ukraine Reforms Communications Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ
// https://www.facebook.com/UaReforms/posts/633779123391760. – 2015. –
23.12).

(Законопроект «Про публічні закупівлі» має бути прийнятий
якнайшвидше. Якщо система ProZorro буде запроваджена на всі державні
закупівлі в Україні, це дозволить зекономити близько 30 мільярдів гривень
щороку – Максим Нефьодов // Ukraine Crisis Media Center
(http://uacrisis.org/ua/38807-procurement). – 2015. – 21.12).
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(Почему государственные расходы нужно снижать и как это
сделать
//
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/statti/68117-pochemu-gosudarstvennye-raskhodynuzhno-snizhat-i-kak-eto-sdelat). − 2015. – 18.12).

(Почему государственные расходы нужно снижать и как это
сделать
//
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/statti/68117-pochemu-gosudarstvennye-raskhodynuzhno-snizhat-i-kak-eto-sdelat). − 2015. – 18.12).
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(Что получит Украина от зоны свободной торговли с ЕС: ответы
на
важные
вопросы
//
Канал
24
(http://24tv.ua/ru/chto_poluchit_ukraina_ot_zony_svobodnoj_torgovli_s_es_otve
ty_na_vazhnye_voprosy_n640995). − 2015. – 17.12).
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