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Проблеми вимушених переселенців – під пильну увагу владних
структур
Закон про посилення гарантій дотримання прав переселенців з Криму і
зони АТО, підписаний Президентом України, робить безстроковими
відповідні довідки для переселенців, тоді як до цього вони діяли протягом
півроку. При цьому, розширюється перелік держорганів з видачі довідок про
постановку на облік. Тепер переселенці зможуть звертатися також до
структурного підрозділу місцевої адміністрації щодо соцзахисту, в районний
та міський центри зайнятості. Крім того, заяви прийматимуть в управлінні
Пенсійного фонду за місцем фактичного проживання, зазначено в
пояснювальній записці до закону.
У той же час скасовані проставлення штампу на зворотному боці
довідки в органах міграційної служби та перевірка місця проживання.
Переселенцям не потрібно буде реєструватися в міграційній службі раз на
півроку.
Ще одне нововведення – можливість подати заяви про припинення
трудового договору з роботодавцями в центри зайнятості за новим місцем
проживання. Це стосується тих осіб, що не встигли зробити це до виїзду з
Криму або зони АТО.
Також при наявності реєстрації місця проживання органи влади
повинні ставити переселенців на облік в день подачі заяви. У разі відсутності
штампа, прийняття на облік обмежене 15 днями, зазначено в законі. За цей
час в якості доказу можна надати військовий квиток, трудову книжку,
документ про право власності на майно. Також, можливе надання медичних
документів або документів про наявність наукового ступеня, фото або
відеозапису (http://korrespondent.net/ukraine/3612043-poroshenko-podpysalzakon-o-spravkakh-pereselentsev. – 2016. – 06.01).
Слід нагадати, що даний закон прийняли ще на початку листопада
2015 року
(http://korrespondent.net/ukraine/3584848-rada-rasshyryla-pravapereselentsev. – 2015. – 03.11), але 26 листопада Президент ветував його для
доопрацювання. У новому варіанті закон визначає, що інформацію про
проживання переселенців на новому місці органи соцзахисту повинні
отримувати з держреєстрів. При цьому, також буде проводитися обмін
даними з волонтерами та організаціями, які допомагають переселенцям.
Після доопрацювання документ був прийнятий 25 грудня.
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Слід підкреслити, що прийняття закону «Про внесення змін до деяких
законів України щодо посилення гарантії дотримання прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб» і підписання його Президентом України
Петром Порошенком у експертних колах прокоментували вкрай позитивно,
вказуючи на його своєчасність і прогнозуючи необхідну на сьогоднішній
день результативність. Одним з показових є коментар керівника
Адвокатського центру Української Гельсінської спілки з прав людини Бориса
Захарова, який зазначив: «Прийнятий Верховною Радою закон, на нашу
думку, можна назвати зразковим. Він повністю відповідає міжнародним
стандартам»
(http://fakti.ks.ua/aktualno/6625-novyy-zakon-oblegchit-zhiznpereselencev-na-hersonschine.html. – 2015. – 26.12).
Експерт благодійного фонду «Право на захист» Олена Виноградова,
говорячи про даний закон, також звернула увагу й на те, що він формувався з
урахуванням результатів тривалих консультацій, робочих зустрічей та нарад.
Були почуті голоси «більше 1,5 млн внутрішньо переміщених осіб… Ми
сподіваємося, що прийнятий законопроект, стане першою цеглинкою у
фундамент співпраці правозахисників та органів державної влади», –
підкреслила О. Виноградова (http://fakti.ks.ua/aktualno/6625-novyy-zakonoblegchit-zhizn-pereselencev-na-hersonschine.html. – 2015. – 26.12).
Дане сподівання має привернути до себе увагу відповідних працівників
владних структур. Адже зусилля Президента стосовно врегулювання
нормативної бази для нормалізації життя переселенців мають знайти
підтримку в конкретних діях органів державної влади на місцях. У зв‘язку з
цим звертає на себе увагу те, що деякі експерти, обговорюючи надання
допомоги державою вимушеним переселенцям із зони АТО і Криму,
вказують на її невисоку ефективність. Так, журналіст Валентин Торба, який
більше року тому вимушено виїхав з Луганська, у своєму коментарі ситуації
зазначив: «Держава не може взяти на себе турботу про всіх біженців. ... Ми
багато що повинні вирішувати самостійно. Я від держави нічого не отримав,
але я нічого і не просив. Облаштовувався в столиці сам. А знайомі, які
ставали на облік, отримували 400-800 гривень на місяць допомоги,
зіткнулися з безліччю казусів. У цьому процесі стільки технічних проблем,
які держава як система має вирішувати, але поки не вирішила»
(http://gordonua.com/publications/ZHurnalist-Torba-Est-lyudi-kotorym-nevygodno-chtoby-voyna-zakanchivalas-Odin-blokpost-milliony-griven114361.html. – 2016. – 08.01).
Про те, що українська влада виявилася не готова надавати реальну
підтримку внутрішньо переміщеним особам (ВПО) з Криму та Донбасу і не
змогла виконати базові функції по дотриманню громадянських прав
переселенців раніше заявила і президент Донецької міської громадської
організації «Альянс» Світлана Закревська. За її совами: «Влада не
забезпечила людей, які втратили все, ні житлом, ні роботою. Не надала ніякої
значущої підтримки і навіть не була в змозі організувати реєстрацію ВПО»
(http://www.donetskie.com/news/incident/pereselentsev-iz-zony-ato-priravnyalik-vragam-naroda-ekspert-/58007/. – 2015. – 05.11).
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При цьому, у нинішній ситуації звертають на себе увагу статистичні
дані, що свідчать про нерівномірність розселення внутрішньо переміщених
осіб. Так, відповідно до інформації Міжвідомчого координаційного штабу, з
тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної
операції до інших регіонів переселено 1 млн 14 тис. 240 осіб, у тому числі з
Донецької і Луганської областей 992 тис. 539 осіб, з Автономної Республіки
Крим і міста Севастополь 21 тис. 701 особу, з яких 166 тис. 420 дітей та
499 тис. 482 інваліди і особи похилого віку.
Найбільше внутрішньо переміщених осіб розміщено у Луганській
(247 тис. 872 особи), Харківській (208 тис. 262 особи), Донецькій (116 тис.
498 осіб), Дніпропетровській (85 тис. 987 осіб), Запорізькій (66 тис. 668 осіб),
Київській (46 тис. 832 особи) областях та у м. Київ (34 тис. 382 особи).
Найменша кількість розселених у Тернопільській (2 тис. 553 особи),
Чернівецькій (2 тис. 357 осіб), Рівненській (3 тис. 017 осіб), Закарпатській (3
тис. 775 осіб), Івано-Франківській (3 тис. 703 особи) та Волинській (4 тис.
125 осіб) областях.
Місцевими органами виконавчої влади постійно проводиться пошук
приміщень, придатних для розміщення внутрішньо переміщених осіб. На цей
час визначено 664 об‘єкти різної форми власності, в яких можливе
розміщення
11
тис.
198
внутрішньо
переміщених
осіб
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248750766. – 2016. –
05.01).
Однак, примітно й те, що, згідно з даними ООН, які раніше
публікувалися в ЗМІ, ще на серпень минулого року, переселених осіб на
території
України
було
більше
–
1
млн
449
тис.
(https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/infographic/over
view-population-displacement-21-august-2015. – 2015. – 21.08).
При всьому при цьому, у сформованій на сьогодні ситуації, звертає на
себе увагу: перше – необхідність у серйозній інформаційній, інформаційнороз'яснювальній роботі з вимушеними переселенцями, органами влади й
ЗМІ. У даному контексті звертає на себе увагу інформація президента
Донецької міської громадської організації «Альянс» С. Закревської, яка
раніше повідомляла про проведення спеціального комплексного моніторингу
щодо ситуації з ВПО, який охопив регіони України, де зареєстрована
переважна більшість таких переселенців – Київ, Донецьк, Луганськ,
Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку області. Проект підтримало
Генеральне консульство ФРН у Донецьку, розташоване в Дніпропетровську.
Експерт підкреслила: «Ми робили широкомасштабний моніторинг, так як
при спілкуванні з ВПО виявляється, що переселенці не мають належної
інформації про послідовність дій після переїзду на нове місце. Органи влади
їм у цьому ніяк не допомагають. Дослідження сайтів органів державної влади
та місцевого самоврядування показало, що більшість ресурсів не містить
належної інформації, а та, що є, застаріла або втратила актуальність.
Також ми робили моніторинг соцмереж, як тих, де спілкуються ВПО,
так і сторінок органів влади. Ми виявили, що переселенці обговорюють
Аналітичний коментар
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важливі теми – реєстрація, працевлаштування, переїзд, соцвиплати тощо. А
органи влади на своїх сторiнках зовсім не розміщують інформацію, яка була
б потрібна ВПО. Жодного разу переселенці не робили перепост з сайтів або
сторінок органів державної влади. Це означає, що у нас склалися дві
реальності. Одна реальність це – влада і місцеві жителі громад, а інша це –
переселенці, і вони не перетинаються навіть в соціальних мережах», – вважає
експерт
(http://www.donetskie.com/news/incident/pereselentsev-iz-zony-atopriravnyali-k-vragam-naroda-ekspert-/58007/. – 2015. – 05.11).
Слід зазначити, що, хоча, дані такого моніторингу дещо гіперболізують
ситуацію, проте, все ж вказують на існування проблеми.
Про недостатню роз'яснювальну роботу з проблем переселенців
говорив також і експерт проекту «Ціна Донбасу: повернути не можна
залишити» Сергій Карелін, який вказав на те, що: «Під час дослідження по
Донецькій та Луганській областях виявлено: переселенці оформили аж 7
субсидій. Це були дані станом на 1 вересня. Можливо, ця цифра змінилася, –
зазначив експерт і підкреслив, – проблема в тому, що ніхто не проводить
роз‘яснювальну роботу з цього приводу» (http://www.ostro.org/general/society/
news/489408/. – 2015. – 28.12).
Друге – крім інформаційної та інформаційно-роз‘яснювальної роботи з
вимушеними переселенцями, вкрай важливою є робота ідеологічна. Тут
можна частково погодитися з думкою журналіста Валентина Торби, який
зазначив: «Київ зі свого боку повинен краще артикулювати посили, що
Донбас – наша земля. Якщо цього не робити, час буде втрачено, адже там
виростуть інші покоління з іншими цінностями. ... Єдина можливість змінити
розстановку сил на свою користь – працювати з цими 1,5 млн переселенців.
Від того, що вони будуть розповідати, залежить багато чого. Вони будуть
їздити додому, в окуповані міста, відвідувати близьких, зідзвонюватися зі
знайомими чи сусідами, і будуть доносити інформацію про життя в Україні,
на вільній землі. Розповідатимуть, що тут відбуваються позитивні зміни. Це
один з найважливіших способів поширення достовірної інформації ... »
(http://gordonua.com/publications/ZHurnalist-Torba-Est-lyudi-kotorym-nevygodno-chtoby-voyna-zakanchivalas-Odin-blokpost-milliony-griven114361.html. – 2016. – 08.01).
Третє – ситуація, пов‘язана з поверненням вимушених переселенців
на Донбас. Згідно з інформацією голови Всеукраїнської організації у справах
вимушених переселенців Оксани Ермішіної, більше половини з 1,5 млн
вимушених переселенців з Донбасу не змогли адаптуватися на нових місцях
проживання і лише близько 30% переселенців не планують повертатися
додому.
При цьому, за словами експерта «з роботою в Донецьку як і раніше все
недобре, тому, що дуже багато бюджетних, промислових підприємств або
працюють у напівзамороженому режимі, або закрилися взагалі. Вакансії є,
але здебільшого це робочі руки і люди в соціальну сферу, не вистачає в
медицині людей, не вистачає вчителів, тобто готові прийняти, але зарплати
набагато менше, ніж на території, підконтрольній України. При цьому ціни
Аналітичний коментар
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як мінімум в два рази вищі» (http://rian.com.ua/story/20151007/374830807.html,
17.10.2015).
Четверте – міжнародна складова. Рада Європейського Союзу
розгляне питання про надання Україні безвізового режиму в березні або
червні 2016 (http://obozrevatel.com/politics/03762-stalo-izvestno-kogda-sovetevropyi-rassmotrit-bezvizovyij-rezhim-dlya-ukrainyi.htm. – 2016. – 09.01), проте,
деякі експерти ставлять під сумнів прийняття рішення на користь України
завдяки складній ситуації, яка склалася в нашій державі з вимушеними
переселенцями. Так, експерт з європейської політики Вадим Савицький
підкреслив: «У ЄС побоюються напливу переселенців з Донбасу і потоку
контрабанди із зони АТО, тому введення безвізового режиму можуть
відкладати, посилаючись на недоробки Києва, наприклад, в частині
зобов‘язань з питань безпеки. Тим більше, Шенгенська зона переживає кризу
через наплив сирійських біженців».
…При цьому, виходячи з наявності досить критичних й частково
обґрунтованих оцінок ситуації, пов‘язаної з вимушеними переселенцями в
нашій країні, слід підкреслити необхідність більш широкого висвітлення в
ЗМІ державних програм, які сьогодні спрямовані на вирішення проблем
переселенців та являються ефективними й дієвими.
В. Волковинська
н.с. ФПУ,
канд. філос. наук
Пріоритети державного бюджету на 2016 рік
В ніч з 24-го на 25-те грудня ВРУ прийняла державний бюджет на
2016 рік. Головний фінансовий документ країни визначає не тільки конкретні
обсяги фінансування тієї чи іншої статті видатків держави, а й загальний
вектор розвитку на наступний рік. Пріоритети у фінансуванні показують і
загальні пріоритети країни.
Основні показники, що закладаються в бюджеті − це співвідношення
доходів і видатків, яке визначає відповідно дефіцит або профіцит бюджету.
Навколо цих показників цього року розігралась справжня драма: для
продовження співпраці з МВФ необхідно було довести рівень дефіциту
бюджету (про профіцит взагалі мова не йшла) до рівня 3,7% прогнозного
ВВП. Ця вимога є елементом позикового пакету Міжнародного валютного
фонду, яку Україна повинна була виконати за будь-яких умов. Прийнятий
держбюджет цю вимогу виконує: граничний обсяг дефіциту державного
бюджету України встановлюється в сумі 83 млрд 694 млн грн (3,7%
прогнозного ВВП проти 4,1% ВВП в 2015 році). Також, доходи держбюджету
в наступному році перевищують доходи бюджету−2015 на 15,1% і складають
595,1 млрд грн. Витрати бюджету-2016 перевищують показники поточного
року на 14,5%, і сягають 684,5 мрлд грн (http://112.ua/glavnye-novosti/rada-
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prinyala-gosudarstvennyy-byudzhet-ukrainy-na-2016-god-281140.html. − 2015.
− 25.12).
В умовах, коли прагнення стимулювання економіки та залучення
інвестицій вимагає зниження податків, що призводить до зменшення
дохідної частини бюджету, низький рівень дефіциту бюджету означає і
скорочення видатків. Однак, поряд із погодженням тих статей, які можна
фінансувати менше, необхідно булло виділити і ті, на які потрібно виділити
кошти в 2016 році або в більшому обсязі, або взагалі вперше. Це стосується
новостворених структур, від функціонування яких у великій мірі залежить
розвиток держави. Так, народний депутат Сергій Лещенко розповів, що на
потреби Національного антикорупційного бюро передбачено 486 млн грн, а
на антикорупційну прокуратуру − 74 млн грн. Крім того, на фінансування
партій
із
бюджету
буде
витрачено
391
млн
грн
(http://asn.in.ua/ru/news/news/26561-nardep-rasskazal-kakie-summy-vbjudzhete- predusmot.html. − 2015 − 25.12). Це теж нова стаття видатків,
порівняно із минулим роком. Крім того, збільшуються видатки на Пенсійний
фонд (майже 6,4% ВВП). Виростуть загальні витрати Мінсоцполітики (на
68%), Конституційного суду (на 68%), Апарату Верховної ради (на 34%),
Служби зовнішньої розвідки (на 33%), Держуправління справами і
Державної судової адміністрації (по 25%), Міноборони (на 22%, а не до 5%
ВВП, як прогнозував президент Петро Порошенко). Фінансування освіти і
науки скоротиться на 6,2%. Міністерство охорони здоров‘я отримає на 5%
менше бюджетних грошей, ніж у 2015 році (http://ukrreal.info/ua/statti/68318gosbyudzhet-chto-v-itoge-prinyal-parlament. − 2015 − 28.12).
Щоб вийти із скрутної ситуації через неможливість суттєво скоротити
видатки, уряд звернувся і до розробки податкових нововведень. Адже будьяке зниження податкових ставок за умови очікувань приблизно рівних
надходжень у бюджет означає розширення податкової бази. Іншими словами,
податки необхідно зібрати у меншому розмірі, але і з більшої кількості
джерел. Це піднімає й інші питання: адміністрування податків, боротьба з
корупцією, фіскальна політика − заходи, що допоможуть зменшити втрати
під час самого процесу наповнення державної скарбниці. Одним із головних
позитивних моментів нової податкової політики експерти називають
зниження ставки ЄСВ. Директор Українського інституту аналізу та
менеджменту політики Руслан Бортник зазначив, що «з приблизно 48%, яким
був внесок – а це витрати і роботодавця, і безпосередньо працівника –
сьогодні його скоротили до 22%. Але без інших інструментів, без такого ж
застосування в секторі оподаткування доходів фізичних осіб або доходів
підприємств, це не буде працювати так, як хотілося б уряду. Але все-таки
єдиний соцвнесок скоротили і це правильний крок у правильному напрямку»
(http://uiamp.org.ua/eksperty-vse-taki-nashli-plyusy-byudzheta-2016. − 2016. –
05.01).
Крім того, цьогорічний бюджет України повинен був визначити
бюджетні відносини із регіонами в рамках поглиблення реформи
децентралізації. Напередодні голосування у ВРУ за держбюджет−2016 уряд
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прийняв розпорядження, згідно з яким до 131 громади, які матимуть прямі
міжбюджетні відносини з держбюджетом у 2016 році, додаються ще 22
(http://new.minregion.gov.ua/press/news/uryad-priynyav-rishennya-prokoreguvannya-perspektivnih-planiv-formuvannya-teritoriy-gromad-5-oblastey/.
− 2015. – 24.12).
Ось так палітру питань вирішує державний бюджет. Не дивно, що
навколо його прийняття було так багато політичних заяв та зіткнень. Частина
із них перейде і у новий рік: експерти впевнено прогнозують внесення змін
до бюджету. Перший заступник голови парламентської фракції «Блок Петра
Порошенка» Ігор Кононенко запевняє, що бюджет буде коригуватися, і не
один раз. Перші коригування, за його словами, відбудуться після того, як
уряд презентує цей бюджет Міжнародному валютному фонду
(http://www.theinsider.ua/politics/56805bfbd23e8/. – 2015. – 27.12). Спікер ВРУ
Володимир Гройсман підтвердив цю позицію, коли заявив про створення
робочої
групи
із
вдосконалення
бюджету
(http://asn.in.ua/ua/news/news/27087-grojjsman-nameren-iniciirovat-sozdanierabochejj-g.html). – 2015. – 29.12). Однак, кардинальних змін навряд чи
можна очікувати. Із цим погоджується і Нардеп Олег Медуниця. «Зміни
держбюджету будуть, але всередині бюджетних розпорядників, бо дуже
важко зрозуміти конкретний зміст тієї чи іншої статті. (…) Але принципово,
«макроструктурно» − цей бюджет не буде змінюватися, так само як і цифри
коштів на головні статті держбюджету», − вважає депутат
(http://ukrreal.info/ua/Like/79517-kem-i-dlya-kogo-byl-sozdan-byudzhet-2016. −
2015. − 28.12). Тому висновки щодо фінансового майбутнього країни можна
робити вже сьогодні.
Держбюджет передбачає деяке підвищення соцстандартів. Так, у ньому
закладене підвищення рівня мінімальної заробітної плати з 1330 грн до
1550 грн. Це підвищення відбудеться в три етапи: з 1 січня, 1 травня та
1 грудня
(http://112.ua/glavnye-novosti/rada-prinyala-gosudarstvennyybyudzhet-ukrainy-na-2016-god-281140.html. − 2015. − 25.12). На думку
міністра фінансів Наталії Яресько, «попри зменшення видаткової частини
бюджету, він задовольняє усі військові та соціальні потреби держави. (…)
Остаточна версія бюджету передбачає, що соціальні стандарти виростуть
дещо більше за інфляцію. Так, мінімальні зарплати та пенсії упродовж року
підвищать на 12,5%, інфляція ж, за прогнозами Мінфіну, буде в межах 12%»
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27458257.html. – 2015. – 30.12).
Звісно, такі показники суттєво не наближають українців до добробуту,
оскільки не враховують багатьох факторів. Так, держбюджет–2016
передбачає, що рівень інфляції на кінець року становитиме 12%. Але
незалежні експерти вважають, що рівень інфляції буде істотно вищим – не
менше 20%, хоча і не більше 30% (http://ukrreal.info/ua/statti/68388ekonomichni-ochikuvannya-scho-prinese-2016. − 2015. – 31.12). Крім того, у
2015 році інфляція сягнула 45 %, а соцстандарти, хоч і були підвищені, але,
як відомо, лише на 18 %. Варто загадати і про падіння національної валюти
та інші чинники, що стимулюють ріст цин на внутрішньому ринку.
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Нардеп Юрій Луценко підтверджує, що держбюджет−2016 обмежує
ряд держвитрат, не дозволяє підвищувати соцстандарти і вкладати достатньо
коштів у розвиток. Однак, він вважає його «необхідним злом»: «Це дуже
важкий бюджет, податковий кодекс і дуже важкий соцпакет. Але без цього не
буде пенсій, зарплат та розвитку підприємництва, а отже і розвитку країни»
(http://ukrreal.info/ua/Like/79517-kem-i-dlya-kogo-byl-sozdan-byudzhet-2016. −
2015. − 28.12).
У формуванні соціальної політики та державних видатків дійсно слід
зважати не тільки на потреби населення, а й на можливості бюджету. Та й
найкращим шляхом для підвищення рівня добробуту населення є не
збільшення суми бюджетних виплат, а стимулювання розвитку
підприємництва. З цього приводу голова Верховної Ради України
В. Гройсман окремо наголосив: «Будемо йти далі і продовжувати роботу,
щоб саме цей бюджет був чітким планом дій щодо стратегії розвитку нашої
країни і потужної економіки». Він анонсував напрацювання окремого плану
дій щодо стимулювання внутрішнього виробника, внутрішнього ринку,
розвитку економіки, який має бути здійснений у січні-лютому 2016 року
(http://ukrreal.info/ua/politika/78804-volodimir-groysman-z-tsim-byudzhetomrozpochinaetsya-duzhe-seryozna-analitika-i-formuvannya-novoi-ekonomichnoipolitiki-na-2016-rik. − 2015. – 25.12).
Перспектива створення такого плану, а тим більше його виконання,
сьогодні досить непевна, а от закладені в бюджеті економічні показники
експерти вважають занадто оптимістичними. Економіст Олександр Царук
заявляє, що «передбачається зростання економіки більше ніж на 2%, і воно
нерелевантно відображено в порівнянні з показниками виконання бюджету
2015 року» (http://newsradio.com.ua/2015_12_31/Urjad-ne-vikonav-derzhavnijbjudzhet-2015-roku-ekonom-st-8599/. – 2015. – 31.12). З ним погоджується і
керівник аналітичного відділу інвестиційної компанії Concorde Capital
Олександр Паращій. «Результат основних консенсус-прогнозів – очікування
зростання ВВП на 1,2-1,9%, а найгірший з прогнозів припускає падіння
економіки
в
наступному
році
до
3,4%»,
–
додає
він
(http://www.economica.com.ua/finance/article/53154617.html. − 2016. − 05.01).
Орієнтуватись на ріст ВВП у 2% дає підстави прогноз міжнародного
рейтингового агентства Moody's (http://ukranews.com/news/190153.Vsleduyushchem-godu-VVP-Ukraini-virastet-na-2-Moodys.uk. – 2015. – 20.11).
Саме цей прогноз для уряду був найбільш авторитетним, хоча зрозуміло, що
цілком і повністю покладатись на нього неможливо, як і на будь-який
прогноз. Тим більше, що саме бюджет та податкова політика покликані
забезпечити його здійснення. Наскільки виправданим є закладання в бюджеті
відвертого оптимізму – покаже час.
Міністр фінансів Наталія Яресько попередила українців, що початок
року буде не найлегшим з точки зору фінансування. «Насамперед я маю на
увазі той факт, що ми знизили доходи, одночасно не забезпечивши зниження
податків за кількома напрямками і по розширенню податкової бази, на які ми
сподівалися спочатку» (http://112.ua/ekonomika/yaresko-nachalo-goda-budetАналітичний коментар
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ne-samym-legkim-s-tochki-zreniya-finansirovaniya-byudzheta-282256.html. −
2015. − 30.12), − пояснила вона. Міністр наголосила, що впевнена в
реалістичності бюджету, але складнощів це не применшує.
Бюджет−2016 відзначається спробою балансувати на межі. Це
стосується і намагання суттєво скоротити дефіцит бюджету, і декларацій
зниження податкового тиску. Однак, просто зменшити дефіцит шляхом
зниження видатків, «урізання» фінансування багатьох інституцій без їх
реформування, адекватної оптимізації та перехідного періоду дуже важко.
Директор центру «Нова соціальна та економічна політика» Ірина Акімова
наголошує, темпи скорочення бюджетного дефіциту, запропоновані МВФ
Україні (з 7,3% до 3,9% ВВП), вище, ніж в реструктуризаційному плані для
Греції. В інших країнах (Португалія, Іспанія, Латвія) фіскальна консолідація
займала 3-5 років. «Ризики високих темпів бюджетної консолідації під час
кризи відомі − стагнація, повільне повернення до економічного зростання», −
додає вона (http://www.segodnya.ua/opinion/akimovacolumn/byudzhet-2016kakie-u-nego-prioritety-678782.html. − 2015. − 28.12). Чим Україна заслужила
такий «особливий» підхід − невідомо, хоча зрозуміло, що країна знаходиться
у вкрай несприятливому становищі і може не мати в запасі цих 3-5 років. До
того ж, за умови, якщо реформи в Україні не просунуться до належного
рівня, затягування із переформатуванням держвидатків може призвести
тільки до глибшого занурення в боргову яму. Єдине, про що необхідно
пам‘ятати – це те, що в час кризи необхідно зберегти ті напрацювання, які є в
країні сьогодні. Так, можливо наступні рік-два Україна може обійтись без
фінансування культурних, наукових, освітніх програм або без державної
підтримки підприємництва і фіскальної лібералізації, але згодом до них
обов‘язково доведеться повернутись, адже розвиток країни треба планувати
не на рік-два, а на десятиліття.
Економічний експерт, колишній міністр економіки Володимир
Лановий вважає, що уряд повинен був зосередитись саме на перспективах
наповнення бюджету через економічну розбудову. «В нас великий дефіцит у
видимій, «легальній» частині бюджету, і він буде поповнюватися за рахунок
нових кредитів. (…) Немає розуміння того, як насичувати капіталом
економіку, щоб з‘являлися нові галузі та ВВП почав зростати», − говорить
експерт (http://www.radiosvoboda.org/content/article/27458257.html. – 2015. –
30.12).
Незважаючи на всі жертви, на які довелось піти заради затвердження
бюджету−2016, 100 %-ої гарантії продовження співпраці України та МВФ він
не дає. Прем‘єр-міністр Арсеній Яценюк розповів, що для погодження
бюджету з боку МВФ необхідна ціла процедура: «Алгоритм прийняття
рішення західними партнерами та МВФ виглядає наступним чином:
підписання закону президентом, технічна місія МВФ та аналіз документа,
після чого буде прийнятий висновок щодо продовження фінансування»
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/12/29/7094060/. − 2015. – 29.12).
Питання тільки в тому, наскільки формальною буде ця процедура. Якщо це
не так, і технічна місія МВФ розглядатиме комплексно головний фінансовий
Аналітичний коментар
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документ країни, може статися так, що, попри всі заяви щодо пріоритетності
для них показника дефіциту, міжнародні експерти звернуть увагу і на інші
показники. Так, важлива не просто прописана цифра дефіциту, але й ті
конкретні механізми, які забезпечать виконання бюджету. А до цих
механізмів можуть виникнути запитання, особливо в частині податкової
системи, яка в черговий раз зазнала змін.
Якщо Прем‘єр-міністр стосовно питання співпраці з МВФ висловився
обережно, то Міністр фінансів України Наталія Яресько прямо заявила, що
прийнятий бюджет не гарантує отримання наступних траншів МВФ.
Пов‘язано це, по-перше, із змінами, яких він зазнав, по-друге, із існуванням
інших вимог Фонду, які повинна виконати Україна (серед них − податкові
зміни та боротьба з корупцією). «Парламент ухвалив бюджет на основі тих
основних макроекономічних показників, які Мінфін заклав від початку: обсяг
дефіциту орієнтовна ціна газу та курс гривні. Але під час переговорів щодо
бюджету у Верховній Раді до нашого пакета законів внесли низку змін, і
вони потребують окремого погодження з МВФ. Я повністю не впевнена, що
ці всі зміни буде погоджено», − говорить міністр. Крім того, додає вона,
«Верховна Рада ухвалила нижчі, ніж пропонував Мінфін, акцизи на шкідливі
товари (алкоголь і тютюн). Окрім того, перехідний режим сплати ПДВ для
аграріїв ухвалили в іншому вигляді, і це мало інший фіскальний ефект, ніж
ми планували. До того ж, парламент не підтримав законопроект про
легалізацію грального бізнесу, і ми не отримали додаткових надходжень від
його легалізації. А їх можна було б спрямувати на соціальні потреби»
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27458257.html. – 2015. – 30.12).
Як бачимо, відмінності суттєві. Частина з них пояснюється тиском
суспільства, частина − непорозуміннями серед самих парламентаріїв. Пані
Яресько має всі підстави сумніватись у рішення МВФ. Однак, попри те, що
допомога Заходу вкрай важлива для країни, злагоджене виконання вимог
МВФ до бюджету навряд чи було можливе: самі ці вимоги сприймаються
доволі негативно на фоні того, що і великого прориву у зменшення
податкового навантаження на бізнес не відбулось, і державні видатки у всіх
можливих статтях скоротились.
Всіх цих зусиль може виявитись недостатньо для продовження курсу
держави, як показує остання інформація щодо невеличкої поправки в
бюджеті, яка викликала серйозну реакцію на Заході. Йдеться про
відтермінування введення електронних декларацій держслужбовців до
2017 року. Цей механізм є частиною масштабної боротьби з корупцією, яку
країна повинна здійснити для продовження євроінтеграції. Тепер в ЄС
чекають від України коментарів з приводу відстрочки на рік впровадження
електронних декларацій. Адже ЄК 18 грудня схвалила позитивний звіт щодо
безвізового режиму для Україн, ґрунтуючись на цьому зобов‘язанні
запустити роботу Національного агентства з попередження корупції і
впровадити електронні декларації держслужбовців в I кварталі 2016 року
(http://censor.net.ua/news/367907/v_es_jdut_ot_ukrainy_kommentariev_po_pov
odu_otsrochki_na_god_vnedreniya_elektronnyh_deklaratsiyi. − 2016. – 04.01).
Аналітичний коментар
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Голова ВР Володимир Гройсман, звісно ж, після такої заяви з боку ЄС
пообіцяв негайно усунути «помилку». «Моя особиста тверда позиція – про це
не може навіть йти мови. Відповідне формулювання в законі про державний
бюджет має бути однозначно виправлено – і я готовий сам внести необхідний
законопроект», – заявив він (http://www.theinsider.ua/politics/groismanvistupaye-proti-vidterminuvannya-elektronnikh-deklaratsii-do-2017-roku/.
–
2016. – 05.01). Крім такої реакції спікера серйозність ситуації підтверджує
Політолог Кость Бондаренко. «Це може бути одним з факторів, який може
ускладнити запровадження безвізового режиму, тому що перед Україною
поставили п‘ять завдань, які необхідно виконати, – повідомляє він. – У цій
ситуації, враховуючи європейську бюрократію, якщо початок дії нової
системи фінансового контролю відкладається, то це може бути сприйнято
європейськими чиновниками як певне порушення домовленостей»
(http://www.slovoidilo.ua/2016/01/04/pogljad/polityka/chym-obernetsya-dlyaukrayiny-vidterminuvannya-elektronnoho-deklaruvannya-ekspert. – 2016. –
04.01).
Державний бюджет кожного року визначає пріоритети розвитку країни,
забезпечує перерозподіл ресурсів та координацію діяльності членів
суспільства. Держбюджет–2016 не можна назвати простим і безпроблемним,
та ніхто, мабуть, і не очікував, що він таким буде. Українцям вкотре
обіцяють складний рік, після якого... власне продовження цього речення
залишається недоказаним. Крім звичних вже сутичок між різними
державними інституціями за пріоритетність фінансування. Цьогорічний
держбюджет позначений намаганнями забезпечити у 2016 році підтримку
МВФ та виконання зобов‘язань перед ЄС заради отримання чергових
кредитів та безвізового режиму. Для виконання цих завдань потрібна
консолідація бюджетних витрат та нова податкова політика. Остання
покликана і наповнити бюджет, і забезпечити економічний ріст. Виконати ці
завдання одночасно і відразу неможливо. Все ж, пошуки оптимальної
податкової системи будуть продовжуватись і в новому році. Поки що
зрозуміло, що 2016 рік не принесе великого збільшення видатків держави на
соціальну сферу. Однак, на даному етапі важливо не так запланувати ці
видатки, як закласти основи для економічного розвитку країни. Це
комплексне питання, адже для розвитку бізнесу важлива і боротьба з
корупцією, і судова реформа, і розвиток місцевого самоврядування. Наразі
бюджет – це документ, який вже визначає конкретні умови діяльності
державних інституцій, але лише у поєднанні із реформами він може вказати
справжній вектор розвитку країни.
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Блогосфера
Алексей Павленко, министр аграрной политики и продовольствия
Украины:
Новий рік почався для України відкриттям «економічного вікна» в
Європу. З 1 січня угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС
вступила в силу. Для аграріїв – це подія непересічного значення, адже
нові правила виробництва та експорту продукції безпосередньо
стосуються аграрного сектору.
Початок дії ЗВТ з Євросоюзом оцінюється неоднозначно в середовищі
як рядових українців, так і підприємців, яких нововведення торкнуться в
першу чергу. Дехто з острахом очікує результатів лібералізації митного
режиму, дехто – сповнений сподіваннями на краще. Однак головне питання
залишається незмінним – що очікувати аграріям після запровадження зони
вільної торгівлі?
Що ж, давайте розберемося, що і як буде змінюватися з початком
запровадженням зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.
Угода, яка зайняла майже 200 сторінок тексту, першочергово
передбачає тарифну лібералізацію. Скасовуються ввізні мита на більшість
сільгосптоварів, як українських, так і європейських. Однак якщо ЄС скасує
більшість митних ставок одразу, то в Україні перехідний період скасування
мит триватиме до 10 років. Щоб українські підприємці змогли адаптуватися
до нових умов та переорієнтували виробництво, вітчизняний ринок не
відразу відкриє свої двері для європейської продукції. Протягом першого
року дії ЗВТ лише невелика частина мит буде скасована з нашого боку. На
перших етапах це захистить вітчизняного виробника від надмірної
конкуренції з боку європейських товарів та стимулюватиме модернізацію
виробництва.
Важливо, що на практиці не зазнає коректив і механізм дії квот. Як і
раніше, використання тарифних квот відбуватиметься за двома алгоритмами.
Для переважної більшості товарів квоти надаватимуться за принципом
«живої черги» (перший прийшов, перший отримав). Для обмеженого
переліку товарів імпортер з ЄС має отримати ліцензії у відповідних органах
Євросоюзу. Підтвердженням українського походження товарів і надалі
слугуватиме сертифікат EUR.1, однак у новому році він видаватиметься
митними органами.
Загалом, з 1 січня 2016 року ставки ввізних мит для українських
товарів залишаться фактично на тому ж рівні, що наразі діють у рамках
Автономного преференційного торгового режиму. Нагадаю, що з 23 квітня
2014 року ЄС вже скасував мита на 83,4% товарних позицій для української
сільгосппродукції. Перелік товарів, які підпадають під тарифні квоти, не
зміниться. Водночас розмір деяких квот може бути збільшений (наприклад,
пшениця, м‘ясо птиці та консервовані томати).
Блогосфера
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Так, квоти, надані на 2015 рік Євросоюзом Україні, по деяким
позиціями аграрної продукції майже вичерпані. Станом на кінець грудня
2015 року повністю вичерпано річні квоти на мед, ячмінну крупу та борошно,
оброблене зерно, зернові злаки, оброблені томати, виноградний та яблучний
сік, овес. Також використана річна квота на кукурудзу та пшеницю, 3
квартальні основні квоти на м‘ясо птиці по 4 тис. тонн та майже вичерпані
квоти по ячменю (194,2 тис. тонн з 250 тис. тонн). Водночас по багатьом
позиціям квоти навіть не використовувалися. У переліку незаповнених квот –
баранина, і цукрові сиропи, крохмаль, висівки, гриби, цукрова кукурудза,
часник, продукція з обробленого молока та масла. Це ті категорії товарів, на
які немає конкуренції серед українських виробників і ми переконливо
рекомендуємо вітчизняним аграрним підприємствам обміркувати можливості
виробництва вказаної продукції, квоти на яку як у минулому році, так і зараз
продовжують лишатися незаповненими.
Однак навіть такі сприятливі умови лібералізації для українського
виробника не гарантують успіху на європейському ринку. З введенням ЗВТ
з‘явилися перешкоди іншого характеру, подолати які для окремих
сільгоспвиробників поки здається неможливим. Такими перешкоди
залишаються нетарифні бар‘єри. Мова йде вимоги до якості продукції та
умов виробництва, а також різниця в підходах до функціонування ринку.
Для того, щоб отримати дозвіл на експорт продукції до ЄС,
сільгоспвиробник має привести свій товар у відповідність до стандартів
якості та безпечності, підтверджених сертифікатами європейського зразка.
На даному етапі Україна отримала дозвіл на експорт більшості з основних
позицій продукції тваринного походження, серед яких: м‘ясо птиці, риба,
м‘ясопродукти, яйця та мед. Буквально на минулому тижні Єврокомісія
затвердила перелік 10 вітчизняних підприємств, яким дозволено
експортувати молоко та молочні продукти до Європи. Це означає, що якісь
нашої продукції аналогічна європейській.
Щоб краще орієнтуватися у нових вимогах технічного, санітарного
та фітосанітарного спрямування, Європейською комісією було створено
спеціальний онлайн-сервіс Export Helpdesk. Кожен, хто має намір побачити
свій товар на полицях європейських супермаркетів у майбутньому, повинен
ознайомитися з цими вимогами та деталями умов експорту до ЄС.
Крім вимог до якості та безпеки харчових продуктів, до нетарифних
бар‘єрів також можна віднести приватні стандарти. Вони діють незалежно
від законодавчого регулювання в ЄС та виступають своєрідною «скринькою
Пандори» для експортерів. Хоча про заходи нетарифного регулювання не так
часто згадують в Україні, але вони не менше впливають на кінцевий
результат, ніж, наприклад, фітосанітарний контроль. Зокрема, щоб
реалізувати продукцію в окремих супермаркетах, необхідно дотримуватися,
крім іншого, певних соціально-економічних, екологічних та навіть
моральних принципів при виробництві товару. Мова йде про дотримання
трудових стандартів, прав тварин, про нанесення мінімальної шкоди
навколишньому середовищу. В умовах ринкової конкуренції та товарного
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асортименту, це ті фактори, які збільшують попит на відповідну продукцію
та роблять її унікальнішою. Тому своєрідність вказаних вимоги також має
враховуватися українськими експортерами.
Не варто очікувати неприємних сюрпризів для вітчизняного бізнесу
через введення ЗВТ з Євросоюзом. Водночас і розглядати угоду як панацею
для бізнесу неправильно. Звичайно, лібералізація тарифного режиму при
збереженні преференцій для вітчизняних виробників відкриває велике поле
можливостей, якими треба користуватися. Європейський Союз – великий та
перспективний ринок для агросектору України, до якого входить двадцять
вісім країн та близько півмільярда споживачів. Проте для ефективного
функціонування зони вільної торгівлі український бізнес має прийняти нові
правила гри, головне з яких – вміння брати на себе відповідальність та
виконувати взяті зобов‘язання без контролю з боку держави (Угода про ЗВТ
між Україною та ЄС: Які зміни чекають на аграрний сектор? //
http://www.segodnya.ua/opinion/pavlenkocolumn/ugoda-pro-zvt-mzh-ukranoyuta-s-yak-zmni-chekayut-na-agrarniy-sektor-680775.html. – 2016. – 05.01).
Роман Сторожев, президент Ассоциации «Недропользователи
Украины»:
Буквально накануне публикации этой статьи добывающая отрасль
получила приятную новость: Верховная Рада Украины проголосовала
за законопроект №3688, в результате чего были внесены изменения в
Налоговый кодекс Украины, в том числе и в части рентных платежей.
Это стало самым долгожданным событием для газодобывающей
отрасли.
История борьбы за умеренные налоги для отрасли началась год назад –
в конце декабря 2014 г. те же парламентарии поддержали инициативу
Кабинета Министров и превратили своим голосование временно
увеличенные ставки ренты в постоянную норму действующего налогового
кодекса. Повышенные ставки налогов добывающие компании применяли еще
с середины 2014-го, но тогда эта мера преподносилась как временная,
жизненно важная государству для наполнения изрядно опустевшего бюджета
и не вызвала критических оценок. Компании пошли навстречу нуждам
государственной казны. Но как постоянно действующие ставки 55% и 29%
для частных компаний, 70% для государственной ПАО «Укргаздобыча» и
компаний, которые работают по договорам совместной деятельности, – такая
финансовая нагрузка стала слишком высокой для того, чтобы можно было
инвестировать в бурение, геологические работы и даже ремонт скважин...
При этом речь даже не шла о разработке новых месторождений в тот период,
когда Украине каждый собственный кубометр газа важен.
Согласно информации Государственной службы статистики Украины,
добыча природного газа в Украине в январе-ноябре 2015 года, без учета
аннексированного Россией Крыма, сократилась по сравнению с январемноябрем 2014 года на 2% – до 17,8 млрд кубометров. Прогнозы в начале года
были менее оптимистичны и падение по итогу 2015 года предполагали на
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уровне 4%. Удержать показатели добычи удалось благодаря инвестициям
предыдущих лет, но продолжение реализации жѐсткой фискальной политики
в дальнейшем могло привести к стремительному падению в ближайшие
годы. Но благодаря активной позиции на протяжении года представителей
добывающих компаний и предновогодней инициативе парламентариев, а
особенно членов Комитета ВРУ по вопросам топливно-энергетического
комплекса, уже с января 2016 к частным компаниям будут применять ставки
рентных платежей за пользование недрами в размере 14% за добычу газа из
залежей свыше 5000 метров, 29% за добычу газа из залежей до 5000 метров и
для ПАО «Укргаздобыча» (с 01 апреля 2016 г.). Высокая ставка налога
продолжит применятся только к компаниям, работающим по ДСД.
Возвращение к ранее действовавшим ставкам может стимулировать
компании активнее инвестировать в добычу и наращивать объемы
извлекаемых запасов. Напомним, что прирост добычи природного газа
частными компаниями в 2014 г. составил порядка 33 – 34%, но в целом
добыча природного газа в Украине в 2014 году сократилась по сравнению с
2013 годом на 3,4% – до 19,7 млрд кубометров. В 2013 году добыча газа
увеличилась по сравнению с 2012 годом на 1,7% – до 20,4 млрд кубометров.
Высокие налоги, которые вводились для отрасли, направлялись в
общий фонд бюджета и далее распределялись для финансирования субсидий.
Средств госбюджета катастрофически не хватало для финансирования
геолого-разведовательных работ. Так, например, по итогам 11 месяцев
2015 г. объемы разведочного и эксплуатационного бурения по предприятиям
нефтегазпрома сократились на 5% и 15% соответственно, по сравнению с
аналогичными показателями 11 месяцам 2014 г. Крайне тяжелое финансовое
положение государственных геолого-разведовательных предприятий.
Почему эти тенденции станут в результате сдерживающим фактором
развития добычи природного газа в Украине? Дело в том, что для
наращивания объемов добычи природного газа необходим положительный
прирост разведанных запасов. Но уже несколько лет прирост запасов газа в
Украине негативный и эту тенденцию нужно изменить в ближайшее время.
Ведь перед Украиной стоит задача: сделать все возможное для развития
внутреннего производства газа для замещения импортируемого ресурса.
Серьезность намерений правительство подтвердило постановлением КМУ №
375-р от 25 марта 2015 г., в котором закреплена дорожная карта реформ в
энергетическом секторе.
На протяжении 2015 – 2016 гг. предусмотрена разработка и
предоставление на рассмотрение правительства для дальнейшего внесения
на рассмотрение парламента определенных документов в сфере
недропользования:
– Изменения в Налоговый кодекс в части налогообложения
добывающих компаний с учетом лучшей мировой практики. Из
зарегистрированных с начала февраля более 10 законопроектов удалось
принять компромиссный вариант изменений в Налоговый кодекс Украины в
конце декабря 2015 г. Тут же нужно сказать о распределении рентного
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налога. В Верховную Раду внесены 2 законопроекта о перераспределении
между бюджетами разных уровней средств, полученных от оплаты ренты за
добычу нефти, природного газа и газового конденсата. Цель – развитие
административно-территориальных единиц и общин, на территории которых
ведется добыча углеводородов за счет зачисления доли соответствующей
рентной платы в местные бюджеты. Это хорошая инициатива, но это не
повлияет на развитие газодобывающей отрасли. В соответствии с
Бюджетным Кодексом, рентная плата за пользование недрами для добычи
нефти, природного газа и газового конденсата засчитывается в общий фонд
государственного
бюджета
в
полном
объеме.
Ассоциация
«Недропользователи
Украины»
считает
необходимым
увеличить
поступления в специальный фонд государственного бюджета от ренты и
таким
образом
дать
возможность
увеличить
финансирование
геологоразведовательных работ за счет средств Государственного бюджета.
– Проект Кодекса о недрах в новой редакции. К сожалению, ни нового
кодекса, ни проекта документа недропользователи не увидели, хотя
принимали активное участие в наработке его положений. Возможно, в
некоторой степени нестабильность отношений с Российской Федерацией как
одним из поставщиков импортного ресурса и стабильно высокий спрос на
природный газ на внутреннем рынке даст импульс доработать
кодифицированный документ добывающей отрасли и в 2016 проект появится
на суд общественности.
– Комплексный аудит частных и государственных пользователей
нефтегазоносных недр, анализ состояния выполнения программ работ на
участках недр и аннулирование действия специальных разрешений, по
которым согласно закону не выполняется программа работ в полном объеме.
Такая работа началась, но о реальных результатах пока говорить рано.
– Разработка программы постепенного отказа от не менее 5%
спецразрешений, выданных госпредприятиям, по которым не предполагается
возможность выполнить программу работ в полном объеме. Равно как и
работа над Кодексом о недрах, работа над программой происходит в формате
рабочей группы.
Помимо
инициатив,
закрепленных
правительственным
постановлением, развивать газодобычу можно с помощью применении
такого инструмента как Соглашения о разделе продукции. Пока Украина не
имеет успешных примеров реализации таких проектов, но положительный
опыт есть у многих стран мира. В Верховной раде 04 сентября 2015 г.
зарегистрирован законопроект №3042 о внесении изменений в закон о СРП.
Изменения направлены, в том числе, на уточнение и дерегуляцию процедуры
заключения СРП на основе выданных ранее специальных разрешений. Такая
модель добычи углеводородов должна гарантировать особые налоговые
стимулы и в тоже время СРП перекладывает на инвестора основные риски
по разведке и добыче. Основное отличие: фискальное перераспределение
результатов осуществляется через механизм раздела именно продукции, то
есть газа или нефти, но не через налоги, что типично для других механизмов.
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И вместе с тем компания-инвестор получает возмещение вложенных
инвестиций в виде «cost gas» в соответствии с условиями СРП. А остальные
добытые углеводороды распределяются между государством и инвестором.
Это прогрессивная модель и улучшение законодательного регулирования
СРП может помочь Украине привлечь больше инвесторов.
Последних сдерживает совокупность факторов нестабильности,
которая сопровождает инвестиционные проекты в сфере добычи
углеводородов в Украине. Сюда относится и динамичное изменение
фискального режима, и напротив – промедление землеотвода, которое
согласно законодательству должно происходить в период 6 месяцев, а на
практике растягивается на несколько лет. Или, например, при получении
промышленного притока нефти и газа в разведочных скважинах
осуществляется их перевод в категорию добывающих и в таком случае
необходимо разрабатывать проект отвода земельного участка в долгосрочное
пользование в соответствии с отраслевыми стандартами и Земельным
кодексом Украины с изменением целевого назначения этих земельных
участков. До получения правоустанавливающего документа на земельный
участок необходимо остановить обустройство продуктивной скважины,
законсервировав ее на период оформления права на земельный участок. Это
приводит к срывам сроков строительства трубопроводов-шлейфов к
скважинам и введение их в эксплуатацию, уменьшает поступления в
бюджеты. С целью урегулирования этого очень сложного вопроса разработан
и поддержан профильным парламентским комитетом законопроект №3096,
призванный упростить земельные вопросы добывающей отрасли.
Несмотря на то, что в правовом поле в течении 2015 г. можно отметить
много инициатив, направленных на развитие отрасли, но до реализации их на
практике дело так и не доходит. Как результат: на протяжении года в
Украине завершили участие в проектах такие крупные добывающие
компании как Shell, Chevron, а украинские недропользователи взяли паузу до
лучших времен. В течение года практически не было активных действий по
разработке новой редакции Кодекса о недрах и других действий согласно
дорожной карте. Но в новой редакции, которая должна появится в 2016 г.,
нормативно-правовой акт должен представлять собой единый
кодифицированный документ, регулирующий все отношения в сфере
недропользования: вопросы оформления разрешительных документов по
землеотводу; права собственности на недра; выдачу специальных
разрешений на пользование недрами; добычу сырья и контроля за этим
процессом; регулировать порядок доступа к геологической информации,
цифровой базе месторождений; отведения земельных участков для
реализации проектов по добыче, и т.д. И в рамках этой работы должна быть
учтена позиция добывающих компаний, профильных ассоциаций,
общественных организаций, международных экспертов. Несмотря на то, что
вопросов много, но комплексная реформа законодательного поля сегодня
крайне важна для Украины и изменение законодательства должно проходить
достаточно быстро, начиная уже с первой декады 2016 г., чтобы в
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ближайшие 3 – 5 лет можно было увидеть первые результаты этой работы
(Год под знаком борьбы: итоги работы газодобывающей отрасли в 2015
году // http://blog.liga.net/user/rstorozhev/article/20500.aspx. – 2016. – 05.01).
Руслан Демчак, народний депутат України, заступник голови
комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності:
Монетизація пільг означає, що замість безкоштовних чи дешевих
послуг пільговики отримують від держави гроші, які платитимуть за ці
послуги на загальних підставах. Протягом шести років Міністерство
соціальної політики України буде впроваджувати проект «Модернізація
системи соціальної підтримки населення України», за сприяння
Міжнародного банку реконструкції та розвитку, який погодився надати
нашому Уряду позику в 300 млн доларів на його реалізацію.
Метою проекту є покращення результатів діяльності системи
соціальної допомоги та соціальних послуг в Україні для малозабезпечених
сімей.
Реформа соціальних виплат буде базуватися на трьох принципах:
ефективності, адресності та монетизації. На першому етапі реалізації
мають бути ліквідовані всі неефективні пільги. Нараз їх точна кількість не
відома.
В Україні більше 40 категорій громадян, які отримують пільги. За
оцінками експертів для фінансування усіх пільг, передбачених чинним
законодавством України, необхідна сума, що перевищує обсяг бюджетних
коштів, які виділяються на фінансування зараз. За різними оцінками для
надання усіх існуючих пільг державі потрібно від 180 до 500 млрд грн.
Варто зазначити, що певні кроки у напрямку реформування системи
надання та обліку соціальних пільг вже зроблено. Наприклад, з 2003 року в
Україні було запроваджено Єдиний державний автоматизований реєстр осіб,
які мають право на пільги (ЄДАРП). У цьому реєстрі зафіксовано 13,2 млн.
одержувачів пільг, 26 мільйонів посвідчень (тому що одна людина часто має
право одночасно на різні категорії пільг).
Після усунення неефективних пільг уряд планує перейти до адресної
допомоги і монетизованих пільг. З одного боку необхідно буде провести
моніторинг за рівнем доходів людей, які претендують на пільги, а з іншого –
об‘єднати всі види допомоги в одну програму соціального захисту зі
створення єдиної бази даних одержувачів.
В нашій країні вже були зроблені перші кроки у реалізації реформи з
монетизації пільг. Наприклад, Львівська та Волинські області
впроваджували пілотні проекти. Причому експеримент по монетизації всіх
пільг з оплати електроенергії у Волинській області можна вважати
успішним. Заборгованостей з виплат та оплати немає.
Ідея монетизації пільг перенесена в Україну з країн Європейського
Союзу і США.
Доречі, Україна – єдина країна пострадянського простору, де
найбільшою мірою збережено систему пільг, що сформувалася здебільшого
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за часів СРСР та у 1990-і роки. Інші країни колишнього СРСР, які також
успадкували радянську систему пільг та привілеїв, врешті вдавалися до її
скасування чи реформування – заміни пільг грошовими виплатами та/чи
адресною допомогою.
Країни Прибалтики скасували пільги практично одразу після виходу зі
складу СРСР. Білорусь, Киргизстан, і навіть Росія, вдалися до реформування
системи пільг вже у 2000-х роках. При цьому мета і механізми
реформування, попри певні спільні риси, а також наслідки реформи
різнилися в різних країнах.
Перевагами переходу на систему монетизації пільг є те, що грошова
виплата розраховується на норму послуги, а пільговик платитиме за
фактичне її споживання. Монетизація пільг покращить фінансовий стан
підприємств, які надають пільгові послуги, наприклад такі, як транспортні
компанії.
Загалом же система монетизації сприятиме прозорості використання
бюджетних коштів (Міністерство соціальної політики України планує
монетизувати пільги, зробивши всю соціальну допомогу виключно
адресною // http://blogs.lb.ua/ruslan_demchak/325069_ministerstvo_sotsialnoi_
politiki.html. – 2015. – 05.01).
Олексій Гончаренко, народный депутат Украины:
2015 год прошел под знаком Козы, но это знак по китайскому
календарю, а кроме него для нашей страны был другой, особенный –
ЗРАДА.
Беда наша в том, что во времена перемен обязательно появляются
провокаторы, цель которых – сеять панику даже не смотря на то, что событие
носит позитивный характер. Ну, с ними-то все понятно – это агенты влияния
вражеской стороны и, как правило, их не очень много. Настоящая проблема в
том, что огромное количество людей поддаются панике и сомнениям, не
имея возможности или времени проверить информацию из надежных
источников.
С целью предоставить любому желающему возможность следить за
проведением реформ в стране, мы вместе с моим другом программистом и
молодым одесским политиком Петром Обуховым создали сайт
reformy.org.ua. Сайт необычайно прост в навигации: на сегодняшний день
там можно ознакомиться с завершенными проектами и теми, которые
находятся в стадии имплементации. Кроме того присутствует выбор по
государственному органу власти, который ответственен за определенные
изменения.
Не все реформы удается принимать быстро, но процесс изменения
страны к лучшему идет и чем дальше, тем активнее и увереннее – для этого
и народные депутаты и президент прикладывают максимум усилий.
Заходите на сайт reformy.org.ua и будьте в курсе происходящего в стране из
надежного источника. Не поддавайтесь панике, не подыгрывайте нашим
недоброжелателям – пусть начавшийся год будет только годом Обезьяны и в
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нем
не
будет
места
«зраде»
(Под
знаком
Зрады
//
http://blogs.pravda.com.ua/authors/goncharenko/568a79665af71/. – 2016. –
04.01).
Ольга Белькова, народный депутат Украины, заместитель
председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам
топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной
безопасности:
Тож які висновки можна зробити із такої низки подій останніх
місяців? Як підсумувати 2015 рік? Для оптимістів – ці події є свідченням
здорової боротьби Старих та Нових еліт України. Для песимістів – це
свідчення хаосу, роподілу всіх еліт за таборами, а не політичними
цінностями, повернення до старих звичок та повторення помилок
Помаранчевої революції. Але правда, як завжди, знаходиться десь
посередині.
1. Із гарного:
Не дивлячись на деякі помилки та нездолані проблеми, більшість
міністрів у Кабінеті Міністрів України та чимало керівників державних
компаній є професіонально підготовленими до викликів економіки 20152016. Нам може подобатися чи ні їх ідеологія та ідеї, але вони точно мають
аргументи на користь своїх рішень. Питання лише в тому, чи зможе ця
професіональна більшість впроваджувати саме свої ідеї, обґрунтовані певної
політичною філософією змін, чи змушені будуть піти на політичний
компроміс із Парламентом, очільником Уряду, Президентом або МВФ.
Оновлений Парламент, попри свою строкатість та показну
театральність, якою зазвичай прикривається відсутність саме професійних
аргументів, теж функціонує. У цьому скликанні є чимало ідеалістичних та
енергійних нових обличь, які просто таки змушені доводити, що вони можуть
змінювати світ довкола них новими методами, є й ті, які вже довгий час мали
ідеї конкретних змін, але тільки зараз отримали реальну можливість їх
втілювати.
Президент України залишається бажаним гостем в усіх світових
столицях, окрім, можливо, Москви. Але в останньому немає нашої вини. Не
Україна є світовим траблмейкером 2015, а Росія. Гарант переважно
займається геополітикою, забезпеченням миру на війні, принесеній із-зовні.
Однак Президент вже час від часу виступає також і арбітром у внутрішніх
державних конфліктах.
Чи не вперше в Україні всі гілки влади більш-менш готові до бою.
Залишилося лише обрати правильний об‘єкт для цього бою. І треба завжди
пам‘ятати, що найгіршим варіантом розвитку подій є якраз боротьба один з
одним.
Медіа, як правило, шанує більше негативні та скандальні події, але
давайте також подивимося за що ще боролися та чого досягли у 2015 році:
- Створення нових антикорупційних офісів;
- Початок роботи нової поліції;
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- Децентралізація державного бюджету, яка вже принесла в місцеві
бюджети у деяких випадках на 40% більше доходів;
- Перехід до нової ліберальної моделі ринку газу;
- Наявність політичної волі щодо поступової зміни системи
встановлення тарифів на енергоносії на таку, яка визначається ринком,
замість намагання отримати більше голосів на виборах;
- Відновлення валютних резервів та нечувана очистка банківської
системи, яка вивела із ринку десятки кептивних та кишенькових банків, що
нівелювали довіру до системи та вимивали кошти вкладників;
- Дотримання всіх вимог щодо встановлення безвізового режиму із ЕС;
- Перехід до нового типу управління та реалізації державних закупівель
через систему електронних закупівель Prozorro;
- Реалізація ключових кроків для зміни системи корпоративного
управління державними компаніями (з міни у менеджменті компаній,
законодавчі зміни).
Цей перелік, насправді, є лише вершиною айсбергу позитивних змін. І
треба брати до уваги, що це відбувається на фоні реальної війни, яка
потребує значної уваги. Але цього недостатньо і треба ще багато часу та
зусиль, щоб люди в Україні почали відчувати зміни на собі щоденно.
До речі, візьміть кожну із цих змін і побачите, що вони ініційовані і
впроваджені саме представниками Нових еліт: чи то посадовцями
міністерств, новим поколінням депутатів, волонтерами, експертами
громадянського суспільства. Вони добре знають як в теорії мало би бути.
Старі ж «бувалі» еліти їм або не заважали, або ж їх прикривали, бо це
приносило і їм політичні дивіденди.
2. Із поганого:
Найбільшим розчарування цього року є те, що боротьба із корупцією
реально не розпочалася. Люди чекають на розкриття існуючих схем, їх
руйнування та покарання винних. А натомість, бачать показові виступи
одних, які звинувачують інших. Згадаймо як боряться із корупцією в інших
країнах – не на шпальтах газет, а у судових вироках. І тут немає кому
дорікнути, окрім самих нас. Це Українська домашня робота.
Природньо, саме Старі еліти захищають статус-кво. Адже судові
справи можуть завадити їх планам на майбутнє через деякі факти із
минулого. Деякі із Старих еліт вже встигли «перефарбуватися» та
задекларувати принципи Нових еліт. Частина з них, навіть, щиро. Але
подолання корупції, як і багато інших проблем сучасного суспільства,
повинні вирішуватись з урахуванням важливого принципу - правила мають
діяти для всіх без виключення. Коли представники Старих еліт намагаються
безкарно скористатись старими вигодами, навіть Нові еліти починають
переглядати для себе правила. А такі намагання є.
Деякі недосвідчені, але амбіційні представники Нової еліти вже
включились разом зі старими до складних політичних інтриг. Для когось з
них це шлях до влади. Хтось навіть не усвідомлює свою роль у великій
політичній битві Старих еліт за виживання. Представники Старих еліт в цей
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час роблять вигляд своєї активної участі у процесі реформ і виголошують
гарні промови та залучають додаткову підтримку міжнародної спільноти,
апелюючи до проведених «недореформ», які однак не почали діяти, а тому не
загрожують їх інтересам. Але коли справа доходить до реальних реформ –
ситуація раптово змінюється: це стає для них холодним душем і вони
всіляко намагаються їх відтермінувати. Навіть вдаючись до скандалів задля
відвернення уваги.
3. Із незворотнього:
На щастя, дешевий політичний театр та ігри за владу є нічим порівняно
із реальним тектонічним зсувом, який стався у свідомості суспільства. До
Майдану нам бракувало візії, ідентичності та єдності. Зараз більшість
суспільства розділяє відчуття єдиної мети та гордість бути українцями.
Сьогодні, як ніколи до того, ми готові та прагнемо взяти на себе
відповідальність за свою долю. Мільйони українців готові до лучитись до
вирішення сьогоденних проблем країни – чи то як волонтери, чи як солдати,
чи як активні учасники політичних процесів або громадянського суспільства,
працюючи над ідеями, або доєднавшись до роботи у державному секторі.
Українська ідентичність вже не є суто у національності або мові, адже кожна
друга людина на Майдані була російськомовною. Тепер ідентичність – у
цінностях та єдності місії. Це все дуже нове для нашої країни.
У світлі гарного, поганого та незворотнього, я переконана що саме
незворотнє переможе! Коли наші онуки читатимуть у підручниках про постЄвромайданівську Україну, жодні скандали останніх місяців не будуть мати
значення. Саме незворотнє змусить і Старі і Нові еліти об‘єднатись для
подолання поганого, від якого залежить і наша перемога у війні. Дороги
назад для України немає. І в день, коли цей рік добігає кінця, я ще більше
сповнена оптимізму щодо Європейського, демократичного та заможного
майбутнього нашої країни у наступні роки (Українські реалії 2015: гарне,
погане та незворотнє // http://blog.liga.net/user/obelkova/article/20471.aspx. –
2015. – 31.12).
Ярослав Юрчишин, експерт з питань адвокації Реанімаційного
Пакету Реформ, член правління «Transparency International Ukraine»:
Традиційно бюджетно-податковий останній планерний тиждень у
році для парламенту був майже повною копією минулорічного. Проте, не
зважаючи на те, що уряд і парламент порушили всі адекватні терміни
для підготовки програмних для 2016 року документів, таких як
бюджетний пакет та зміни до Податкового кодексу, експерти
Реанімаційного Пакету Реформ знайшли і ложку меду, ба навіть
декілька в цих дьогтевих змінах. Як би не нарікали на Міністерство
фінансів України, але їх намагання примусити країну жити за
прибутками, а не плодити видатки – крок вперед.
Наші експерти наголошують, що вдалося досягти наступних
позитивних новацій:
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- Суттєво знижено фіскальне навантаження на заробітну плату, що є
вагомим економічним аргументом для детінізації заробітних плат. Ставку
ЄСВ у 2016 році знижено до 22%, скасовано відрахування робітника, ставка
ПДФО на 2016 рік встановлена в розмірі 18%
- Скасовано підстави для таких корупційних можливостей податківців,
як анулювання реєстрації платника ПДВ за відсутності за його
місцезнаходженням, або неподання до державного реєстратора відомостей
щодо підтвердження статусу юридичної особи (ст. 184.1).
- Удосконалено норми щодо порядку адміністрування податку на
додану вартість, зокрема, щодо захисту податкового кредиту,
унеможливлення його зняття на формальних підставах тощо (ст. 201)
- Зменшено корупційні можливості при застосуванні ТЦУ (норми щодо
зменшення порогу для контрольованих операцій та збільшення штрафних
санкцій відсутні)
- Здійснено помірковане реформування спрощеної системи, спрямоване
на зменшення зловживань (зменшення верхньої границі обсягів річних
надходжень для третьої групи до 5 млн на рік) (ст. 291.4)
- Забезпечено публікацію всієї необхідної інформації відносно сум
відшкодованого ПДВ та заборгованості по відшкодуванню, з відкритим
реєстром та чітким визначенням послідовності відшкодування (ст.200).
Правда, не вдалося повністю уникнути лобістських рішень, які,
традиційно, можуть нести суттєві корпуційні ризики. В процесі розгляду
проекту на засіданні ВР було зроблено правку до тексту та створено два
реєстри для відшкодування ПДВ, для тих, хто отримує «автоматично» та для
всіх інших. Вважаємо, що ця норма є дискримінаційна і спрямована на
збережені корупції при відшкодуванні, продовжить нищити український
експорт малого і середнього бізнесу, роблячи українські товари
неконкурентоспроможними на світових ринках. Закликаємо народних
депутатів та Президента України посприяти проведенню слідства з метою
з'ясування обставин її виникнення та прийняття, а також виявлення авторів
цієї норми. Розуміючи, що часу на повернення проекту до Парламенту не
має, звертаємось до Президента України з проханням внести проект змін до
Податкового кодексу як невідкладний на початку січня для усунення цієї
норми та закликаємо народних депутатів прийняти відповідні зміни до 01
лютого 2016 року та повернути єдиний реєстр для відшкодування ПДВ.
Ну і є ще суттєві речі, які не вдалося втілити в податкових змінах у
2015 року, які є боргом на 2016 рік, а саме:
- Забезпечення функціонування повноцінного електронного кабінету
платників податків з 2016 року.
- Ліквідація податкової міліції і формування служби фінансових
розслідувань з повною її демілітаризацією та виключно зі слідчими
функціями.
- Позбавлення районних відділів ДФС контрольних функцій і їх
перетворення на сервісну службу.
- Перехід до оподаткування розподіленого прибутку.
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Експерти Реанімаційного пакету реформ вітають народних депутатів з
першими позитивними кроками у податковій реформі, але закликають
терміново скасувати норму щодо двох реєстрів відшкодування ПДВ.
Вважаємо, що невраховані пропозиції мають бути реалізовані у змінах до
Податкового кодексу та прийняті до 1 червня 2016 року.
Окрім бюджетно-податкових баталій, парламенту в передноворічний
тиждень вдалося прийняти ще ряд важливих рішень, а саме:
- Поширити діяльність системи е-закупівель Прозоро на максимальну
кількість державних закупівель (3559). Велика подяка команді Міністерства
економічного розвитку та торгівлі, перш за все Максиму Нефьодову та
Олександру Стародубцеву. В розробці та просуванні законопроекту активну
участь приймали експерти РПР, Transparency International Україна, Центру
політичних студій та аналітики, Центру протидії корупції. Вже в процесі
проходження законопроекту в залі варто відзначити роль депутата Вікторі
Пташник, якій вдалося захистити законопроект від лобістських вихолощень
- Направити на оцінку до Конституційного суду зміни до Конституції
щодо правосуддя (3524), які дають основу для судової реформи. При цьому
важливо зазначити, що ці зміни будуть не ефективні, суто церемоніальні,
якщо разом з ними не будуть прийняті закони щодо зміни чотирирвіненвої
системи судів на трирівневу, а також щодо процедури перепризначення
суддів. Це позиція співрозробників змін до Конституції експертів РПР та
Центру політико-правових реформ, перш за все Романа Куйбіди та Михайла
Жернакова
- Прийнято з правками Президента законопроекти про роздержавлення
ЗМІ (1123) та про зменшення бюрократії в стосунках між переселенцями та
державою (2166). Оперативна робота комітетів на чолі з Вікторією Сюмар та
Григорія Немирі дала свої результати і цей борг не перенесеться у 2016 рік.
На жаль, за бюджетно-податково епопеєю парламент не встиг
розморозити процедуру реформи державного регулятора ринку енергетики та
комунальних послуг (2966), унормувати процедуру банкрутства приватних
осіб (2353а), взаємовідносини між ув‘язненими та адміністрацією закладів
утримання (2708), запровадити адекватні процедури конкурсного відбору
керівників закладів культури (2699д), що було у планах на це тиждень. Тому
саме це переноситься вже на січень 2016 року.
Загалом, при всіх зауваженнях, особливо щодо дотримання регламенту
та процедур, при всій заполітизованості, яка часто межує з популізмом,
парламент зміг багато. Традиційно менше ніж хотілося б, але достатньо щоб
уряд у 2016 році (сподіваємося, хоча б посилений, якщо не
переформатований) мав достатньо роботи по імплементації реформ. Що ж
саме зробив у 2015 році і які першочергові завдання ВРУ у 2016 році читайте
в одному з наступних блогів (Завершальний пленарний тиждень 2015 року:
найнагальніше
проголосували,
далі
обов'язково
буде
//
http://blogs.pravda.com.ua/authors/yurchyshyn/568263d249fcc/. – 2015. –
29.12).
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Дмитро Добродомов, народний депутат, секретар Комітету з питань
запобігання і протидії корупції:
Другий антикорупційний форум, який 23 грудня відбувся у Києві
довів, що суспільство чекає на очищення влади, і втомилось від одних
обіцянок боротися з корупцією, які досі не призвели до посадок хоча б
кількох топ-корупціонерів.
Більше того, форум показав, що суспільство хоче, а головне – готове
включитися у антикорупційну боротьбу. Адже, коли люди бачать повну
імпотентність правоохоронних органів, коли бачать, що більшість депутатів
звинувачує один одного, але потім разом голосують за корупційні закони –
так само, як було під час Майдану – люди хочуть взяти ситуацію в свої руки,
але виникає логічне питання – як?
Отже, ми зібрались на антикорупційному форумі разом, і нас було
понад 6 тисяч. Ми хотіли скоординувати свої власні дії у боротьбі з
корупцією, щоб поодинокі ініціативи могли викликати ефект синергії.
Ми розуміємо, що при тих правоохоронних органах та судах, які наразі
є в Україні – одними заявами про існування корупції, депутатськими та
журналістськими розслідуваннями, можна добитися лише поодиноких
результатів. Як це наприклад було із відставкою Паскала чи звільненням
пана Терещука з посади начальника ГУ НП Києва.
Це позитивна динаміка, але є й інші, скажімо, як очільник ДФС пан
Насіров, очільники правоохоронних органів Аваков та Шокін – при посадах
залишаються, і нікуди йти не спішать.
Також ми розуміємо, і бачимо, що ухвалені нами антикорупційні
закони будуть не варті й паперу, на якому вони написані, якщо їх не буде
кому виконувати, і якщо їх виконання не буде контролювати суспільство.
Тому, у нас немає іншого виходу, окрім консолідації зусиль один
одного і об'єднання в широкий антикорупційний рух. І всім скептикам, хочу
сказати, що сам факт того, що форум відбувся і зібрав таку кількість людей –
доводить, що ми можемо акцентувати увагу не на власних амбіціях, а на
тому, що нас об'єднує – бажанні будувати Україну без корупції!
Отже, тепер ми має об'єднати не лише наміри, але й конкретні
зусилля для практичного втілення вже напрацьованих антикорупційних
кроків. У кожного з ініціаторів форуму є за плечима досвід антикорупційної
діяльності.
Можу сказати, що партія «Народний контроль», яку я з нашою
командою презентував на форумі, вже сьогодні втілює у життя
Антикорупційний план, що складається з 7-ми кроків.
Так, на на Львівщині новообраний мер міста Дрогобич Тарас Кучма
ініціював позаплановий аудит використання бюджету міста.
Призначений заступником міського голови у Дніпродзержинську
депутат від «Народного контролю» – склав свій мандат, щоб не бути
«сумісником».
На Вінничині наші активісти домоглися звільнення директорки
департаменту охорони здоров’я, підозрюваної у корупції. Окрім того, на
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звільнену
екс-чиновницю
складено
протокол
про
корупційне
правопорушення (чиновниця довго не могла звільнити із посади головного
лікаря Вінницької міської МСЕК – Віктора Власюка, якого неодноразово
підозрювали у хабарництві. Також, майже рік шукала причини, щоб не
вселити в гуртожиток студентів-переселенців).
На Хмельниччині та у Кіровограді активісти допомагають бійцям
АТО та їх родинам отримати належні їм за законом земельні ділянки, при
тому викривають хабарницькі схеми.
На Волині представники «Народного контролю» добиваються
включення активістів від волонтерських і громадських організацій у
виконкоми міськрад, ініціюють прозоре обговорення бюджету міст,
відстоюють прозорі конкурси.
Наступний антикорупційний форум вже відомо, що пройде у Харкові
18 січня, згодом у Львові і Дніпропетровську. Ці форуми мають стати
платформою для обміну досвідом та консолідації зусиль антикорупційних
активістів з усієї України та тих політиків, які після Майдану прийшли у
владу, і за 2 роки роботи показали результат в протидії корупції, а не у її
дахуванні.
Потрібно, щоб в Україні сформувався широкий антикорупційних рух.
Адже, зараз єдине чого боїться влада, яка геть попустилася берегу – це
свідомі та активні люди. Тому важливо зараз забезпечити активний
легітимний тиск суспільства на владу (Антикорупційний форум: ми
об'єднаємо
не
лише
наміри,
а
й
конкретні
дії
//
http://blogs.pravda.com.ua/authors/dobrodomov/567d4e4fb98be/. – 2015. –
25.12).
Володимир В’ятрович, історик, голова Українського інституту
національної пам’яті:
Триває другий етап декомунізації: до 21 лютого Парламент
України на підставі подань місцевих громад має визначитися із новими
назвами для 941 населеного пункту. Комітет Верховної Ради підтримав
нові назви для 108 міст та сіл України.
23 грудня Комітет Верховної Ради України з питань державного
будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування за участі
представників Українського інституту національної пам'яті розглянув
пропозиції органів місцевого самоврядування та місцевих державних
адміністрацій щодо перейменування населених пунктів та районів.
Відтак, запропоновано, що Артемівськ стане Бахмутом, Кіровоград
називатиметься Інгульськ, Дзержинськ – Торецьком, а Іллічівськ –
Чорноморськом. Крім цього, нові назви отримають ще 104 села, селища та
райони, серед яких аж 18 з іменем Ілліча або Леніна.
Ключовими для визначення нової назви на засіданні Комітету були
позиції місцевої громади.
За назву Інгульськ замість Кіровоград проголосувало 7 членів
Комітету, 1 – Олексій Гончаренко, утримався.
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Рішення щодо Кіровограда має бути оформлене окремо, адже із
переліку 108 це єдиний обласний центр. Звичайна формальна позиція, втім,
вона чомусь для пана Гончаренка (а чи тільки вона?) стала підставою
маніпулювати громадською думку містян та в медіа, заявляючи що рішення
не остаточне.
Політичний принцип «ти в меншості – не переставай сперечатися»,
ніхто не скасовував.
Величезні суми, влиті невідомо ким у маніпулятивні опитування,
дорога рекламна кампанія в місті з роликами на ТБ та біл-бордами у
підтримку Єлисаветграду – все це частина гібридної війни ворога проти нас.
Так, він вміє грати «на довго».
Тож, всі хто підтримує Єлисаветград, мають бути свідомі того, що
може настати день, коли туди приїдуть танками російські теористи і скажуть:
«Да ет точна наше! На одно названіє пасматрі!»
Загалом, із 121 подання, що надійшло Комітетові, його члени погодили
108 нових назв.
Щодо 13 подань Комітет звернеться до місцевих рад з пропозицією
повернути собі історичні назви або врахувати рекомендації експертів УІНП.
Крім того, 19 місцевих громад забажали залишити комуністичні
найменування. Але це – порушення Закону. Комітет ще раз надішле
роз'яснення керівникам органів місцевого самоврядування, аби мешканці не
були позбавлені можливості обрати нову назву своєму селу чи містечку.
Адже більшість із цих 19 громад мають тривалу історію та відповідно –
історичні назви
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(Нова назва Кіровограду і ще 107 міст та сіл – СПИСОК //
http://blogs.pravda.com.ua/authors/viatrovych/567d0b189abd2/. – 2015. –
25.12).
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Антон Геращенко, народний депутат України:
74 миллиона гривен, что гарантирует высокую зарплату и
независимость Антикоррупционной прокуратуры от давления извне.
Это произошло после заявления Антикоррупционного прокурора
Назара Холодницкого о возможных проблемах с финансированием АК
прокуратуры, после чего в рамках конструктивного диалога с
Министерством финансов, организованного по инициативе ряда народных
депутатов, в том числе и моей, эта проблема была решена.
Также предусмотрено 486,6 миллиона гривен на функционирование
Национального Антикоррупционного Бюро.
Столько же выделяется на функционирование Национального
Агенства по вопросам предотвращения коррупции.
При этом впервые в истории Украины в рамках бюджета НАЗК
выделяется 391 миллион гривен на финансирование парламентских
политических партий.
Это европейский подход в деле борьбы с политической коррупцией!
Это необходимо для того, чтобы не партия искала себе олигархов для
финансирования, а народ Украины, через государственной бюджет,
поддерживал и контролировал те партии, которые он поддержал на выборах.
Также предусмотрны 25,2 миллиона гривен на финансирование
Аппарата Национального Агенства по вопросам выявления, розыска и
управления активами полученными от коррупционных и других
преступлений.
Кто-то скажет, что не слишком ли это дорого для нищей Украины
выделять больше миллиарда гривен на борьбу с коррупцией?
Я скажу – нет! Не дорого!
В сотни раз дороже приходится платить всему нашему народу за счѐт
высокого уровня коррупции в государстве, начиная от уровня села и
заканчивая высшими государственными инстанциями.
Благодаря созданию этих четырѐх новых, специализированных на
борьбе с злоупотреблениями властью, институтов государства, которые
ранее не существовали, у нашего государства появился реальный шанс
свернуть шею гидре коррупции (В Бюджете-2016 затраты на
Антикоррупционную прокуратуру предусмотрены отдельной строкой! //
http://blogs.pravda.com.ua/authors/gerashchenko/567c80f9ab12d/. – 2015. –
25.12).
Александр Замковой, экономический обозреватель, «Институт
Политической Информации»:
Сегодня ежегодный объем госзакупок в Украине составляет
250 млрд грн, более 50% из которых поглощается и выводится в тень за
счет существования коррупционных схем при распределении тендеров.
Проект
электронных
госзакупок
«Прозорро»
создавался
общественниками,
частными
донорскими
и
государственными
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организациями как часть глобального реформирования системы госзакупок в
Украине.
На данный момент проект работает в пилотном режиме, но за свое
недолгое существование успел получить позитивную оценку не только от
международных, но и от украинских субъектов, некоторые из которых уже
воспользовались
его
платформой
(Министерство
юстиции,
Государственное управление делами, Энергоатом).
Таким образом, «Прозорро» выступает не единой, но одной из
основных составляющих на пути борьбы с коррупцией в органах
государственной власти. Контроль над функционированием системы
предусматривает открытость торгов, полное раскрытие информации о
поставщиках и заказчиках услуг, переход на электронный документооборот,
упрощение процедуры участия в госзакупках, свободный доступ к аналитике
и базам данных системы.
Поэтому, без сомнения внедрение подобной платформы отныне даст
шанс представителям мелкого и среднего бизнеса предлагать госсектору свои
услуги,
что
будет
способствовать
формированию
на
них
конкурентоспособных цен. За период 2016-2017 года на «Прозорро»
предполагается переориентировать размещение тендеров по закупкам всех
государственных компаний, а предварительная экономия от внедрения
проекта на первоначальном этапе составит свыше 50 млрд. грн (Коротко о
ProZorro // http://blog.liga.net/user/azamkovoi/article/20416.aspx. – 2015. –
25.12).
Олександр Гарбар, юрист:
Наприкінці листопада 2015 р., Верховна Рада прийняла новий
закон про державну реєстрацію фізичних та юридичних осіб, тим самим
кардинально змінивши правила реєстрації бізнесу в Україні. Нові
правила реєстрації бізнесу будуть діяти вже з нового року. Від себе можу
сказати, що я далеко не прихильник «реформаторських» ідей нинішньої
виконавчої та законодавчої влади, проте в даному випадку слід віддати
належне законодавцям. Адже вони непогано потрудились та включили в
новий закон «нюанси», які раніше були відсутні в законодавстві, але на
практиці дуже часто виникали, а також ініціативи самих підприємців,
які давно назріли.
Отож, розберемо по порядку нові у правила реєстрації бізнесу та
з'ясуємо, які революційні покращення підготовлено законодавцями.
Першим революційним покращенням є надання повноважень з
реєстрації бізнесу нотаріусам. Це означає, що з нового року особа, яка має
намір вести підприємницьку діяльність в Україні та зареєструватися як ФОП
(фізична особа-підприємець), або зареєструвати ТОВ (товариство з
обмеженою відповідальністю), може прийти до звичайного нотаріуса та
провести дану реєстраційну дію. Нині чиновники звітують, що по всій
території України реєструвати бізнес зможуть понад 7 тисяч нотаріусів (саме
такій кількості ніби то надали доступ до реєстру). Що правда, особисто мені
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знайомі нотаріуси поки що говорять, що Мінюст не надав їм доступу до ЄДР,
відповідно і реєстраційних дій вони здійснювати не можуть. Почекаємо ще
трохи часу та будемо сподіватись, що найближчим часом нотаріуси все ж
почнуть виконувати функцію державних реєстраторів. Від себе додам, що
надання нотаріусам повноважень державних реєстраторів безумовно є
великим прогресом, адже майбутні підприємці уникатимуть контакту з
чиновниками, які часто є м‘яко кажучи неврівноваженими, а також
підприємці зможуть уникнути безкінечних черг, які є природньою
атмосферою в реєстраційних службах.
Другим революційним покращенням є переведення державних
реєстраторів під керівництво органів місцевого самоврядування. Зроблено
це законодавцями для того, щоб позбавити реєстраційну службу принципів
централізації та монополії, які мали місце.
Підпорядкувавши
реєстраційну
службу
органам
місцевого
самоврядування законодавець частково подумав про надання послуг з
реєстрації бізнесу у селах та невеликих містах. Чому частково? Тому що
місцеві ради мають право, але не обов'язок перебирати на себе функції
державних реєстраторів. Можливо це пов'язано з тим, що на місцях ще немає
достатньої матеріальної бази та відповідних кваліфікованих спеціалістів.
Отож, як передача реєстраційних функцій на місця відобразиться на
практиці, звісно ж покаже час.
Третім революційним покращенням є введення нового суб'єкту
державної реєстрації підприємців. Крім нотаріусів та місцевих органів
реєструватимуть бізнес і акредитовані суб'єкти. Мова йде про про державні
чи комунальні підприємства, які виконуватимуть функції державних
реєстраторів частково (фронт-офіс) або ж повноцінно.
Четвертим революційним покращенням є втілення на практиці
принципу екстериторіальності при реєстрації фоп, тов та ін. Це означає,
що майбутній підприємець може звернутись до будь-якого державного
реєстратора або нотаріуса, незалежно від свого місця реєстрації або
майбутнього місцезнаходження юридичної особи. Декілька місяців тому
Мін‘юст вже здійснював такий принцип у 8 областях в тестовому режимі.
Якщо вірити даним Мін‘юсту в такий спосіб протягом тестового режиму
було здійснено близько 7 тисяч реєстраційних дій.
П'ятим революційним покращенням є започаткування процедури
реєстрації бізнесу он-лайн. Мін‘юст вже навіть запустив сайт де можна
подати документи на реєстрацію (фоп, тов) в он-лайн режимі. Як це працює
на практиці, і чи взагалі працює, поки що не відомо широкому загалу.
Звичайно започатковувати європейські правила реєстрації підприємців
в Україні конче необхідно, проте з практики можна припустити, що все-таки
зареєструвати ФОП або ТОВ через сайт Мін‘юст можна буде ще не
найближчим часом. Якоюсь аж занадто утопічною, як для українських реалій
є така ідея.
Шостим революційним покращенням є скасування обов’язкової подачі
форми 6 (підтвердження відомостей про юридичну особу). Як відомо,
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раніше підприємства змушені були щороку надавати державному
реєстратору форму 6, яка майже нічого не означала, особливо для
податківців, які у свою чергу буквально змушували підприємства подавати
цю форму в реєстраційні служби. Практично це була проста процедура,
проте людям доводилось втрачати багато свого часу у великих чергах.
Отже, підводячи підсумки з аналізу нового закону про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців можна сказати, що
з 1.01.2016 р. зареєструватись фізичною особою підприємцем, чи то вести
свою господарську діяльність у вигляді створення юридичної особи стане
однозначно простіше. Новим законом передбачається, що перехідний період
із старої системи на нову триватиме до 30.04.2016 р. На щастя наші
законодавці дещо усвідомлюють, що нам все-таки пора відходити від
«совєтських»
традицій
(Реєстрація
бізнесу
по-новому
//
http://blog.liga.net/user/agarbar/article/20395.aspx. – 2015. – 24.12).
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Огляд зарубіжних ЗМІ
Пришел новый 2016 год и все международные СМИ делают
прогнозы о том, каким этот год будет для мира, что может измениться на
геополитической карте и чего стоит ожидать.
Не забывает иностранная пресса и об Украине. Сценарии того, как
будут развиваться события в нашей стране предложили несколько мировых
изданий.
Британское издание Bloomberg уверено, что именно в 2016-м между
Россией и Украиной будет окончательный разрыв.
Автор акцентирует внимание на том, что на обе страны ждут нелегкие
времена, однако перспективы у нашей страны лучше, чем в России. Это
подтверждается и аналитическими данными, согласно которым
экономический спад в Украине в этом году составит 10,7%. Экономисты
считают, что в следующем году рост украинской экономики составит 1,4%, в
то время как ВВП России в следующем году сократится на 0,2%.
Украина будет на подъеме, и там начнется относительное развитие –
даже при том, что она пока не может справиться со своей пагубной
коррупцией и некомпетентностью руководства, – считает автор статьи (Что
ожидает Украину в 2016: обзор иностранной прессы // Канал 24
(http://24tv.ua/ru/chto_ozhidaet_ukrainu_v_2016_obzor_inostrannoj_pressy_n6
46040). – 2016. – 05.01).
Бизнесменам и украинским потребителям не стоит ожидать
немедленных последствий от вступления в силу зоны свободной
торговли Украины с Евросоюзом с первого января 2016 года,
предостерегают экономисты.
Старт режима зоны свободной торговли (ЗСТ) Украины с Евросоюзом,
который ожидается первого января 2016 года, не приведет к резким
переменам,
считают
украинские
предприниматели.
Экономисты
предостерегают украинских потребителей от ожиданий резкого снижения
цен и наполнения Украины европейскими товарами. Вступление в силу ЗСТ
с ЕС, по мнению специалистов, приведет к постепенному улучшению
условий труда, повышению качества украинских товаров и повышению
стандартов экологии для предприятий украинской тяжелой индустрии.
Согласно опросам украинского бизнеса киевским Институтом
экономических исследований и политических консультаций (ИЭИПК), 54
процента украинских предпринимателей считают, что ЗСТ с ЕС даст
позитивный результат уже на протяжении первого года. 71 процент уверен,
что получит выгоду на протяжении первых пяти лет работы ЗСТ с ЕС. И
лишь 11 процентов украинских предприятий ожидает для себя потерь от этой
внешнеэкономической меры.
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По данным Госслужбы статистики Украины, более тридцати процентов
украинского экспорта на сегодняшний день поставляется в страны
Евросоюза. В 2015 году Брюссель в одностороннем порядке продолжил для
Украины режим автономных торговых преференций, который действовал в
течение всего 2015 года. Снятие торговых барьеров ЕС для украинской
продукции не привело к значительному росту экспорта только по причине
переживаемых страной трудностей: аннексия Крыма Россией, война на
Донбассе и последовавший за этим общий экономический спад.
Руководитель Центра экономических исследований ИЭИПК
Вероника Мовчан:
Сразу после вступления в силу ЗСТ с ЕС наибольший выигрыш
ожидает сектор сельского хозяйства и легкой промышленности. Труднее
всего придется украинскому тяжелому машиностроению и некоторым
высокотехнологичным предприятиям.
Адаптация стандартов к европейским нормам будет наибольшей
проблемой
украинского
бизнеса.
Украинским
предпринимателям
необходимо принять во внимание санитарные и фитосанитарные нормы ЕС,
а также требования к условиям труда и высокие экологические стандарты.
Наиболее дорогой адаптация к этим стандартам будет для украинской
металлургии.
В целом же, согласно опросу бизнесменов, начало работы ЗСТ с ЕС
повлияет на них либо положительно, либо нейтрально. Ведь большинство
технических требований на Украине уже близко к европейским. Благодаря
тому, что последний год во внешней торговле Украины действует режим
автономных торговых преференций со стороны ЕС, украинская
промышленность уже действует в условиях, в которых будет работать после
вступления в силу ЗСТ.
Потенциального риска усиления конкуренции с европейскими
производителями опасается только четверть опрошенных украинских
бизнесменов. Это объясняется тем, что украинский рынок уже является
открытым все последние годы. По данным Госстата, экспорт и импорт
составляют примерно по 50 процентов внешнего оборота страны. Таким
образом старт ЗСТ с ЕС не может вызвать резкие изменения в ситуации.
Средняя ставка ввозной таможенной пошлины на промышленную
продукцию составляет на Украине лишь четыре процента. На
сельскохозяйственную продукцию пошлины несколько выше: 9-10
процентов.
Вступление в силу ЗСТ с ЕС не приведет к ощутимому снижению цен
на внутреннем рынке. Однако это поможет замедлить темпы инфляции на
Украине и привести к увеличению ассортимента товаров и услуг, отмечается
в прогнозе развития событий, который подготовил ИЭИПК. Согласно этим
исследованиям, украинцы получат большую выгоду от роста реальных
доходов, чем от снижения цен.
После отмены ввозных пошлин на европейские товары можно ожидать
падения их номинальной стоимости на 5-15 процентов. Рост интереса к
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украинскому рынку со стороны европейских экспортеров будет означать и
рост конкуренции между ними за украинского потребителя. В перспективе
это будет способствовать снижению цен и разнообразию ассортимента.
(Семь фактов о последствиях появления зоны свободной торговли
Украины с Евросоюзом // Deutsche Welle (http://www.dw.com/ru/семьфактов-о-последствиях-появления-зоны-свободной-торговли-украины-севросоюзом/a-18953237). – 2015. – 31.12).
Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной
торговли (DCFTA), принятое в рамках договора об ассоциации Украины
с Евросоюзом и вступающее в силу с 1 января 2016 года, будет
способствовать дальнейшей интеграции этой страны в систему мировой
экономики. Уверенность в этом выразили в четверг, 31 декабря, в Брюсселе,
разместив соответствующее коммюнике на сайте Европейской комиссии
(ЕК). DCFTA предоставит Украине возможность улучшить деловой климат и
привлечь иностранные инвестиции, что будет способствовать дальнейшей
интеграции Украины в мировую экономику. В нем также подчеркивается,
что благодаря нововведению украинские предприятия получат стабильный и
предсказуемый преференциальный доступ к крупнейшему рынку в мире,
объединяющему до 500 миллионов покупателей. Также, по мнению
Брюсселя, после создания зоны свободной торговли (ЗСТ) украинская
сторона
выиграет
от
возможности
включить
в
обращение
высококачественную продукцию, повысить конкуренцию на рынке и снизить
импортные пошлины. Компании ЕС, в свою очередь, смогут извлечь выгоду
из более легкого доступа к украинскому рынку, что предоставит им шанс
выстроить новые взаимоотношения с украинскими поставщиками, уверены в
Брюсселе.
Предусматривается, что реализация DCFTA будет осуществляться
постепенно на протяжении нескольких лет, что позволит обеспечить
поэтапную адаптацию законодательной базы и даст всем заинтересованным
сторонам необходимое время для корректировок (Еврокомиссия: ЗСТ
поможет интеграции Украины в мировую экономику // Deutsche Welle
(http://www.dw.com/ru/еврокомиссия-зст-поможет-интеграции-украиныв-мировую-экономику/a-18953425). – 2015. – 31.12).
Генеральный секретарь ЛЦ, член Рижской думы Юрис Лоренц:
Европейская комиссия недавно объявила, что она позитивно оценивает
выполненную Украиной и Грузией «домашнюю работу» для того, чтобы
граждане этих государств в скором времени получили право на безвизовый
въезд в Европейский союз. По всей вероятности, это произойдет уже во
второй половине 2016 года.
Как оценивать такое развитие событий? Прежде всего, это
справедливо. Украина в одностороннем порядке ввела безвизовый режим с
ЕС еще в 2015 году. К тому же, это будет ощутимая поддержка, нечто вроде
премии Украине и Грузии за их непреклонный прозападный курс. (…)
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Безвизовый въезд в ЕС будет возможен только с новыми украинскими
заграничными паспортами, которые содержат биометрические данные.
Разумеется, ни в Крыму, ни в большей части Донбасса, территорию которых
центральная власть Киева не контролирует, такие паспорта не выдаются. (…)
Конечно, безвизовый режим с ЕС еще не означает официальное
разрешение работать там. По правде говоря, на это никто и не надеется, люди
планируют работать нелегально (…) (Juris Lorencs: Ģeopolitiska pļauka
Krievijai // Copyright Latvijas avīze (http://www.la.lv/geopolitiska-plaukakrievijai/). – 2015. – 29.12).
Посол Швеции в Украине Андреас фон Бекерат:
Украинская коррупция до сих пор остается проблемным фактором для
входа европейских инвесторов на рынок Украины.
(…) Большинство шведских компаний не заметили существенных
изменений в проблеме коррупции, именно поэтому я думаю, что это самый
большой вызов для украинской власти и лидеров − ускорить реформы.
Конечно, борьба с коррупцией напрямую связана с реформой системы
правосудия.
Мы надеемся, что это (готовящиеся в украинском законодательстве
изменения в части правосудия, − ред.) позволит работать верховенству права,
что является наиболее важным принципом для любых зарубежных
инвесторов, в том числе и для шведських. Наши инвесторы должны быть
уверены, что их инвестиции в Украину будут защищены функционирующим
верховенством права (ЕС разочарован коррупцией в Украине – посол
Швеции // Новостной фронт (http://news-front.info/2015/12/29/esrazocharovan-korrupciej-v-ukraine-posol-shvecii/). – 2015. – 29.12).
Еврокомиссия включила 10 украинских предприятий по
производству молочных продуктов в официальный список экспортеров
в страны Евросоюза. Поставки станут возможны с 10 января 2016 года.
28 декабря Еврокомиссия включила ряд предприятий по производству
молока и переработке молочных продуктов из разных регионов Украины в
официальный утвержденный список экспортеров в Евросоюз. Документ
вступает в силу 10 января 2016 года.
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ожидает
получения до 10 января десятью молочными предприятиями сертификатов,
благодаря которым они смогут поставлять продукцию на рынки стран
Европейского Союза (С нового года Украина будет поставлять молочную
продукцию в ЕС // Deutsche Welle (http://www.dw.com/ru/с-нового-годаукраина-будет-поставлять-молочную-продукцию-в-ес/a-18949546). – 2015.
– 29.12).
Україна веде переговори з Туреччиною та Ізраїлем про створення
зон вільної торгівлі (ЗВТ). Ізраїль зацікавлений в українському зерні, а на
переговорах з Туреччиною йде мова про заміщення російської продукції
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українською.
Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, торговий
представник України Наталя Микольська:
Україна далі рухається до ЗВТ з низкою країн. Була проведена
колосальна робота на двосторонніх зустрічах з делегаціями Ізраїлю та
Туреччини. (…)
Наступна зустріч представників України та Туреччини призначена на
початок 2016 року.
Делегації України і Туреччини домовилися за можливістю не
застосовувати обмежувальних заходів у торгівлі, а також опрацювати на
експертному рівні пропозиції щодо збільшення товарообігу між країнами та
кількості інвестиційних проектів в українському агросекторі, авіабудуванні
та ІТ індустрії (Україна домовляється про створення зон вільної торгівлі з
Туреччиною та Ізраїлем // Deutsche Welle (http://www.dw.com/uk/українадомовляється-про-створення-зон-вільної-торгівлі-з-туреччиною-таізраїлем/a-18943916). – 2015. – 27.12).
На форумі по боротьбі з корупцією губернатор Одеської ОДА
Михайло Саакашвілі назвав основні проблеми сучасної України.
Очільник Одеської ОДА Михайло Саакашвілі:
Рівень життя українців низька через високого рівня корупції в
суспільстві. (…)
Економіка України порівняно з 2013 роком, в 2015 році знизилася на $
95 млрд. За даними Статистичного бюро і Міністерства фінансів,
номінальний ВВП в доларах США в 2013 році склав трохи більше 182 млрд,
а за три квартали цього року, номінальний ВВП склав близько 63 млрд
можна передбачити, що номінальний ВВП в кінці цього року не
перевищуватиме 88 млрд.
Я щойно повернувся з Польщі і пам'ятаю важкі часи, коли країна
почала боротися з корупцією і впроваджувати реформи. Сьогодні ВВП
країни досягає майже 550 мільярдів доларів. Вони досягли цих результатів
завдяки безкомпромісній боротьбі з корупцією і, як наслідок реформування...
(…) Я переконаний, що українська економіка має майбутнє. Ми
повинні знизити податки значно поліпшити бізнес-клімат, різко скоротити
бюрократію і, по суті відновити економічні функції держави: менеджера до
модератора (Саакашвілі вважає Польщу як приклад успіху реформ //
WSCHODNIK.PL (http://wschodnik.pl/ukraina/item/3824-saakaszwili-uwazapolske-za-przyklad-sukcesu-reform.html). – 2015. – 26.12).
Український парламент прийняв ключові зміни до податкового
законодавства, бюджет на 2016 рік та інші пов’язані з цим закони в
ситуації великої напруги.
Хоча перебіг подій був доволі драматичним, результатом стало
послаблення побоювань, що політичні сутички стануть на заваді прийняття
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законів, які були принциповими для подальшої наявності рятувального круга
МВФ у 40 млрд. доларів.
Частина депутатів наполягала на істотнішому зниженні податків.
Збереження податків, що стосуються сільського господарства, на їхню думку,
підірвало би сектор, який міг би замінити сталеливарну промисловість, яка
була головним двигуном розвитку України. Вони також наполягали на
нижчих ставках з метою розширення бази оподаткування.
Був прийнятий компромісний пакет законів. Податок на заробітну
платню був знижений до 22% (Ukraine adopts budget in bid to preserve IMFled bailout // Financial Times (http://www.ft.com/intl/cms/s/0/bd720f74-aafb11e5-9700-2b669a5aeb83.html#axzz3vbuH9Ct2). – 2015. – 25.12).
Зменшення ставки єдиного соціального внеску, здорожчання
алкоголю і цигарок та нові правила для аграріїв – що принесуть
українцям зміни до Податкового кодексу, ухвалені Верховною Радою.
Радикальної податкової реформи в уряду поки не вийшло, а тому,
пішовши на поступки, Кабмін погодився відкоригувати чинний Податковий
кодекс, аби забезпечити наповнення бюджету в 2016 році. Зміни, ухвалені
Верховною Радою 24 грудня, були точковими, утім деякі з них можуть
суттєво вплинути на життя українців наступного року.
Ставки основних податків у 2016 році фактично не зміняться, зокрема,
ставка податку на додану вартість, як і зараз, становитиме 20 відсотків, а
ставка податку на прибуток залишається в розмірі 18 процентів. Дещо зазнав
змін податок з доходів фізичних осіб – замість ставки у 15 відсотків для тих,
хто отримує менше десяти мінімальних зарплат, та 20 – для тих, хто заробляє
більше, наступного року українці сплачуватимуть єдину ставку – 18
відсотків. При цьому застосовуватиметься так звана соціальна пільга.
Директор Інституту соціально-економічної трансформації, експерт
з податкової політики Реанімаційного пакету реформ Ілля
Несходовський:
Якщо ваша заробітна плата сягає менше трьох мінімальних зарплат,
тобто 4134 гривні, то ви отримуєте цю соціальну пільгу. Виграш для вас
становитиме близько 140 гривень. На цю суму ви менше сплачуватимете
податку в 2016 році. А от єдиний соціальний внесок, який зараз становить від
36 до 49 відсотків, наступного року всі сплачуватимуть за ставкою у 22
відсотки. Це зменшення може сприяти підвищенню заробітних плат
працівникам приватних підприємств. Це зменшення податків, які
сплачуватиме бізнес. Ці вивільнені кошти роботодавець може спрямувати на
підвищення зарплат працівникам. Воно може сягнути 12 відсотків.
Директор Бюро економічних і соціальних технологій Валерій
Гладкий:
(…) Зменшення соціальних внесків збільшує залежність пенсіонерів
від бюджету і уряду. Спрощена система оподаткування після коригування
Податкового кодексу не зазнала суттєвих змін. Оскільки саме до цієї частини
урядових пропозицій податкової реформи раніше було найбільше зауважень,
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то Кабмін вирішив обмежитися лише незначним коригуванням ставок,
зберігши чотири групи «спрощенців» (…) (Зміни до Податкового кодексу: з
чим
рахуватися
українцям
у
2016-му
//
Deutsche
Welle
(http://www.dw.com/uk/зміни-до-податкового-кодексу-з-чим-рахуватисяукраїнцям-у-2016-му/a-18942449). – 2015. – 25.12).
Український парламент у п’ятницю схвалив бюджет на 2016 рік,
що є ключовою умовою отримання наступного траншу фінансової
допомоги у 17,5 млрд доларів. Це є елементом позикового пакету МВФ,
який надається країні, що знаходиться на межі банкрутства.
Перед голосуванням бюджету депутати схвалили низку законів,
включно зі змінами до податкового кодексу, зменшення податку на
роботодавця та уніфікація оподаткування особистих доходів.
Вони також підняли акцизи на тютюнові вироби, пальне та алкоголь з
метою збалансування бюджету.
Голосування було відкладене через обговорення змін, передбачених
бюджетом.
Міжнародний валютний фонд зауважив, що принциповим було
схвалити бюджет, який би узгоджувався з програмою порятунку,
запровадженою МВФ. Втім, незрозуміло, чи всім вимогам МВФ відповідає
схвалений парламентом документ.
Парламент підтримав пропозицію уряду прийняти бюджет з дефіцитом
3,7% ВВП, показником, узгодженим з МВФ.
Україна пообіцяла реконструювати свою податкову систему відповідно
до вимог МВФ, але податкові зміни, ухвалені в четвер, були тільки
тимчасовими заходами і Київ усе ще планує прийняти новий податковий
кодекс (Ukraine backs 2016 budget with deficit agreed with IMF // Reuters.com
(http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-budgetidUSKBN0U804Q20151225). – 2015. – 24.12).
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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Голова Верховної ради Володимир Гройсман:
Щодо ситуації з відтермінуванням введення в дію електронних
декларацій. Моя особиста тверда позиція – про це не може навіть йти мови.
Відповідне формулювання в законі про державний бюджет має бути
однозначно виправлено – і я готовий сам внести необхідний законопроект.
Пункт про відтермінування електронного декларування в проекті
бюджету з‘явився з подачі бюджетного комітету. Поправка була внесена і
проголосована на бюджетному комітеті (Гройсман виступає проти
відтермінування електронних декларацій до 2017 року // INSIDER
(http://www.theinsider.ua/politics/groisman-vistupaye-proti-vidterminuvannyaelektronnikh-deklaratsii-do-2017-roku/). – 2016. – 05.01).
Народний депутат України Андрій Антонищак:
Вже в лютому місяці планується переглянути державний бюджет на
2016 рік.
Бюджет будемо переглядати. (...) Внесемо правки. Місяць часу
максимум, і ми побачимо як він буде виконуватися.
(...) На даний час подивимося, як цей податковий кодекс буде
працювати, тому що там є дуже революційні речі, зокрема майже в два рази
знижено ЄСВ, також є певні зниження податків. Ми зафіксували певні пільги
для підприємців. Крім того, зараз депутати паралельно працюють над
створенням
реформаторського
податкового
кодексу,
який
буде
ультраєвропейським та сучасним (ВР перегляне бюджет 2016 вже у
лютому
–
депутат
БПП
//
Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2016/01/5/7094484/). − 2016. – 05.01).
В ЕС ждут от Украины комментариев по поводу отсрочки на год
внедрения электронных деклараций.
Представительство Европейского Союза в Украине осведомлено о том,
что Верховная Рада отложила на 2017 год внедрение электронных
деклараций о доходах и расходах госслужащих.
В конце декабря Киев взял на себя обязательства запустить работу
Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) и
внедрить электронные декларации госслужащих в I квартале 2016 года.
Основываясь на этом обязательстве, ЕК 18 декабря одобрила положительный
отчет для Украины.
Но уже через неделю Верховная рада приняла бюджет, в котором
отложила декларации минимум на 2017 год. Об этой норме стало известно
только в январе − в правительственном проекте бюджета ее не было (В ЕС
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ждут от Украины комментариев по поводу отсрочки на год внедрения
электронных
деклараций
//
Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/367907/v_es_jdut_ot_ukrainy_kommentariev_po_pov
odu_otsrochki_na_god_vnedreniya_elektronnyh_deklaratsiyi). − 2016. – 04.01).
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк:
Я чекаю на підписання бюджету президентом. Коли це станеться наші
західні партнери та МВФ, які надають безпрецедентну підтримку Україні,
цього року близько 10 мільярдів доларів, проаналізують прийнятий документ
на відповідність нашим зобов'язанням.
Алгоритм прийняття рішення західними партнерами та МВФ виглядає
наступним чином: підписання закону президентом, технічна місія МВФ та
аналіз документа, після чого буде прийнятий висновок щодо продовження
фінансування (Яценюк пояснив, як пов'язаний бюджет і гроші МВФ //
Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2015/12/29/7094060/). −
2015. – 29.12).
Спикер ВР Владимир Гройсман:
Депутатскую неприкосновенность следует отменить. (…) Не потому,
что это популярно, а потому, что она приводит к пренебрежению вообще
любым законом. Поэтому, сейчас очевидно нам нужно будет разъединять
закон, и перевносить закон о депутатской неприкосновенности... Депутатская
неприкосновенность должна быть снята в той части, что касается любых
уголовных преступлений, все остальное, это должно быть 100 % защита в
отношении политической позиции, политических выступлений, идеологии,
или всего прочего, это надо разъединить (Тема отмены депутатской
неприкосновенности, может, и конфетка перед выборами, но потом она
становится вечно играющей жвачкой, − Гройсман // Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/367235/tema_otmeny_deputatskoyi_neprikosnovenno
sti_mojet_i_konfetka_pered_vyborami_no_potom_ona_stanovitsya). − 2015. –
29.12).
Голова парламенту Володимир Гройсман ініціюватиме створення
робочої групи з удосконалення бюджету на 2016 рік.
Він має намір це зробити вже у січні. До групи увійдуть представники
Кабінету Міністрів, Адміністрації Президента та Верховної Ради (Гройсман
збирається ініціювати створення робочої групи з удосконалення
бюджету // Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/news/27087grojjsman-nameren-iniciirovat-sozdanie-rabochejj-g.html). – 2015. – 29.12).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Уряду вдалося започаткувати публічні конкурси і тендери на
призначення керівників великих державних компаній. НАК «Нафтогаз
України» − це взірцева компанія по реформі системи управління. Разом із
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Європейським банком розвитку і реконструкції ми запроваджуємо систему
незалежних директорів у найбільшій енергетичній компанії. (…)
Парламентом ухвалений урядовий закон про державні закупівлі. 2016
рік – це рік виконання законодавства щодо прозорих закупівель, боротьби з
корупцією і зменшення вартості державних закупівель на підставі
електронних тендерів, електронних торгів, найбільш прозорої системи для
державних компаній щодо державних закупівель.
Ще одним завданням Уряду було забезпечити фінансування
антикорупційних органів − це Національне антикорупційне бюро,
Національне агентство запобігання корупції, Антикорупційна прокуратура,
Служба безпеки України, яка має відповідні функції по боротьбі з корупцією,
і низка додаткових контролюючих і правоохоронних органів, які також
борються з корупцією.
На наступний бюджетний рік ми передбачили фінансування для
Національного антикорупційного бюро в сумі майже 500 мільйонів гривень,
для Антикорупційної прокуратури – додатково 74 мільйона гривень, щоби
рівень заробітних план антикорупційних прокурорів відповідав їхнім
високим завданням, цілям і відповідальності в реальній боротьбі з корупцією
(Арсеній Яценюк: 2016 рік − це рік реформи системи управління
держкомпаніями та виконання законодавства щодо прозорих закупівель
// Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248743007&cat_id=244276429). − 2015. – 29.12).
28 грудня прем’єр-міністр Арсеній Яценюк підписав фінансову
угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком.
Реалізація Угоди дасть можливість залучити 400 млн євро на 12 років з
4-річним пільговим періодом для підтримки аграрного сектору України.
Кошти планується спрямувати на реалізацію проектів в сфері вирощування
зернових та олійних культур, модернізації рибного господарства і
аквакультури в Україні.
Кредитором у рамках Проекту виступатиме Європейський
інвестиційний банк. Позичальником ресурсів виступатиме Україна в особі
Міністерства фінансів, яке за участю МінАПК та у взаємодії з ПАТ
«Укрексімбанк» здійснюватиме відбір проектів та моніторинг їхньої
практичної реалізації.
За рахунок кредитних коштів ЄІБ може бути покрито до 50 % вартості
визначених проектів.
Джерелом фінансування решти 50 % вартості будуть власні кошти
банків-учасників або кошти кінцевих бенефіціарів.
Тому реалізація Проекту сприятиме акумулюванню фінансових
ресурсів в обсязі, принаймні еквівалентному 800 млн євро (Яценюк підписав
залучення 400 млн євро від ЄІБ на проекти в АПК // Європейська правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/12/28/7042841/). − 2015. –
28.12).
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Спикер ВР Владимир Гройсман:
Приоритеты на 2016 год. Первый приоритет, кто бы что не говорил,
очень важно заниматься образованием, очень важно заниматься
здравоохранением, очень важно заниматься выполнением социального
контракта перед украинским народом, пенсии, зарплаты, это поддержка
незащищенных слоев населения. Это все очень важно, когда база, фундамент
− это экономика. Экономика должна быть приоритетом, возрождение
национальной экономики должно быть национальным приоритетом на
следующий 2016 год. Это, по большому счету, создание новых предприятий,
создание новых рабочих мест, создание системы, которая будет способна
привлекать инвестиции как внутри страны, так и извне (Гройсман:
Национальным приоритетом в 2016 году должно стать возрождение
экономики // 112.ua (http://112.ua/politika/groysman-nacionalnym-prioritetomv-2016-godu-dolzhno-stat-vozrozhdenie-ekonomiki-275079.html). − 2015. –
27.12).
Народные депутаты приняли государственный бюджет на 2016 год.
За соответствующий законопроект №3000 проголосовали 263 народных
депутата.
Бюджет на 2016 г. был принят с доходами 595 млрд 081 млн 135,3 тыс.
грн и расходами 667 млрд 733 млн 507,2 тыс. грн. (Депутаты приняли
бюджет на 2016 год // Аналитическая служба новостей
(http://asn.in.ua/ru/news/news/26571-deputaty-prinjali-bjudzhet-na-2016god.html). – 2015. – 25.12).
Міністр фінансів Наталія Яресько:
Держбюджет-2016, − це великий поштовх вперед. Ми змогли суттєво
зменшити податкове навантаження на роботодавців за рахунок зниження
ЄСВ. І ми змогли це зробити в збалансованій версії бюджету: ми знайшли
можливості для інших надходжень і зменшили видатки. Але видатки
зменшили через структурні реформи, а не просто тут забрали 10 %, тут − 5 %,
а там − мільярд.
Крім того поштовхом є і реформи в пенсійній і соціальній сфері.
Це реформи в пенсійній і соціальній сфері, оптимізація видатків. Деякі
питання, які обговорювалися десятки років і не робилися, були вкладені в
цей бюджет.
Чи все можливе ми зробили з цим бюджетом? Абсолютно ні. Все за
один рік не зробиться. Але ми зробили більше, ніж було зроблено за останній
десяток років. Ми значно зменшили дефіцит, отже зменшили потребу
набирати додаткову заборгованість на плечі народу України. І ми це робили
за дуже обмежених можливостей.
Уряд зробив все, щоб залишитися в добрих стосунках з усіма нашими
західними партнерами, в тому числі з МВФ, які на сьогоднішній день дійсно
підтримують Україну довгостроковими кредитами за дуже низькими
ставками (…) (Яресько назвала бюджет-2016 великим поштовхом вперед
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// Економічна правда (http://www.epravda.com.ua/news/2015/12/25/574052/). −
2015. – 25.12).
Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров:
Місія Міжнародного валютного фонду з митних питань прибуде до
України 20 січня. Місія МВФ перебуватиме в Києві протягом двох тижнів
(Місія МВФ прибуде до України 20 січня // Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2015/12/25/574041/). − 2015. – 25.12).
Оновлення влади та антикорупційна реформа
В течение 2015 года в Украине в рамках люстрации были уволены
860 чиновников, которые попали под действие Закона о люстрации.
Как сообщает Общественный ллюстрационный комитет, еще более
двух тысяч чиновников внесены в госреестр Минюста с запретом занимать
должности в течение десяти лет.
Уволены 42 чиновника, процедура люстрации в отношении которых не
была сразу завершена (Люстрация в цифрах. Активисты озвучили
количество чиновников, уволенных в 2015 году // Інформаційний портал
Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/Like/80272-lyustratsiya-v-tsifrakhaktivisty-ozvuchili-kolichestvo-chinovnikov-uvolennykh-v-2015-godu). – 2015. –
31.12).
Міністр фінансів України Наталія Яресько:
Закон про Державний бюджет на 2016 рік, який 25 січня був ухвалений
Верховною Радою, дозволить країні профінанансувати важливі реформи,
зокрема в сфері боротьби з корупцією.
Зокрема, в державному бюджеті на 2016 рік передбачено 74 млн грн на
фінансування Антикорупційної прокуратури, 487 млн грн, що майже вдвічі
більше ніж минулого року, − на фінансування Національного
антикорупційного бюро, 486 млн грн виділено на Національне агентство з
питань запобігання корупції (109,3 млн грн в 2015 році), а також на
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів – 25 млн грн.
Окрім того, з метою зниження корупційних проявів, в бюджет на
наступний рік було закладено 391 млн грн на фінансування політичних
партій та ще 300 млн грн буде спрямовано на підвищення зарплат
прокурорам в рамках реформи прокуратури. За рахунок впровадження
електронних держзакупівель наступного року планується зекономити 2,5 млн
грн для держбюджету.
Водночас консолідований бюджет на 2016 рік передбачає зниження до
28,8 млрд грн (3,5 % всіх видатків) видатків на утримання державного
апарату, − проти 30,1 млрд грн (або 4,3 % всіх видатків консолідованого
бюджету) у 2015 році (Наталія Яресько: Бюджет на 2016 рік дозволить
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профінанансувати важливі реформи, зокрема в сфері боротьби з
корупцією // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=248746122&cat_id=244276429). − 2015. – 30.12).
Голова Держприкордонслужби України Віктор Назаренко:
На виконання закону про очищення влади оновлено майже 50%
керівників структурних підрозділів адміністрації, змінено начальників
чотирьох регіональних управлінь з п'яти і 16 керівників органів охорони
кордону, деяких повторно. Завершено люстрацію. Загалом перевірці підлягає
23 тис. 500 осіб (З Держприкордонслужби в рамках люстрації звільнено
50%
співробітників
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/27073-iz-gospogransluzhby-v-ramkakh-ljustraciiuvoleny-5.html). – 2015. – 29.12).
Кабінет Міністрів підтримав розроблену Міністерством юстиції
постанову про внесення змін до Положення про проведення конкурсу з
відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань
запобігання корупції, які дають змогу здійснити додатковий відбір 2
кандидатів на вакантні посади членів НАЗК.
Постановою передбачається, що у разі, коли з числа кандидатівфіналістів, які пройшли співбесіду з конкурсною комісією, конкурсною
комісією не було відібрано кандидатів на всі вакантні посади членів НАЗК,
Кабінет Міністрів України приймає рішення про проведення повторного
конкурсу на решту вакантних посад протягом 30-ти днів з дня завершення
голосування щодо всіх кандидатів, які пройшли співбесіду з конкурсною
комісією.
Таким чином, Уряд надає можливість завершити формування НАЗК у
повному складі та якнайшвидше запустити роботу превентивного
антикорупційного органу та виконати відповідні зобов‘язання України перед
Європейським Союзом в контексті візової лібералізації (Уряд підтримав
розроблену Мін'юстом постанову, яка забезпечить проведення
повторного конкурсу на незаповнені посади членів НАЗК // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248740053&
cat_id=244276429). − 2015. – 28.12).
Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник:
Можливо, перед новим роком будуть затримання «на гарячому». Але
основний пріоритет – розслідування тих проваджень, які внесено за
результатами аналітичної роботи детективів – Одеський припортовий завод,
«Житомирські ласощі», ті державні підприємства, через які виводяться
десятки мільярдів гривень. (…)
Ці справи складні, і певний прогрес по них буде вже десь у січні 2016
року.
У цілому на сьогодні нараховується 20 кримінальних проваджень,
розслідуваних НАБУ.
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Підключення НАБУ до реєстрів Міністерства юстиції, зокрема, до
Реєстру актів громадянського стану, дозволить виявляти факти незаконного
збагачення чиновників.
Цей реєстр дуже важливий, тому що дасть можливість виявляти
пов‘язаних із чиновниками осіб. Чиновники, на жаль, на себе мало що
реєструють.
Факти незаконного збагачення будуть виявлятися в першу чергу саме
завдяки використанню реєстру Мін‘юсту й того реєстру, до якого сьогодні
буде підключено Національне антикорупційне бюро.
НАБУ – єдиний орган, який отримує доступ до цього реєстру.
Наступного тижня для НАБУ буде відкрито реєстри фіскальної служби.
Чомусь крім Міністерства юстиції наші органи складно діляться реєстрами,
хоча це прописано в законі про НАБУ.
Міністр юстиції Павло Петренко
Фахівці Мін‘юсту проведуть тригодинний навчальний курс для
детективів НАБУ з використання актів громадянського стану.
Я вас закликаю використовувати цю інформацію сумлінно, бо це
інформація, яка має персональний характер, використовувати винятково з
метою роботи НАБУ.
Доступ уже відкрито до реєстру бізнесу й нерухомості, після навчання
детективів підключать до Реєстру актів громадянського стану, а після нового
року Мін‘юст підключить детективів до реєстру спадщини і реєстру
доручень (Глава Антикорупційного бюро вже в січні чекає прогресу у
розслідуваннях
//
Західна
ігформаційна
корпорація
(http://zik.ua/news/2015/12/25/glava_antykoruptsiynogo_byuro_vzhe_v_sichni_6
57841). − 2015. – 25.12).
Народный депутат Украины Сергей Лещенко:
Нам раздали сравнительную таблицу госбюджета, где предусмотрено
на нужды НАБУ – 486 млн грн, а на антикоррупционную прокуратуру – 74
млн.грн. Кроме того, на финансирование партий из бюджета будет потрачено
391 млн грн, а бюджет ГПУ в 2016 году составит – 3,2 млрд. грн. (Нардеп
рассказал, какие суммы в бюджете предусмотрены на финансирование
НАБУ
и
ГПУ
//
Аналитическая
служба
новостей
(http://asn.in.ua/ru/news/news/26561-nardep-rasskazal-kakie-summy-vbjudzhete-predusmot.html). – 2015. – 25.12).
Децентралізація та реформа державного управління
Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва,
регіональної політики та місцевого самоврядування рекомендує
парламенту прийняти за основу депутатський законопроект про
внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» (щодо формування та затвердження структури, та штатів
органів місцевого самоврядування).
Офіційна інформація
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Метою законопроекту є оптимізація процесів здійснення місцевого
самоврядування шляхом децентралізації влади та розширення повноважень
органів місцевого самоврядування.
В проекті пропонується відмовитися від моделі, за якою Кабінет
Міністрів України наділявся повноваженнями щодо визначення структури
органів місцевого самоврядування, чисельності їх працівників та обсягу
фінансування. Вирішення відповідних питань пропонується здійснювати
шляхом саморегулювання органами місцевого самоврядування.
Тим самим посилюється реалізація принципу правової, організаційної
та матеріально-фінансової самостійності місцевого самоврядування.
Такий підхід узгоджується з положеннями Європейської хартії
місцевого самоврядування, згідно з якими без шкоди для більш загальних
законодавчих положень органи місцевого самоврядування повинні мати
можливість визначати свої власні внутрішні адміністративні структури з
урахуванням місцевих потреб і необхідності забезпечення ефективного
управління (Парламентський комітет підтримує законопроект щодо
формування структури та штату органів місцевого самоврядування //
Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1325). –
2016. – 05.01).
Завершився перший етап конкурсного відбору об'єднаних
територіальних громад для створення в них центрів надання
адміністративних послуг (ЦНАП).
Замість 20-ти громад, які планували відібрати раніше, за рішенням
Конкурсної комісії до другого туру конкурсу пройшли 28 громад.
На участь у конкурсі заявки подали 103 громади. Оцінка конкурсних
заявок будувалася за 15 показниками.
Конкурс проводить Мінрегіон України спільно з проектом «Реформа
управління на сході України» (виконується німецькою федеральною
компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH за
дорученням
Федерального міністерства
економічного
співробітництва та розвитку Німеччини). Більша кількість громад отримає
методичну допомогу для якісного доопрацювання своїх проектів зі створення
ЦНАПів (Об’єднані громади змагаються у конкурсі зі створення ЦНАПів.
28 громад пройшли до ІІ туру // Децентралізація влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1326). – 2016. – 05.01).
Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Треба мотивувати громади ефективно використовувати земельні
ресурси: передавати їх в оренду, надавати можливість приватизації та
збирати податки, які підуть на покращення інфраструктури.
Це також стосується збору акцизу на алкоголь і тютюнові вироби та
інших податків, кошти від яких громади зможуть спрямувати на підтримку
Офіційна інформація
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малого і середнього бізнесу, створення нових робочих місць, програми
розвитку культури, спорту.
В результаті ухвалених рішень розмір єдиного соціального внеску для
громадян зменшено. Це, в свою чергу, дозволить роботодавцям збільшити
розмір заробітної плати для робітників та вивести її з тіні. Водночас, розмір
податку на доходи фізичних осіб збільшено до 18%. Це дозволить місцевим
бюджетам залучити ще більший ресурс від ПДФО.
Ми запропонували систему, при якій виграють громадяни,
підприємства та місцеві бюджети.
Об‘єднані територіальні громади тепер мають прямі бюджетні
відносини з Державним казначейством і залишають у себе 60% податків. Це
створює більше можливостей для наповнення їх бюджетів. Громади вже
розуміють, що зворотного руху в цьому процесі не буде, і можна планувати
свої бюджети, інвестиційні й інфраструктурні проекти в 2016 році (Геннадій
Зубко: 2016 рік стане роком ефективного використання податків на
розвиток
громад
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1314). – 2015. – 31.12).
Президент Петро Порошенко підписав закон, що передбачає
перенаправлення надходжень від екологічного податку із загального
фонду місцевих бюджетів у спеціальні фонди з метою використання цих
коштів виключно на програми захисту навколишнього середовища.
Відповідно до закону, 80% надходжень від екологічного податку
йтимуть до спецфондів місцевих бюджетів, з яких 25% надходжень буде
спрямовуватися в сільські та міські бюджети, а 55% – до обласних бюджетів.
У спецфонд міського бюджету Києва буде спрямовуватися 80% надходжень
від екологічного податку.
При цьому всі кошти, що надійшли від екологічного податку, повинні
використовуватися виключно на програми по захисту навколишнього
середовища (Порошенко підписав закон про спрямування екологічного
податку
на
захист
природи
//
INSIDER
(http://www.theinsider.ua/business/5683aedf4bb91/). – 2015. – 30.12).
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман:
Парламент напередодні прийняв низку рішень, якими передав значні
повноваження на місця та заклав передумови для збільшення надходжень до
місцевих бюджетів. Верховна Рада створила ефективний механізм
добровільного об'єднання територіальних громад, на підтримку яких у
бюджеті передбачено 1 мільярд гривень. Це означає, що усі 159 громад
отримають ці ресурси для вирішення найбільш нагальних проблем.
Окрім того, у Державному бюджеті України на 2016 рік вдалося
відстояти фінансову децентралізацію, а у деяких питаннях навіть покращити
її параметри.
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Також було збільшено єдиний фіксований сільськогосподарський
податок, доходи від якого надходитимуть до сільських бюджетів, зауважив
Керівник Верховної Ради.
Ці кошти дозволять вирішувати ті питання, які, напевно, ви (керівники
сільських рад, – ред.) десятки років не вирішували, а ходили з розпростертою
рукою до тих чи інших господарств і просили. Цей час залишився в
минулому.
Закликаю не тільки до реалізації цих коштів, а закликаю вас до
максимальної відповідальності, максимальної віддачі. Мені дуже хотілося б,
щоб мешканці, які довірили вам очолювати сільські ради, відчули ваш
професійний підхід до цього питання (Володимир Гройсман закликав
місцеві ради до максимально ефективного використання можливостей
бюджетної
децентралізації
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1297). – 2015. – 30.12).
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк:
У наступному році уряд виділяє близько 6 мільярдів гривень на
регіональний розвиток, інфраструктурні проекти, в тому числі 1 мільярд
гривень на 159 об'єднаних територіальних громад. Для того, щоб органи
місцевої влади мали можливість виконувати свої повноваження, у 2015 році
уряд розробив пакет законодавства щодо децентралізації.
Завдяки цьому доходи місцевих громад зросли на 40%. Ми передали
низку функцій на місця, в тому числі і функції з реєстрації бізнесу,
нерухомості, створенню Центрів надання адміністративних послуг.
На наступний рік ми продовжуємо цю політику. В наступному році
доходи місцевих громад зростуть майже на 46 мільярдів гривень.
Додатково в бюджеті виділено півтора мільярда гривень на
інвестиційні проекти як центрального, так і місцевого рівня (Яценюк: доходи
місцевих громад зростуть на 46 млрд грн. у 2016-му // INSIDER
(http://www.theinsider.ua/business/56803d9b5dc9c/). – 2015. – 27.12).
Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень
органів
місцевого
самоврядування
та
оптимізації
надання
адміністративних послуг», який був проголосований Верховною Радою
України 10 грудня цього року.
Відповідно до цього закону органи виконавчої влади та місцевого
самоврядування наділяються додатковими повноваженнями, що суттєво
змінює та оптимізує процедуру надання адміністративних послуг. Йдеться
про реєстрацію місця проживання, надання відомостей з Державного
земельного кадастру, роботи з документами, що підтверджують
громадянство, створення реєстру територіальних громад, обмін відомостями
між реєстрами територіальних громад та передачу інформації в Єдиному
державному демографічному реєстрі (Президент підписав Закон щодо
розширення повноважень місцевих органів самоврядування та
Офіційна інформація
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оптимізації
надання
адмінпослуг
//
Децентралізація
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1277). – 2015. – 28.12).

влади

Віце-прем’єр-міністр
−
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
В Державному фонді регіонального розвитку на 2016 рік передбачено 3
млрд. грн., а також додатково на соціально-економічний розвиток регіонів
виділено 1,940 млрд. грн.. Разом це складає 4,94 млрд. грн., що більше ніж
сума, яка передбачалась раніше 4,64 млрд. грн. Та головне − субвенція на
підтримку інфраструктурних проектів об‘єднаних територіальних громад – 1
млрд. грн. Кошти цього фонду спрямують на підтримку об‘єднаних
територіальних громад, розвиток інфраструктури та адміністративних
центрів в громадах.
У держбюджеті закладено кошти для 159 об‘єднаних територіальних
громад. Зокрема, передбачено 284,9 млн. грн. на базову дотацію, 1,6 млрд.
грн. – на освітню та 844 млн. грн. – на медичну субвенції.
Важливо, що база оподаткування для наповнення місцевих бюджетів
залишилась не змінною з моменту початку бюджетної децентралізації –
податок з доходів фізичних осіб, єдиний податок, акцизний збір, податок на
нерухомість, податок на землю тощо. Всі податки, збори які залишались на
місцях, не змінились так як і на початку проведення реформи децентралізації
у 2015 році.
Ми очікуємо в 2016 році зростання місцевих бюджетів у порівняні з
2015 роком. Зокрема і за рахунок збільшення власних повноважень,
зменшення єдиного соціального внеску та навантаження на заробітну плату,
виведення її з тіні та зростання. Окрім того, об‘єднані територіальні громади
отримають 60% надходження від ПДФО на рівні з містами обласного
значення. Ще одним важливим джерелом підтримки розвитку регіонів є
державні капітальні видатки для областей, які передбачені в сумі 940 млн.
грн. (Бюджетна підтримка реформи децентралізації збільшена –
Геннадій
Зубко
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1275). – 2015. – 25.12).
24 грудня Верховна Ради України ухвалила Законопроект №3106
«Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей
державної реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних
осіб».
Законом врегульовано відносини, що виникають у зв'язку з державною
реєстрацією новоутвореного та утвореного у результаті злиття, приєднання,
поділу або перетворення органу місцевого самоврядування як юридичної
особи; усунуто недоліки правового регулювання питання правонаступництва
об'єднаних територіальних громад, їх сільських, селищних, міських рад та
виконавчих комітетів таких рад; узгоджено з законодавством процедуру
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реорганізації органів місцевого самоврядування в процесі добровільного
об'єднання територіальних громад тощо.
У разі об'єднання всіх територіальних громад одного району в одну
об'єднану територіальну громаду все майно спільної власності
територіальних громад такого району є комунальною власністю об'єднаної
територіальної громади, а пов'язані з таким майном права та обов'язки
належать об'єднаній територіальній громаді з дня набуття повноважень
сільською, селищною, міською радою, обраною такою об'єднаною
територіальною громадою (Верховна Ради прийняла закон щодо
особливостей державної реєстрації органів місцевого самоврядування як
юридичних осіб // Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news
/item/id/1258). – 2015. – 25.12).
Верховна Рада України прийняла Законопроект «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в
2016 році».
Законодавчим актом передбачається запровадити норми, які
стосуються повноважень об'єднаних територіальних громад на участь у
податкових відносинах, у тому числі встановлення місцевих податків і
зборів, надання податкових пільг та частково змінити підставу для
проведення документальної позапланової перевірки в частині виключення
перевірки порушення податкового законодавства, а також за наслідками
перевірок інших платників податків (Парламент прийняв закон, який
розширює повноваження об'єднаних громад на участь у податкових
відносинах // Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item
/id/1273). – 2015. – 25.12).
Створено підстави для запровадження прямих міжбюджетних
відносин об’єднаних територіальних громад з Державним бюджетом
України.
Відповідно до прийнятого Урядом 23 грудня розпорядження «Про
внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України», до 131
громади, які матимуть прямі міжбюджетні відносини з держбюджетом у 2016
році, додаються ще 22.
Таким чином, ще 22 громади в яких 25 жовтня 2015 року було
проведено перші вибори, отримали підстави для переходу на нову систему
взаємовідносин місцевого та державного бюджетів.
Мінрегіоном було розроблено проект розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету
Міністрів України» у зв‘язку з необхідністю актуалізації переліку
спроможних територіальних громад Вінницької, Запорізької, Хмельницької,
Чернівецької, Чернігівської областей, які в результаті добровільного
об‘єднання здатні самостійно або через відповідні органи місцевого
самоврядування забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема, у
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сфері освіти, культури, охорони здоров‘я, соціального захисту, житловокомунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового
забезпечення та розвитку інфраструктури відповідної адміністративнотериторіальної одиниці (Уряд прийняв рішення про корегування
перспективних планів формування територій громад 5 областей //
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального
господарства
України
(http://new.minregion.gov.ua/press/news/uryad-priynyav-rishennya-prokoreguvannya-perspektivnih-planiv-formuvannya-teritoriy-gromad-5-oblastey/).
− 2015. – 24.12).
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Реформа децентралізації, яку впроваджує Мінрегіон, потребує
організації адекватної системи управління на місцях.
Ми вже підготували два проекти постанов Уряду, які дадуть конкретне
розуміння функцій обласних і місцевих державних адміністрацій та
визначать, як вони будуть комунікувати із кожним міністерством.
Після ухвалення змін до Конституції в частині децентралізації і на базі
цієї концепції можна буде сформувати виконкоми органів місцевого
самоврядування.
У другому проекті постанови ми пропонуємо привести кількість
співробітників державних адміністрацій у відповідність до кількості
населення, що проживає на конкретній території (Геннадій Зубко: Робота
ОДА має трансформуватися під вимоги децентралізації // Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248730521&
cat_id=244276429). − 2015. – 24.12).
Віце-прем’єр-міністр
—
міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Моніторинг та рейтингова оцінка роботи місцевих державних
адміністрації стимулюватимуть регіони конкурувати між собою за інвестиції.
Керівники на місцях мають боротись за інвестиції, фінансову
самодостатність та інвестиційну привабливість своїх областей. Всі ці
фактори сприятимуть економічному зростанню України в цілому. (…)
Запровадження рейтингового оцінювання роботи повинно налаштувати
і місцеві адміністрації, і місцеве самоврядування на більш ефективну роботу
наступного року (Оцінювання роботи місцевих адміністрацій
стимулюватиме розвиток регіонів, – Геннадій Зубко // Децентралізація
влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1255). – 2015. – 24.12).
Судова реформа
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28 грудня 2015 року відбулося засідання Ради з питань судової
реформи.
На ньому були розглянуті питання запровадження окремих елементів
електронного судочинства, оптимізації інфраструктури забезпечення органів
судової влади, удосконалення процедури кваліфікаційного оцінювання
суддів тощо.
Координатор Ради з питань судової реформи України, Заступник
Глави Адміністрації Президента Олексій Філатов:
Зазначені зміни спрямовані на зменшення навантаження на суди та
підвищення ефективності виконання судових рішень. Йдеться про реалізацію
деяких принципових речей щодо реформи процесуального законодавства.
Законопроектами пропонується максимально автоматизувати відповідні
процедури з використанням інформаційних технологій, що дозволить
спростити процедуру розгляду безспірних вимог, а також забезпечити
оперативне виконання судових рішень в частині накладення арешту на
грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.
Рада з питань судової реформи ухвалила прийняти за основу
Концепцію оптимізації інфраструктури забезпечення органів судової влади
для вирішення завдань щодо спрощення доступу до правосуддя та
підвищення ефективності роботи органів судової влади. Реалізація Концепції
відбуватиметься за напрямками: створення єдиної інформаційнотелекомунікаційної системи, впровадження процесуальних інструментів
електронного судочинства, оптимізація інфраструктури забезпечення органів
судової влади (Електронне судочинство підвищить ефективність
правосуддя та виконання судових рішень − Рада з питань судової
реформи
//
Конституційна
комісія
(http://constitution.gov.ua/news/item/id/1365). – 2015. – 29.12).
Податкова реформа
Уряд 30 грудня 2015 р. прийняв постанову Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування
податку на додану вартість» (головний розробник – Мінфін).
Постановою передбачається приведення Порядку електронного
адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 569, у відповідність до
норм Податкового кодексу України, які набрали чинності з 1 січня 2016 р. в
частині функціонування такої системи.
Актуалізація положень Порядку електронного адміністрування податку
на додану вартість надасть змогу:
− реалізувати механізм часткової сплати податку на додану вартість
сільгосппідприємствами – суб‘єктами спеціального режиму оподаткування
залежно від виду сільгосппродукції;
− врегулювати питання врахування у системі електронного
адміністрування податку на додану вартість особливостей для платників, що
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застосовують касовий метод податкового обліку (Порядок електронного
адміністрування ПДВ приведено у відповідність до норм Податкового
кодексу України // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=248753464&cat_id=244276429). − 2016. – 06.01).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
Нова система адміністрування податку на додану вартість дозволила
вилучити 40 мільярдів гривень так званого тіньового ПДВ. Запроваджений
новий механізм відшкодування ПДВ через прозорий реєстр, знижено
навантаження на фонд оплати праці. На черзі – зміна системи перевірок і
створення демілітаризованої Державної служби фінансових розслідувань.
Завдяки запровадженню цієї системи ми додатково отримуємо в
середньому плюс 2,5 мільярда гривень доходів від податку на додану
вартість на єдиний казначейський рахунок.
Одночасно з новою системою збору ПДВ, у Парламенті
проголосований перший етап нової системи відшкодування податку на
додану вартість – новий механізм відшкодування ПДВ через прозорий
реєстр. Він складається з так званого автоматичного відшкодування і
публічного реєстру, який працює за принципом − перший прийшов, перший
отримав, і при цьому вся інформація, хто прийшов, публікується на
офіційному веб-сайті Державної фіскальної служби.
Залишилася система спрощеного оподаткування, проте з неї
вилучаються фіктивні схеми. Той, хто працює на себе, хто самозайнятий, хто
справжній приватний підприємець, − той користуватиметься в 2016 році
всіма пільгами і преференціями цієї системи. Там, де були будь-які
зловживання, − ми систему змінили для того, щоби всі були в рівних умовах.
Одна з ключових реформ у фіскальній сфері – це детінізація. Для нас це
також дуже непросте рішення. Тому що коли ми вдвічі зменшили ставку
єдиного соціального внеску, це означає, що приблизно 100 мільярдів гривень
залишається в суб'єктів економіки, тому що вони на 100 мільярдів будуть
платити менше єдиного соціального внеску. Але державний бюджет повинен
знайти цих 100 мільярдів, щоб відправити їх в Пенсійний фонд і виплатити
пенсії та заробітні платні. Ми пішли на цей крок.
На заробітну плату в 4,5 тисячі гривень середня економія для суб'єкта
підприємницької діяльності − 900 гривень. Це означає, що, з одного боку, це
додатковий ресурс для підприємства, щоб підприємство розвивало свою
економіку, а з іншого − додатковий ресурс для того, щоби підвищити
заробітну платню.
Я сподіваюся на взаємність від українського бізнесу в питанні
детінізації, легалізації заробітних плат і створення додаткових робочих місць.
В проекті нового Податкового кодексу, який зараз зареєстрований в
Парламенті, передбачене створення електронного кабінету платника
податків.
У рамках реформ у фіскальній сфері є необхідним зменшення
бюрократії з приводу заповнення різних форм звітності. Далі – це система
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перевірки, яка повинна повністю стати камеральною і відійти від постійних
виїзних перевірок, де суб'єкта підприємницької діяльності смикають, щоб або
донарахувати штрафи, або отримати хабара.
В урядовій фіскальній реформі передбачена ліквідація податкової
міліції і створення демілітаризованої Державної служби фінансових
розслідувань. Ми очікуємо, що члени Парламенту візьмуть за основу
законопроект, який внесений Урядом, і основа податкової реформи, −
адміністрування, буде відображена вже в новому тексті Податкового кодексу
в 2016 році (Арсеній Яценюк про фіскальну реформу: Нова система
адміністрування та відшкодування ПДВ, вилучення фіктивних схем зі
спрощеного
оподаткування,
детінізація
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248743348&cat_id=2
44276429). − 2015. – 29.12).
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк:
Ми очікуємо, що члени парламенту приймуть за основу законопроект,
внесений урядом, і основу податкової реформи, якою є адміністрування, буде
відображено в новому Податковому кодексі вже у 2016 році. Але, знаючи
українські реалії, сподіваюся, що в цілому новий Податковий кодекс набере
чинності з 1 січня 2017 року, а податкові ставки і нова система
адміністрування ПДВ вже набере чинності з 1 січня 2016 року (Яценюк:
Сподіваюся, що Податковий кодекс запрацює з 2017 року // Аналітична
служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/news/27169-jacenjuk-nadejus-chtonalogovyjj-kodeks-zarabotaet.html). – 2015. – 29.12).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк закликає підприємців
платити своїм співробітникам «білі» зарплати.
Яценюк мотивує свій заклик зменшенням ставки єдиного соціального
внеску майже вдвічі – з 41% до 22%. Він зазначив, що на заробітній платі в
4,5 тисячі гривень роботодавець отримає економію 900 гривень.
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
З державного бюджету ми виділили до Пенсійного фонду додатково
100 мільярдів гривень, адже чим менший єдиний соціальний внесок, тим
менше надходження до Пенсійного фонду. Але держава зобов'язана, з одного
боку, стимулювати підприємця, а з іншого – в повному обсязі забезпечити
виплату пенсій (Яценюк закликає підприємців вивести зарплати з тіні
після
зменшення
соціального
внеску
//
Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/news/27451973.html). – 2015. – 27.12).
Голова ДСФ Роман Насіров:
Ключовими напрямами діяльності ДФС були реформування служби,
створення сервісів для платників, наповнення бюджету, боротьба з
корупцією та тіньовим бізнесом, а також спрощення системи розмитнення
товарів.
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Ми відверто відкрито показуємо, що працює, що потребує покращення
і що ми робимо в цьому напрямку, які процеси відбуваються.
Всього до зведеного бюджету отримано 522 млрд грн податків. З 1
липня була запроваджена система електронного урядування податку на
додану вартість, яка унеможливила зловживання з ПДВ та дала можливість
збільшити надходження до бюджету. Зокрема, надходження з ПДВ зросли
майже на третину і становили 95,9 млрд грн.
Боротьба з тіньовим бізнесом сприяла ліквідації 59 конвертаційних
центрів. Відшкодована сума збитків по закінчених кримінальних
провадженнях становила 932,4 млн грн.
З нового року буде оптимізовано діяльність служби, не просто
скорочено штатну чисельність працівників, а перерозподілено функціонал
таким чином, щоб це була «нова державна фіскальна служба.
Також впроваджується кілька новацій, які поліпшать обслуговування
платників
податків,
це
зокрема,
запровадження
електронного
адміністрування акцизного податку, запуск сервісу «Електронний кабінет
платника податків», спрощення митних процедур. Очікується, що наступного
року розпочне свою роботу і Служба фінансових розслідувань (Роман
Насіров: Державна фіскальна служба цього року стала дуже прозорою //
Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
248735835&cat_id=244276429). − 2015. – 25.12).
Депутати прийняли законопроект «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році».
Цим законопроектом розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ)
встановлюється на рівні 22%, максимальна величина бази нарахування ЄСВ
зростає з 17 до 25 мінімальних зарплат. Водночас скасовується внесок, який
утримується із зарплат працівників.
Крім того, передбачено збільшення ставки на спирт, спиртові
дистиляти та спиртні напої щодо чинних на сьогодні на 50%, на пиво − на
100%, на вина − на 100%. Встановлення ставки акцизного податку на
слабоалкогольні напої (вміст спирту від 0,5 до 8%) − на 300% від чинної на
сьогодні.
Також вноситься низка змін до чинного Податкового кодексу України,
необхідних для прийняття державного бюджету на 2016 рік (Депутати
проголосували за податкову реформу // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/26481-deputaty-progolosovali-za-nalogovujureformu.html). – 2015. – 24.12).
Кабинет министров зарегистрировал во вторник очередной
законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.
Премьер-министр Арсений Яценюк:
В связи с тем, что документ имеет 700 страниц, и он требует время для
изучения плательщиками налогов, было решено, что в заключительных
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положениях Налогового кодекса все ставки налогов будут введены с 1 января
следующего года, а «тело» Налогового кодекса вступит в силу со второго
квартала следующего года.
То есть у украинского бизнеса будет 3 месяца на то, чтобы выучить
детально Налоговый кодекс. Если нужно будет внести необходимые
изменения, у нас для этого будет целый квартал и, с одной стороны, это дает
уменьшить ставки налогов сразу – с 1 января, а с другой стороны, это дает
возможность для украинского бизнеса, правительства, членов парламента в
течение 3 месяцев тщательно еще раз обработать этот законопроект и ввести
его в действие со второго квартала 2016 года (Как налоговая реформа
повлияет на малый бизнес, пенсии и цены на бензин // Інформаційний
портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/statti/68240-kak-nalogovayareforma-povliyaet-na-malyy-biznes-pensii-i-tseny-na-benzin). − 2015.− 24.12).
Реформа державної служби та реорганізація державних органів
31 грудня 2015 року Президент України підписав Закон України
«Про державну службу».
Президент України Петро Порошенко:
Реформа державної служби значною мірою визначає успіх і інших
реформ, результати яких напряму залежать від якості управлінських рішень
державних органів.
Ця реформа має забезпечити нову якість державної служби відповідно
до кращої європейської практики, встановити правові та організаційні засади
цієї служби як професійної, політично неупередженої діяльності на благо
держави й суспільства. При цьому громадянам України гарантується право
рівного доступу до державної служби. (...)
Закон передбачає такі реформаторські новації: вступ на усі посади
державної служби відбуватиметься лише за конкурсом на основі особистих
якостей та досягнень кандидатів на посади, виключаються будь-які
корупційні механізми при вступі та проходженні державної служби,
державна служба стане деполітизованою, встановлюється прозора модель
оплати праці, розроблена з урахуванням кращого європейського досвіду,
запроваджується компетентнісна модель управління людськими ресурсами,
оцінювання результатів роботи державних службовців, їх кар'єрна мотивація,
підвищуються кваліфікаційні вимоги (...) (Закон «Про державну службу»
дає старт реформі системи державного управління – Президент підписав
відповідний Закон // Президент України Петро Порошенко
(http://www.president.gov.ua/news/zakon-pro-derzhavnu-sluzhbu-daye-startreformi-sistemi-derzh-36590). – 2015. – 31.12).
Міністр фінансів України Наталія Яресько:
В наступному році будуть скорочені витрати держбюджету на
неефективні державні відомства, деякі з яких будуть остаточно ліквідовані у
наступному році.
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У 2016 році будуть ліквідовані Державне агентство з інвестицій і
управління соціальними проектами, Державна інспекція України з контролю
за цінами, Державне агентство екологічних інвестицій України.
Ми також не будемо фінансувати Державну пробірну службу України,
яку ми в цьому році ліквідували (Яресько розповіла, які державні органи
ліквідують
//
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/80097-yaresko-rozpovila-yaki-derzhavni-organilikviduyut). − 2015. – 30.12).
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
У Парламенті ухвалено нову редакцію закону України про державну
службу. Основне зараз, що необхідно, аби державна служба запрацювала, −
це не тільки підписання закону і набуття ним чинності, але в першу чергу
мотивація для державного службовця.
Саме тому ми працюємо з нашими європейськими партнерами, щоб
забезпечити належний рівень заробітних плат для української державної
служби на першому етапі. Коли ми сформуємо потужний і сильний бюджет,
який зможе сам платити високі заробітні платні для державних службовців і
відповідним чином підвищувати якість української державної служби (…)
(Арсеній Яценюк: Уряд працює з європейськими партнерами, аби
забезпечити належний рівень зарплат для держслужбовців і
підвищувати
якість
держслужби
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248742941&cat_id=2
44276429). − 2015. – 29.12).
Реформа енергетики, програми енергоефективності та
енергонезалежності
Під час візиту до Туркменістану 23 грудня Міністр енергетики та
вугільної промисловості України Володимир Демчишин провів низку
важливих двосторонніх зустрічей стосовно подальшого розвитку
українсько-туркменських відносин у сфері енергетики.
Одним із важливих питань, порушених у ході обговорення, стало
питання про відновлення поставок природного газу з території
Туркменістану до України з використанням газопровідної системи «Середня
Азія – Центр». Крім того, Україна зацікавлена у можливості розширення
переліку енергопродуктів (з більшою глибиною переробки) для подальшої
торгівлі з Туркменістаном (Україна та Туркменістан зацікавлені у
розширенні співпраці в енергетичній сфері // Міністерство енергетики та
вугільної
промисловості
України
(http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=EBB8A2F
C2726254E3A3BB2D58FA5D9EA.app1?art_id=245075263&cat_id=35109). −
2015. – 24.12).
Реформа правохоронної системи
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Міністр оборони України Степан Полторак:
Україна нині не може скасувати строкову військову службу за
призовом і перейти на повністю контрактні Збройні сили.
Такі експерименти вже проводили, коли раніше скасовували призов на
строкову службу, але це призвело до того, що в нас практично випало ціле
покоління чоловіків, які не готові до захисту своєї країни.
Строкова служба дає можливість готувати мобілізаційний ресурс, і
небагато які країни можуть дозволити собі повністю відмовитися від
призову, бо в такому разі для підготовки мобілізаційного ресурсу потрібні
величезні кошти.
Готувати молодих чоловіків для захисту своєї країни необхідно. Тому,
на моє глибоке переконання, призов скасовувати не потрібно.
Але в Україні правильно зробили, коли підвищили мінімальний вік для
призову з 18 до 20 років: тепер до війська йде не школяр, а сформована
особистість.
Лунають різноманітні популістські заяви з закликами скасувати призов
і перейти на контрактну армію. По-перше, контрактна армія ніколи не виграє
війну. В будь-якому разі під час активної фази ведення бойових дій ми
будемо змушені вдатися до призову, до мобілізації. Контрактна армія є
основою для великої армії в разі війни, але робити заяви, що завтра
необхідно всіх перевести на контракт, безвідповідально. Це зробити дуже
непросто (Міністр оборони виступив проти скасування строкової служби
// Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/news/27465329.html). –
2016. – 03.01).
Міністр оборони України Степан Полторак:
Десь через п‘ять років Україна зможе досягти достатніх стандартів і
принципів побудови армії, щоб змогти претендувати на вступ до НАТО.
Україні цілком під силу реформувати систему Міністерства оборони
протягом трьох років. Це буде можливо за наявності необхідного
фінансування.
Що ж до реформування Збройних сил загалом, це потребуватиме
більше часу – від трьох десь до п‘яти років. Причина в тому, що треба
змінювати практично все.
(…) Програма реформування перебуває на стадії завершення, і я
думаю, що ми будемо готові презентувати її в перші місяці наступного року
(мається на увазі 2016-й, – ред.). Але це зовсім не означає, що реформи ще не
початі (Полторак заявив, що Україна могла б претендувати на вступ до
НАТО років через п’ять // Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.org/
content/news/27465300.html). – 2016. – 03.01).
Реформа системи національної безпеки та оборони
Заступник міністра оборони з питань євроінтеграції Ігор Долгов:
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Референдум – це не є must для того, щоб стати членом НАТО.
Всенародний референдум – це, очевидно, шлях справедливий, чесний,
відкритий и прозорий, коли кожен громадянин зможе висловити свою думку.
Чому це питання не поставити зараз? Нам треба спочатку провести
реформу, треба зробити так, щоб не тільки ми хотіли, а щоб НАТО хотіло і
було готове прийняти нас в якості нового члена.
При цьому зараз першочерговим завданням є відновлення
територіальної цілісності України (Питання референдуму про членство в
НАТО поки не на часі – Міноборони // Європейська правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/12/28/7042822/). − 2015. –
28.12).
Програма розвитку українського експорту
Министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко:
В 2016 году планируется заключить ряд соглашений о зоне свободной
торговли с государствами-партнерами Украины − Израилем, Турцией и
Вьетнамом.
Также в следующем году планируется подписать ряд меморандумов и
соглашений в области сельского хозяйства с Индонезией, Индией, Китаем и
Испанией (Павленко: Украина планирует заключить соглашения о ЗСТ с
Израилем,
Турцией
и
Вьетнамом
//
Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/news/367439/pavlenko_ukraina_planiruet_zaklyuchit_sogl
asheniya_o_zst_s_izrailem_turtsieyi_i_vetnamom). − 2015. – 29.12).
Заместитель
министра
агрополитики
по
вопросам
евроинтеграциии Владислава Рутицкая:
Десять украинских предприятий по производству молока и
переработке молочных продуктов получили разрешение на поставку
молочной продукции в Европейский Союз с 10 января 2016 года.
Европейская комиссия опубликовала решение о включении наших
компаний по производству молока и переработке молочных продуктов в
официальном списке утвержденных экспортеров в ЕС. Разрешение вступает
в силу 10 января 2016 года (ЕС открыл свой рынок для десяти украинских
молочных предприятий // 112.ua (http://112.ua/ekonomika/es-otkryl-svoyrynok-dlya-desyati-ukrainskih-molochnyh-predpriyatiy-282071.html). − 2015. –
29.12).
Заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі, торговий
представник України Наталія Микольська:
Україна далі рухається до ЗВТ з низкою країн. Була проведена
колосальна робота на двосторонніх зустрічах… з делегаціями Ізраїлю та
Туреччини. Ці ринки є дуже важливими для українських експортерів
зернових та олійних культур. (…)
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Наступна зустріч представників України та Туреччини призначена на
початок 2016 року.
Делегації України і Туреччини домовилися за можливістю не
застосовувати обмежувальних заходів у торгівлі, а також опрацювати на
експертному рівні пропозиції щодо збільшення товарообігу між країнами та
кількості інвестиційних проектів в українському агросекторі, авіабудуванні
та ІТ індустрії (Україна домовляється про створення ЗВТ з Туреччиною та
Ізраїлем // Економічна правда (http://www.epravda.com.ua/news/2015/12/28/
574227/). − 2015. – 22.12).
Ассоціація та безвізовий режим з ЄС
Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій
Павленко:
З введенням ЗВТ між Україною та ЄС механізм дії квот не зазнає
коректив. Як і раніше, використання тарифних квот відбуватиметься за двома
алгоритмами. Для переважної більшості товарів квоти надаватимуться за
принципом «живої черги» (перший прийшов, перший обслуговуєшся). Для
обмеженого переліку товарів імпортер з ЄС має отримати ліцензії у
відповідних органах Євросоюзу.
З 1 січня 2016 року ставки ввізних мит для українських товарів
залишаться фактично на тому ж рівні, що наразі діють у рамках Автономного
преференційного торгового режиму.
Квоти, надані на 2015 рік Євросоюзом Україні, по деяких позиціях
аграрної продукції майже вичерпані. Станом на кінець грудня 2015 року
повністю вичерпано річні квоти на мед, ячмінну крупу та борошно,
оброблене зерно, зернові злаки, оброблені томати, виноградний та яблучний
сік, овес. Також використана річна квота на кукурудзу та пшеницю, 3
квартальні основні квоти на м`ясо птиці по 4 тис. тонн та майже вичерпані
квоти по ячменю (194,2 тис. тонн з 250 тис. тонн).
Водночас по багатьох позиціях квоти навіть не використовувалися. У
переліку незаповнених квот – баранина, і цукрові сиропи, крохмаль, висівки,
гриби, цукрова кукурудза, часник, продукція з обробленого молока та масла.
Це ті категорії товарів, на які немає конкуренції серед українських
виробників і ми переконливо рекомендуємо вітчизняним аграрним
підприємствам обміркувати можливості виробництва вказаної продукції,
квоти на яку як у минулому році, так і зараз продовжують лишатися
незаповненими (Олексій Павленко: Запровадження ЗВТ між Україною та
ЄС не вплине на механізм дії квот // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248752622&cat_id=2
44276429). − 2016. – 06.01).
Починаючи з 1 січня 2016 року митниці України вже видали майже
одну тисячу сертифікатів форми EUR 1 на товари, що поставляються до
країн ЄС.
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Той факт, що українські експортери отримали майже тисячу
сертифікатів тільки за перші кілька днів січня, свідчить про успішний
початок дії ЗВТ.
На сьогодні найбільше сертифікатів видано у Великобританії − 451 та
Австрії − 280 (йдеться переважно про яблучний концентрат), у Польщі − 62
(безбарвне скло), у Німеччині − 57 та Іспанії − 42 (переважно мед), у Франції
− 35 (переважно насіння й мед)» (Українські компанії отримали вже
більше тисячі сертифікатів на експорт до ЄС // Анаалітична служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/news/27937-ukrainskie-kompanii-poluchiliuzhe-bolee-tysjachi.html). – 2016. – 06.01).
Торговий представник України Наталія Микольська:
Ми вважаємо, що ми за 2015 рік зробили все, що було потрібно для
запуску ЗВТ, й випередили план, наприклад, у таких сферах, як технічне
регулювання за певними техрегламентами і, звичайно, в системі державних
закупівель. Cитуація більше ніж позитивна.
Певні нюанси все ж залишаються, проте вони не мають системного
характеру.
Ми в постійному контакті з ЄС і звіряємо наші бачення. Якби вони
бачили проблеми, яких ми не бачимо, вони би вже нам сигналізували про них
(Київ виконав усі завдання 2015 року з підготовки до ЗВТ – МЕРТ //
Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/01/5/7043
030/). − 2016. – 05.01).
З січня 2016 року міграційна служба розпочне впровадження нових
паспортів громадянина України у формі картки.
Для цього Урядом виділено кошти, за які міграційною службою
закуплено додаткове обладнання для оформлення біометричних документів.
Обладнання встановлено виключно у тих підрозділах, у яких раніше не було
такої технічної можливості.
Отже, починаючи з січня наступного року, замість 210 підрозділів,
заяви на оформлення біометричного паспорта (у тому числі закордонного)
зможуть прийняти 325 підрозділів міграційної служби. Це має суттєво
зменшити черги на оформлення закордонних паспортів та спростити
отримання послуги для громадян, яким раніше доводилося звертатися до
сусідніх районів (У січні в Україні стане у півтора рази більше місць, де
можна оформити біометричні документи // Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248746488&cat_id=2
44277212). − 2015. – 30.12).
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін:
Позитивний безвізовий звіт Єврокомісії щодо України є політичним
авансом.
Погоджуюся тут тільки в одному: це політичний аванс і взагалі
політичне визнання належності України та українців до Європи. Адже для
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багатьох процедура отримання візи тепер уже не така неподоланна, як років
п‘ять тому.
Я ще пам‘ятаю, коли ми починали говорити про спрощення візового
режиму, збирали всіх консулів країн ЄС, «били по голові» за порушення. А
зараз безвізовий режим для багатьох українців − це не просто технічні
процедури, а визнання належності до Європи.
Не згоден, що це подарунок. Наша країна цього заслужила. Насправді
ми зробили б усі реформи й так. Але з безвізовим режимом вони будуть
здійснені швидше й системніше.
Такий політичний аванс діставали подеколи й інші. Приміром, деякі
балканські держави. Але на тлі нинішнього сприймання міграційної кризи в
ЄС ніхто політичних авансів із лібералізації візового режиму не робитиме
(Клімкін: безвізовий звіт Єврокомісії − це політичний аванс //
Європейська правда (http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/12/24/7042
711/). − 2015. – 24.12).
Програма популяризації України у світі
Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про
систему іномовлення України», який був ухвалений Верховною Радою 8
грудня.
Президент України Петро Порошенко:
(…) Основним критерієм роботи іномовлення має бути об'єктивність
подачі інформації про ситуацію в Україні – впровадження реформ, оборонну
політику держави. (…)
Міністр інформаційної політики Юрій Стець:
За два місяці буде завершено реформу іномовлення в Україні. Про
Україну мають знати не тільки як про країну, в якій зараз є велика кількість
проблем, а й про її історію, культуру, привабливість, хороший інвестиційний
клімат, можливості туризму і про те, що тут живуть добрі і хороші люди.
Перший заступник голови Комітету зі свободи слова та
інформаційної політики ВР Ольга Червакова:
Мультимедійна платформа, іномовлення України – це фактично промоагенція України в світі. І це дуже суттєва допомога українській дипломатії на
міжнародній арені, яка зараз з усіх сил намагається донести правду про
Україну до світових лідерів. І в цьому канал іномовлення і те, що буде
робитися, має стати потужним інструментом. Ми обов'язково робитимемо цю
роботу. Для нас це справа честі, це справа не тільки нашої репутації – це
справа репутації країни у світі (Президент підписав Закон про іномовлення:
Маємо правдою перемагати брехню агресора // Президент України Петро
Порошенко (http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-proinomovlennya-mayemo-pravdoyu-pe-36575). – 2015. – 28.12).

Офіційна інформація

64

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

24 грудня 2015 р. − 6 січня 2016 р.

20-28 лютого 2015
ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Луцьк став першим обласним центром в Україні, який взяв на себе
повноваження з виконання функцій архітектурно-будівельного
контролю.
Віце-прем’єр-міністр України — Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Переконаний, що це стане хорошим прикладом для решти обласних
центрів. Ці функції мають велике значення для розвитку міст і сіл громад,
розвитку територій у цілому.
Нові функції дозволяють надавати дозвіл на будівництво,
контролювати його хід і зупиняти самочинне будівництво.
Відтепер волиняни будуть господарями на території своєї громади.
Нові повноваження міської ради дозволять більш активно залучати інвестиції
для реалізації інфраструктурних проектів розвитку територій.
Наступного року планується ухвалити рішення про підготовку кадрів
для роботи в інспекціях місцевих органів влади і паралельну передачу їм
повноважень ДАБІ. Так ми прискоримо передачу їм відповідних
повноважень (Громада Луцька самостійно контролюватиме будівництво
у
місті,
–
Геннадій
Зубко
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1313). – 2015. – 30.12).
Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег
Синютка:
Наступного року у пріоритеті Львівщини – завершення модернізації
системи управління областю, подолання корупції та покращення
інфраструктури доріг. Завдання у нас зрозумілі, амбіцій достатньо, і
результат обов'язково буде. А загалом наступний рік можна назвати роком
важкої праці.
Насамперед у наступному році планують завершити модернізацію
системи управління областю. Ми повинні зробити все для того, аби після
реформи децентралізації влади передати необхідні повноваження спільній
громаді Львівської області. Велику увагу приділятимуть у 2016-му році й
дорогам: у покращення інфраструктури шляхів сполучення заплановано
інвестувати понад 1,5 млрд грн.
(...) Важливими завданнями є системне залучення міжнародної
технічної допомоги та впровадження нових технологій і моніторингу
використання енергоресурсів установами області (...) (Перспективи
розвитку Львівщини: інфраструктура, боротьба з корупцією та
децентралізація // Львівська обласна державна адміністрація
(http://loda.gov.ua/news?id=19690). – 2015. – 29.12).
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На
Киевщине
состоялся
«круглый
стол»
на
тему
«Децентрализация – базовая реформа взаимоотношений центра и
общин.
Председатель Киевского областного отделения КИУ Юрий Бут:
В Киевской области уже создана одна объединенная территориальная
община с центром в селе в Калита, где уже прошли выборы. Еще две
объединенных общины: Бучанська и Гостомельская на последнем этапе
объединения и утверждены перспективные планы еще около тридцати
объединенных общин. (…)
По результатам «круглого стола» были подведены итоги: процесс
децентрализации является объективным и необходимым для реализации
системных общественных реформ. В то же время он должен быть подкреплен
комплексной реформой местного самоуправления.
Комитет избирателей со своей стороны благодаря таким круглым
столам проведет анализ недостатков, которые тормозят реформу (Обсудили
проблемы
децентрализации
//
Рупор
Житомира
(http://ruporzt.com.ua/ukraina/72257-obsudili-problemy-decentralizacii.html). –
2015. – 29.12).
В Хотині провели круглий стіл на тему: «Децентралізація – базова
реформа взаємовідносин центру та громад. Перші реформи результати у
Чернівецькій області».
Директор Регіонального Офісу реформ, заступник голови
обласного КВУ Ігор Баб'юк:
Реформа розпочалась 1,5 роки тому, коли урядом було прийнято
Концепцію про реформування місцевого самоврядування в Україні. Закони,
потрібні для об‘єднання громад, були прийняті на початку цього року. А вже
в серпні в області було утворено перших десять об‘єднаних територіальних
громад.
Експерт Офісу реформ Ольга Чепель:
Кожна реформа залежить від трьох компонентів: людей, коштів та
закону. Люди, які вирішили об‘єднатись, здійснили мужній крок, наступним
етапом є формування законодавчого поля та виділення належних коштів для
реалізації інфраструктурних проектів. Центральнітарегіональні органи влади
над цим активнопрацюють.
Перший заступник голови Хотинської районної державної
адміністрації Володимир Марцинкевич:
В об‘єднаних територіальних громадах проживає понад 20 тис осіб,
майже третина мешканців району. Процес децентралізації – це поступ
вперед, якісні зміни для району і області в цілому. Голови об'єднаної
територіальної громади відтепер мають можливість самостійно розподіляти
кошти, не чекаючи вказівок з району.
Під час дискусій висловлювались пропозиції щодо пришвидшення
прийняття законодавства, необхідного для впровадження реформи, зокрема
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нової редакції закону «Про місцеве самоврядування» (Які результати
перших реформ децентралізації говорили в Хотині // Стрічка.ком
(http://cv.strichka.com/item/37839959). – 2015. – 28.12).
В.о. начальника Івано-Франківської митниці Сергій Шийчук:
Прикарпатська митниця повністю готова до впровадження положень
Угоди про асоціацію з Євросоюзом і зони вільної торгівлі.
Ми провели ряд навчань, семінарів, тренінгів для суб‘єктів
зовнішньоекономічної торгівлі, під час яких було змодельовано і практично
відпрацьовано ситуації з контролю та видачі сертифікатів форми EUR.1 про
походження товарів. Служба робить ставку на процеси, які дозволяють
економити час платника, не втрачаючи при цьому контролю якості за
митними процедурами, адже в умовах реформування державної фіскальної
служби митниця взяла на себе зобов‘язання максимально спростити митні
формальності, скорочення часу митного контролю, зменшення кількості
документів необхідних для митного оформлення (Сергій Шийчук: ІваноФранківська митниця готова до впровадження Угоди про зону вільної
торгівлі з Євросоюзом // Територіальні органи ДФС в Івано-Франківській
області (http://if.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/230095.html). – 2015. – 28.12).
В Тepнoпoлi вiдбyлocя пepшe зaciдaння Аcoцiaцiї мicт Укpaїни зa
yчacтi мicьких гoлiв.
Учacники зaciдaння гoвopили пpo дeцeнтpaлiзaцiю, тa пpo мoжливi
пoдaткoвi тa бюджeтнi змiни зaплaнoвaнi ypядoм.
Кpiм цьoгo yчacники oбpaли кaндидaтa нa пocaдy Пpeзидeнтa Аcoцiaцiї
мicт Укpaїни. Ним cтaв мicький гoлoвa Тepнoпoля Сepгiй Нaдaл.
Мicький гoлoвa Тернополя Сepгiй Нaдaл:
22 ciчня вiдбyдeтьcя зaciдaння Вceyкpaїнcькoї Аcoцiaцiї мicт Укpaїни i
є pяд пoдiбних пpoблeмних питaнь, iз якими зiштoвхyютьcя мicькi тa ceлищнi
гoлoви. Сaмe тoмy цi питaння ми бyдeмo винocити нa poзгляд Аcoцiaцiї мicт
тa cтaвити їх пepeд ypядoм, aджe нapaзi cпocтepiгaєтьcя peaльнa зaгpoзa
пoвepнeння вiд дeцeнтpaлiзaцiї y пpoтилeжнy сторону. Минyлoгo poкy вci
гpoмaди пoчaли вiдчyвaти пoзитивний вплив дeцeнтpaлiзaцiї, пpoтe cьoгoднi
є люди cepeд кepiвництвa дepжaви, якi нe зaцiкaвлeнi y пpoдoвжeннi пpoцeciв
дeцeнтpaлiзaцiї i мoжyть їх cпpямyвaти y iншy cтopoнy. Сьoгoднi нa зaciдaннi
ми єдинi y тoмy, щo тpeбa пiдтpимyвaти peaльнy дeцeнтpaлiзaцiю (Сepгiя
Нaдaлa виcyнyли кaндидaтoм нa пocaдy Пpeзидeнтa Аcoцiaцiї мicт
Укpaїни // Тернопільські гарячі новини (http://tgn.in.ua/2015/12/28/sephiyanadala-vycynyly-kandydatom-na-pocady-ppezydenta-acotsiatsiji-mict-ukpajiny/).
– 2015. – 28.12).
26 грудня, присягу на вірність народу України склали 256
співробітників нової патрульної поліції міста Хмельницького.
На одне місце патрульного претендували 22 людей. Серед нових
поліцейських обласного центру – 32 дівчини-службовця, сім учасників АТО,
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чимало спортсменів, зокрема срібна призерка чемпіонату світу з
рукопашного бою, чемпіонка України та Європи з військово-спортивного
багатоборства, чемпіон світу з дзюдо. Більше 93% патрульних міста
Хмельницького мають вищу освіту (У Хмельницькому заступила на
службу нова патрульна поліція // Хмельницька міська рада, виконавчий
комітет: Офіційний сайт (http://www.khmelnytsky.com/index.php?option=
com_content&view=article&id=28683:2015-12-28-08-29-21&catid=189:201002-15-10-41-41). – 2015. – 28.12).
На Сумщині регіональна комісія розпочала оцінювання
інвестиційних проектів розвитку.
Перший заступник голови облдержадміністрації Олександр
Марченко:
Проекти з найвищою рейтинговою оцінкою претендуватимуть на
фінансування з Державного фонду регіонального розвитку у 2016 році. На
розгляд регіональної комісії подано більше ста інвестпроектів, підготовлених
органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Найбільше їх
надійшло від Березівської об‘єднаної територіальної громади, Білопільського
та Лебединського районів.
За результатами оцінювання буде сформовано список проектівпереможців та подано на розгляд до профільної Міжвідомчої комісії
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України. Далі, за результатами здійснення оцінки та
відповідності поданих інвестиційних програм (проектів) регіонального
розвитку вимогам чинного законодавства, Кабінет Міністрів України
приймає рішення щодо розподілу коштів Державного фонду регіонального
розвитку (На Сумщині регіональна комісія розпочала оцінювання
інвестиційних
проектів
розвитку
//
RegioNews-Суми
(http://regionews.sumy.ua/node/61688). – 2015. – 27.12).
25 грудня, на базі Полтавського університету економіки і торгівлі
розпочали навчання 249 майбутніх патрульних поліцейських.
Навчанню передував ретельний відбір кандидатів, який розпочався із
прийому анкет, комп‘ютерних тестів на загальний рівень знань, військоволікарської комісії, психологічного тестування та особистої співбесіди.
Загалом до навчання приступило 249 чоловік. Серед них 51 дівчина, 50
− працівники поліції, 202 − мають вищу освіту.
Вже через 2 місяці нова патрульна поліція Полтави складе присягу та
приступить до виконання своїх професійних обов‘язків по охороні
громадського порядку (Майбутні патрульні поліцейські Полтави
розпочали
навчання
//
Репортер
Полтава
(http://reporter.pl.ua/novini/sytuatsija/22180-majbutni-patrulni-politsejskipoltavy-rozpochaly-navchannja). – 2015. – 25.12).
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Альтернатива російському газу: у Берегові хочуть вирощувати
енергетичну вербу, якою опалюватимуть заклади
Директор ТОВ «ІнтерСорс» Василь Гоцуляк:
Я маю всі наміри підтримати біоенергетичні проекти започатковані
ПРООН на Закарпатті. А саме, щодо модернізації котелень в муніципальному
секторі для використання екопалива і вирощувані плантацій енергетичних
рослин. Це значно зменшить викиди СО-2, використання та залежності від
традиційних джерел енергії (газ, мазут), а також покращить екологічну
ситуацію у рекреаційному регіоні.
Також вирощування енергетичної верби дасть підвищення
ефективності використання природних земельних ресурсів, адже земля не с/г
призначення, яка простоює, може використовуватись під плантації
біорослин. Між представниками ПРООН та Закарпатською обласною радою
було підписано меморандум щодо співпраці у сфері біоенергетики. Як піде
справа далі – покаже час (Альтернатива російському газу: у Берегові
хочуть вирощувати енергетичну вербу, якою опалюватимуть заклади //
Beregovo.Today (http://beregovo.today/NewsOpen/id_news_251230). – 2015. –
24.12).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
В рамках проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в
Україні» в Запоріжжі проведуть енергоаудит сорока бюджетних будівель
(шкіл
і
дитячих
садків)
(USAID
Ukraine
//
https://www.facebook.com/USAIDUkraine/posts/1007855049237942. – 2016. –
06.01).
З 1 січня 2016 року починає діяти зона вільної торгівлі між Україною та
ЄС. Крім зниження увізних мит сторонами це призведе і до деяких інших
змін, зокрема і в митному оформленні товарів.
Даний наказ передбачає максимальне спрощення процедури видачі
сертифікатів у найкоротший термін з одночасним посиленням
відповідальності експортера за правдивість інформації, яка необхідна для
визначення українського походження товару. При цьому сертифікати будуть
видаватись на безоплатній основі та у найкоротший термін, але не більше,
ніж три робочих дні після реєстрації заяви у митниці.
Впровадження в Україні інституту схваленого експортера при
визначенні походження товарів забезпечить підтримку та прискорення
процедури експорту товарів українського походження на ринки країн ЄС, а
також застосування тарифних преференцій (пільговий режим оподаткування)
до товарів українського походження в країнах ЄС (Міністерство
економічного
розвитку
і
торгівлі
України
//
https://www.facebook.com/mineconomdev/posts/1012449528812695. – 2016. –
06.01).
Представник Венеціанської комісії Алан Делькамп:
Децентралізація – це спроможність приймати рішення відповідно до
можливостей кожної конкретної громади.
Це можливість самим, з місцевим розумінням, вирішувати, що для
громади є добре, а що погано.
Це стимул для людей мислити більш проактивно, що збільшує відчуття
власної корисності та приналежності до громади (...) (Децентралізація влади
// https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1085917648139331. –
2016. – 06.01).
Триває конкурсний відбір об'єднаних територіальних громад для
створення в них центрів надання адміністративних послуг.
Замість 20-ти громад, які планували відібрати раніше, за рішенням
Конкурсної комісії до другого туру конкурсу пройшли 28 громад.
Загалом на участь у конкурсі заявки подали 103 громади.
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Громади, що не увійшли до другого туру конкурсу, все одно отримають
необхідну консультаційну, експертну, методичну та іншу підтримку щодо
доопрацювання проектної заявки, утворення та організації діяльності
ЦНАПів
(Децентралізація
влади
//
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1085467134851049. – 2016.
– 05.01).
Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної
політики та місцевого самоврядування рекомендує парламенту прийняти за
основу законопроект про внесення змін до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», відповідно до яких запроваджується механізм
формування структури та штатів виконавчих органів, апарату ради та її
виконавчого комітету виключно органами місцевого самоврядування
(Децентралізація влади // https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/
1085430518188044. – 2016. – 05.01).
Директор офісу реформ Миколаївщини Валентин Бойко запевняє, що в
області успішно працює пілотний проект впровадження реформи місцевого
самоврядування – Куцурубська об'єднана громада. Вона, на його думку, є
яскравим підтвердженням того, що в Україні не існує жодних перешкод для
створення громад зразка 21 століття – відповідальних самоврядних спільнот
(Децентралізація влади // https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/
1085351981529231. – 2016. – 05.01).
Реформи за добу: 4 січня 2016 року лідери за кількістю згадок у ЗМІ –
антикорупційна та реформа нацбезпеки та оборони (Ukraine Reforms
Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр
Реформ
//
https://www.facebook.com/UaReforms/photos/a.457495357686805.1073741829.4
57316364371371/637978116305194/?type=3&theater. – 2016. – 05.01).
Експерти Інститут Громадянського Суспільства підготували для
керівників об‘єднаних територіальних громад матрицю для збору даних,
необхідних для підготовки стратегії розвитку об‘єднаної територіальної
громади
(Децентралізація
влади
//
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1084695478261548. – 2016.
– 04.01).
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман:
2016 рік стане уже другим роком дії фінансової децентралізації. На
місцях уже помітно, що з'явились додаткові ресурси на ремонт доріг,
освітлення, інші проблеми повсякденного життя громад. Причому ці
додаткові надходження отримують повсюдно, а не як раніше за розподілом з
Києва – тому дам, а тому не дам. Цього року посилення місцевих бюджетів
стане ще більш відчутним.
Місцеві бюджети цього року отримають:
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1) 100% єдиного податку буде, як і минулого року, зараховуватись до
бюджетів базового рівня. Надходження від цього джерела очікуються у
розмірі 10,5 млрд. грн.
2) У місцевих бюджетах буде залишатись 100% місцевого акцизу.
3) Перенесено із спеціального до загального фонду державного
бюджету (тобто – забезпечено більш надійними джерелами) фінансування
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об‘єднаних територіальних громад – 1 млрд. грн. та
державного фонду регіонального розвитку, обсяг якого визначено у сумі 3
млрд. грн. Крім того, додатково передбачено 1,94 млрд. грн. субвенції
місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій
та 0,95 млрд. грн. коштів для капітальних видатків за програмою «Підтримка
державних та регіональних інвестиційних проектів».
4) Повністю скасовано відрахування 3,6% ЄСВ для працівників та 6,1%
для посадових осіб місцевого самоврядування і держслужбовців. Таким
чином, органи місцевого самоврядування отримають додаткові надходження
з ПДФО та економію по сплаті ЄСВ при виплаті зарплат працівникам
бюджетної сфери.
5) Збережено чинну систему розмежування видатків на охорону
здоров‘я за видами медичної допомоги. Тобто, заклади вторинної медичної
допомоги залишаться у підпорядкуванні міст обласного значення, районів,
об‘єднаних громад. Уряд пропонував передати їх до підпорядкування
обласної влади;
6) Виші І-ІІ рівня акредитації будуть і далі фінансуватися з державного
бюджету, а не місцевих, як пропонувалося спочатку, на місцевий рівень
передається лише професійно-технічна освіта, розвиток якої на території
реально повинен належати до повноважень органів місцевого
самоврядування.
7) Розширено деякі повноваження місцевих рад щодо встановлення
місцевих податків і зборів.
Таким чином, нам вдалося не лише зберегти основні здобутки
бюджетної децентралізації, а й закласти нові можливості для подальшого
розвитку місцевого самоврядування. Зараз надважливо закріпити
децентралізацію конституційно, щоб не доводилось воювати за неї кожен рік
(Децентралізація влади // https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/
1084670614930701. – 2016. – 04.01).
Офіси реформ створені і діють на виконання Меморандумів між
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України та Асоціацією міст України
– в рамках Проекту USAID ДІАЛОГ про узгодження мети діяльності
щодо підтримки процесу об‘єднання територіальних громад;
– в рамках спільного проекту з Норвезькою асоціацією місцевих і
регіональних влад «Партисипативна демократія та обґрунтовані рішення на
місцевому рівні в Україні», що фінансується МЗС Норвегії, про узгодження
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мети діяльності щодо забезпечення належної якості публічних послуг в
об‘єднаних територіальних громадах;
– та Радою Європи в рамках Програми РЄ «Децентралізація і
територіальна консолідація в Україні» про об'єднання зусиль для реалізації
реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади, формування
спроможних громад (Офіс реформ у Чернівецькій області //
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1137316802963454&id=1
029946487033820. – 2016. – 04.01).
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Луцьк став першим обласним центром в Україні, який взяв на себе
повноваження з виконання функцій архітектурно-будівельного контролю. Це
позитивний приклад впровадження децентралізації (Децентралізація влади
// https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1081516435246119. –
2015. – 30.12).
Реформи за добу: найбільш обговорювані теми у ЗМІ за 29 грудня 2015
року – антикорупційна реформа та реформа фінансового сектору (Ukraine
Reforms
Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр
Реформ
//
https://www.facebook.com/UaReforms/photos/a.457495357686805.1073741829.4
57316364371371/635954506507555/?type=3&theater. – 2015. – 30.12).
Міністр соціальної політики України Павло Розенко:
У 2016 році буде обмежений розмір максимальної пенсії та зросте
розмір пенсії, яка підлягає оподаткуванню.
Ми фіксуємо максимальний розмір пенсії, вище якого призначатися
пенсія в Україні не буде. Цей розмір складає 10 740 гривень. На наше
переконання, найвищий розмір пенсії не повинен перевищувати розумних
меж.
У 2016 році буде збережена норма щодо оподаткування пенсій у
розмірі 15%, які перевищують три розміри мінімальної заробітної плати.
Водночас, у зв‘язку з підвищенням мінімальних соціальних стандартів розмір
пенсії, яка підлягає оподаткуванню зросте із 3654 грн до 4134 грн. Тобто
пенсії менші за 4134 оподатковуватись не будуть (…) (Міністерство
соціальної
політики
України
//
https://www.facebook.com/MLSP.gov.ua/photos/a.531573160222521.107374182
9.193806577332516/990618270984672/?type=3&theater. – 2015. – 30.12).
Деполітизація газового питання, диверсифікація енергопостачання та
імплементація законодавства ЄС є ключовими здобутками енергетичної
політики на міжнародній арені (Ukraine Reforms Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр
Реформ
//
https://www.facebook.com/UaReforms/posts/635735763196096. – 2015. – 29.12).
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Експерти Реанімаційного Пакету Реформ вітають народних депутатів із
першими позитивними кроками у податковій реформі, але закликають
терміново скасувати норму щодо двох реєстрів відшкодування ПДВ.
Вважаємо, що невраховані пропозиції повинні бути реалізовані у змінах до
Податкового кодексу та прийняті до 1 червня 2016 року (Реанімаційний
пакет реформ // https://www.facebook.com/platforma.reform/photos/a.3033359
63152576.1073741828.291274317692074/565593756926794/?type=3&theater. –
2015. – 29.12)
Ігор Парасюк, експерт з децентралізації, координатор програми
«Рада» USAID:
Без змін до Конституції України в частині децентралізації влади
повноцінна реформа місцевого самоврядування буде неможливою. Певні речі
можна послабити і певні проблеми вирішити, внісши величезну кількість
змін в Земельний Кодекс, можна суттєво змінити Бюджетний Кодекс, закон
про місцеве самоврядування, закон про державні адміністрації. Можна
ситуацію послабити, але ідеального варіанту без змін до Конституції не може
бути (Децентралізація влади // https://www.facebook.com/decentralizationua/
photos/a.810186002379165.1073741830.797219583675807/1080866425311120/?
type=3. – 2015. – 29.12).
Реформа публічних закупівель – одна з найбільш перспективних та
ефективних. У 2015 році команда реформи зробила майже неможливе –
перетворила ідею на масштабований процес. Попереду ще багато важливих
завдань.
Проектний менеджер реформи публічних закупівель Нацради
реформ підвела підсумки та висловила бачення подальшого прогрессу
Кристина Гуцалова:
Для реформи державних/публічних закупівель наступний рік повинен
стати переломним. Ми маємо всі шанси повністю змінити правила гри в цій
сфері, зробити публічні закупівлі гідною професією для однієї сторони
(державних замовників) та величезним ринком збуту – для іншої (бізнес,
постачальники). Що стосується суспільства загалом, ми як ніколи впевнені,
що кращих контролерів публічних фінансів, аніж громадські активісти, ЗМІ,
свідомі громадяни, підприємці бути не може. Тож закликаємо всіх
користуватись нашим модулем статистики та аналізу bi.prozorro.org – саме
там знаходиться інформація про всі закупівлі, що відбуваються в системі
ProZorro (Національна рада реформ / National Reforms Council //
https://www.facebook.com/NRC.ua/photos/a.754392304679303.1073741828.754
296698022197/880449688740230/?type=3&theater. – 2015. – 28.12).
Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас
Абромавичус відвідав офіс команди ProZorro, який розташований у будівлі
держпідприємства Зовнішторгвидав України.
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Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас
Абромавичус:
Вам вдалося зробити дуже багато – перетворити чудову ідею на діючу
систему, яка показала виняткові результати та тепер масштабується до
розмірів країни. Попереду багато роботи, але ми впевнені, що команда
Prozorro виконає своє завдання якісно і в строк. Як і належить справжнім
реформаторам (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України //
https://www.facebook.com/mineconomdev/posts/1007230989334549. – 2015. –
28.12).
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
27 березня 2016 року відбудуться перші вибори у 10 об‘єднаних
територіальних громадах. Вони оберуть депутатів і голів сільських,
селищних та міських рад. Ці громади стануть прикладом позитивних змін у
рамках
процесу
децентралізації
(Геннадій
Зубко
//
https://www.facebook.com/zubko.gennadiy/posts/1672299089718931. – 2015. –
28.12).
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман:
За оцінками експертів за минулий рік було прийнято близько 300
рішень, які мали реформаторський характер в економіці. Як зазначають
автори, особливого прогресу було досягнуто у прийнятті законів,
спрямованих на боротьбу з корупцією. У значній мірі, це робота, виконана
саме Верховною Радою – и створили практично весь необхідний для
ефективної боротьби з корупцією законодавчий фундамент.
В той же час, є складнощі у впровадженні цих законів. З цією думкою
експертів я погоджуюсь повністю і неодноразово говорив про те, що очікую
відчутного ефекту за результатами прийняття відповідних законів уже
наступного року, коли запрацюють створені на їх основі органи боротьби з
корупцією.
В цілому, хочу погодитись з тональністю аналізу – біля 300
реформаторських законів (а в цьому числі не враховані реформаторські
рішення в інших сферах, не тільки в економіці!) це і багато, і мало. Але
однозначно нема підстав говорити – «все пропало». Так, ми продираємось
через опір системи, з одного боку, і опір звичок і стереотипів, які
формувались десятиліттями, в суспільстві. Але ми, як сказано в цитованій
статті, кожен день «розширюємо межі Європи в Україні» (Володимир
Гройсман // https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/3318494536
50642. – 2015. – 26.12).
Міністр юстиції Павло Петренко:
Український Уряд прийняв усі необхідні підзаконні акти, розробником
яких був Мін‘юст, які забезпечать з 1 січня 2016 року реалізацію повного
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комплексу реформ щодо децентралізації та демонополізації послуг із
реєстрації майна і бізнесу.
Для українців це означає, що починаючи з 1 січня нового року кожна
міська рада, кожна об‘єднана громада зможуть надавати ці сервіси,
отримувати кошти до свого місцевого бюджету, а наші громадяни отримають
якісний, небюрократичний, некорумпований сервіс у цілій низці нових точок
надання
адмінпослуг
(…)
(Павло
Петренко
//
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1006050186146650&set=a.43049740
3701934.1073741826.100002250332989&type=3&theater. – 2015. – 25.12).
З 1 березня 2016 року змінюються умови ведення та користування
даними Державного земельного кадастру, а з 4 квітня 2016 року змінюються
правила та процедури здійснення реєстрації місця проживання особи, –
Петро Порошенко підписав закон, що розширює повноваження місцевого
самоврядування з надання адміністративних послуг (Децентралізація влади
// https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1080159865381776. –
2015. – 28.12).
Віце-прем'єр-міністр, Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко:
Місцеві громади почали самі формувати свої бюджети розвитку . І це
головна перемога 2015 року. Тепер вони можуть зберігати податки на місцях
і спрямовувати їх на реалізацію регіональних проектів розвитку
(Децентралізація влади // https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/
1080152352049194. – 2015. – 28.12).
У Законопроекті «Про внесення змін до Конституції (щодо
правосуддя)», який запропонувала Конституційна Комісія, розписані також
зміни статусу Конституційного Суду України.
Експерт групи РПР «Конституційна реформа», експерт з питань
конституційного права Центру політико-правових реформ Юлія
Кириченко:
Таке рішення є некоректним, зважаючи на те, що Конституційний Суд
не входить до складу судів загальної юрисдикції. Його логічно реформувати
разом зі владним трикутником (Центр політико-правових реформ //
https://www.facebook.com/pravo.org.ua/posts/1273184326040896. – 2015. –
28.12).
Представники трьох робочих груп народних депутатів розробили
законопроекти «Про електронні комунікації». Формат взаємовідносин між
парламентом, публічною адміністрацією та суб‘єктами приватного права під
час систематизації права електронних комунікацій має бути легітимним.
Важливим чинником цього процесу є досягнення згоди та вираження волі
суспільства в напрацьованих законодавчих ініціативах (Центр політикоправових реформ // https://www.facebook.com/pravo.org.ua/posts/12733488426
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91111. – 2015. – 27.12).
Експерти позитивно оцінюють зусилля Уряду, щодо зниження частки
ВВП що перерозподіляється через публічні фінанси з 49% до 43%. Ці кроки є
правильними і разом з досягнутою макроекономічною стабільністю,
створюють необхідні передумови для економічного зростання. Вважаємо, що
даний підхід має бути дотриманий і у наступному році з метою досягти
оптимального рівня перерозподілу в розмірі 35-37%. Основним напрямами
скорочення має бути зменшення нецільового використання коштів,
зменшення корупції при проведені державних закупівель, проведення
реформи державної служби, забезпечення прозорості у використанні
бюджетних коштів, підвищення ефективності використання бюджетних
коштів в освіті, охороні здоров‘я, соціальному забезпечені тощо
(Реанімаційний пакет реформ // https://www.facebook.com/platforma.reform/
posts/564384823714354. – 2015. – 26.12).
В Хотинській районній бібліотеці відбувся круглий стіл
«Децентралізація – базова реформа взаємовідносин центру і громад. Перші
результати у Чернівецькій області».
Під час дискусій лунали заклики до швидкого прийняття законодавства
необхідного для впровадження реформи, зокрема нової редакції закону «Про
місцеве самоврядування» (Офіс реформ у Чернівецькій області //
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1164712393557228&id=1
029946487033820. – 2015. – 25.12).
В Держбюжеті на 2016 рік на Державний фонд регіонального розвитку
закладено 3 млрд. грн.
На субвенцію місцевим бюджетам на формування інфраструктури
об'єднаних територіальних громад – 1 млрд. грн (Децентралізація влади //
https://www.facebook.com/decentralizationua/photos/a.810186002379165.10737
41830.797219583675807/1078159465581816/?type=3&theater. – 2015. – 25.12).
24 грудня Верховна Ради України ухвалила Законопроект №3106 «Про
внесення змін до деяких законів України щодо особливостей державної
реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб»
(Децентралізація влади // https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/
1078150415582721. – 2015. – 25.12).
Секретар Національної ради реформ Дмитро Шимків:
Минув першій рік Національної ради реформ. Можна по-різному
оцінювати результати прогресу реформ в Україні, але однозначним
лишається те, що діалог відбувається. Нацрада реформ та її засідання стали
майданчиком для зустрічі стейкхолдерів та пошуку компромісів. Далеко не
всі рішення вдалось втілити в життя, але 62% – далеко не найгірший
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результат (Національна рада реформ / National Reforms Council //
https://www.facebook.com/NRC.ua/posts/878874192231113. – 2015. – 25.12).
Ухвалення конституційних змін навесні 2016 року ще не означатиме
миттєвих реальних змін у сфері правосуддя. Якщо зміни будуть внесені в
лютому-березні 2016 року, тоді в 2016 році можна провести перший етап
реформи – оцінювання суддів вищого рівня та реорганізацію вищого рівня
(ліквідація спеціалізованих суддів, передача їх повноважень новому
Верховному суду). Це вже дало би позитивний сигнал, що судова реформа
запущена. На подальші ж зміни, результатом яких має стати оновлення
судової системи, потрібно буде ще приблизно два роки (Центр політикоправових реформ // https://www.facebook.com/pravo.org.ua/posts/1271377112
888284. – 2015. – 25.12).
Верховна Рада України ухвалила Закон Про публічні закупівлі ЗП3559,
який забезпечує законодавче підґрунтя для наступного етапу реформи
держзакупівель – повного переходу на електронні тендери.
З ухваленням Закону Про публічні закупівлі позитивний ефект від
використання ProZorro зросте до національного масштабу. За підрахунками
Міністерства, щорічна економія бюджетних витрат може сягнути 50 млрд
грн. (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України //
https://www.facebook.com/mineconomdev/photos/a.186806384710351.48316.174
431545947835/1004747529582895/?type=3&theater. – 2015. – 25.12).
До 131 об'єднаної громади, які матимуть прямі міжбюджетні відносини
з держбюджетом у 2016 році, додаються ще 22:
у Вінницькій області – 2 громади (Калинівська, Студенянська);
у Запорізькій області – 1 громада (Чапаєвська);
у Хмельницькій області – 7 громад (Новоушицька, Війтовецька,
Сатанівська, Китайгородська, Колибаївська, Гвардійська, Розсошанська);
у Чернівецькій області – 8 громад (Волоківська, Недобоївська,
Клішковецька, Сокирянська, Усть-Путильська, Вашковецька, Мамалигівська,
Глибоцька);
у Чернігівській області – 4 громади (Кіптівська, Деснянська,
Вертіївська, Парафіївська).
Залишаються ще 6 об‘єднаних територіальних громад, які утворені без
урахування перспективних планів, зокрема:
у Закарпатській області – 2 громади (перспективний план не схвалено
облрадою), у Луганській області – 2 громади, у Кіровоградській області – 1
громада та у Миколаївській – 1 громада – там перспективні плани ще не
відкориговані
(Децентралізація
влади
//
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1077422018988894. – 2015.
– 24.12).
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Органи місцевого самоврядування об‘єднаних громад Хмельниччини
та Тернопільщини отримали кваліфіковану консультаційну допомогу у
питаннях планування регіонального розвитку, раціонального підходу до
використання такого фінансово інструменту, як Державний фонд
регіонального розвитку. Також вони отримали роз‘яснення питань
стратегічного розвитку громад, фінансування мережі закладів освіти та
охорони здоров‘я, питання формування органів місцевого самоврядування в
об‘єднаних територіальних громадах, формування місцевих бюджетів, їх
казначейське
обслуговування
(Децентралізація
влади
//
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1077227352341694. – 2015.
– 24.12).
Перелік громад, в яких 25 жовтня 2015 року було проведено вибори,
отримали підстави для переходу на нову систему взаємовідносин місцевого
та державного бюджетів:у Чернівецькій області – 8 громад (Волоківська,
Недобоївська, Клішковецька, Сокирянська, Усть-Путильська, Вашковецька,
Мамалигівська, Глибоцька) (Офіс реформ у Чернівецькій області //
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1163869946974806&id=1
029946487033820. – 2015. – 24.12).
Реформи за добу: 23 грудня у ЗМІ найбільш обговорюваними були
антикорупційна, податкова та реформа правоохоронних органів (Ukraine
Reforms
Communications
Taskforce/УкрМедіаЦентр
Реформ
//
https://www.facebook.com/UaReforms/posts/634160236686982. – 2015. – 24.12).
Проект изменений в Конституцию в части правосудия предполагает
серьезные трансформации, которые заложат фундамент для более
эффективного функционирования системы правосудия. Для Украины это уже
5-я попытка судебной реформы, и на этот раз, отмечают эксперты, есть
значительные шансы на ее успіх (Центр політико-правових реформ //
https://www.facebook.com/pravo.org.ua/posts/1270600649632597. – 2015. –
24.12).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Эксперт Международного Центра Перспективных Исследований,
член Редколлегии VoxUkraine Александр Жолудь:
За последние полтора года власть предприняла ряд важных шагов,
однако многие реформы остаются незаконченными, тем самым сдерживая
развитие энергосектора на благо общества. Существуют проблемы и с
прозрачностью действий власти. Перспективы в области энергетики и
энергосбережения остаются достаточно неопределенными, что негативно
влияет на инвестиционную привлекательность этой области.
В рамках недели энергетического сектора VoxUkraine опросил ряд
украинских экспертов в области энергетики об основных событиях 2014-2015
годов. В целом респонденты считают, что в этом периоде было принято
много очень важных решений, но многие проблемы остаются нерешенными.
(…)
Мы отобрали 11 событий за последние полтора года (Самыми важными
событиями стали решение НКРЭКУ о повышении тарифов на газ,
электроэнергию и тепло для населения − решение, являющееся частью
соглашения с МВФ. Эксперты соглашаются с необходимостью такой меры и
достаточно высоко ее оценивают (4 балла по газу и 5 баллов по
электроэнергии), но делают ряд замечаний. Во-первых, по газу существуют
вопросы к методике расчетов. Не совсем понятны окончательные значения
тарифов − например, почему газ для жителей сельской местности вдвое
дороже, чем для жителей города. Во-вторых, тариф − это всего лишь часть
изменений в рамках реформы рынка газа. Без других шагов по
дерегулированию повышение тарифов не имеет смысла. В том, что касается
тарифов на электроэнергию, есть вопросы к прозрачности использования
этих денег и перехода на систему стимулирующего тарифного регулирования
для распределительных компаний облэнерго.
Другим очень важным событием стала борьба с монополией Газпрома
как единственного продавца газа в Украину. Эксперты максимально
положительно оценили тот факт, что в І квартале 2015 года Украина купила
больше газа в ЕС, чем в РФ. В то же время проблемой остается то, что
значительная часть импорта с ЕС является перепродажей российского газа.
(…)
Важными мерами были поиск альтернативных источников атомного
топлива (8,5 баллов) и угля марки А и Т (8 баллов), которые
преимущественно добывались на временно оккупированных территориях
Донбасса.
Большинство
экспертов
считают
целесообразным
диверсификацию источников. Но эксперты отмечают, что вследствие
отсутствия опыта и контактов в области международной торговли углем, в
соглашении с ЮАР в 2014 году, скорее всего, присутствовала коррупционная
составляющая (некоторые цены завышены), а слабая логистическая цепь
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сыграла против такой закупки. Закупка угля с оккупированных территорий,
по мнению большинства экспертов, нецелесообразна (-1 бал). (…)
За последние полтора года парламент принял лишь четыре закона,
напрямую касающиеся энергетической сферы. Безусловным лидером
является закон о рынке природного газа, принятый Верховной Радой в апреле
2015 года.
Среди решений Кабина важнейшей признана отмена рекомендации
относительно установки льготного тарифа на электроэнергию для ряда
угледобывающих предприятий (9 баллов) и отмены 15% скидки на нефтяных
аукционах (8,5 баллов). Эти два решения также признаны наиболее
правильными (оба по 5 баллов). (…)
За последние полтора года власть предприняла ряд важных шагов,
однако многие реформы остаются незаконченными, тем самым сдерживая
развитие энергосектора на благо общества. Также существуют проблемы с
прозрачностью действий власти. Перспективы в области энергетики и
энергосбережения продолжают быть достаточно неопределенными, что
негативно влияет на инвестиционную привлекательность этой области.
Отсутствие независимого регулятора, по мнению всех опрошенных, является
очень существенной проблемой, нуждающейся в немедленном решении
(Оценка Результатов Работы Власти в Энергетическом Секторе: Опрос
Экспертов
//
VoxUkraine
(http://voxukraine.org/2016/01/06/othenkarezultatov-raboty-vlasti-v-energeticheskom-sectore-opros-ekspertov-ru/). – 2016.
– 06.01).
Радник з конституційних питань Конгресу місцевих і регіональних
влад Ради Європи, доповідач Європейської комісії «За демократію через
право» (Венеціанська комісія) Алан Делькамп:
(...) Децентралізація дозволить передати повноваження від держави до
органів місцевого самоврядування. Це означатиме трансформацію наявного
інституційного устрою. Після децентралізації депутати органів місцевого
самоврядування зможуть самі, за власною волею, ухвалювати рішення з
питань, віднесених до їх відання законом відповідно до Конституції. (...)
Дійсно, для суспільства є викликом змінити звичний спосіб
функціонування та, певним чином, спосіб мислення. Доведеться звикнути
сприймати майбутнє не за інструкціями «згори», а беручи ініціативу на себе
та перетворюючи власне нерозуміння й невдоволення на довіру. (...)
По-третє, європейський досвід доводить, що децентралізація вивільняє
ініціативу, спроможність привносити та створювати нові методи та
реалізувати нові ідеї. (...)
Але децентралізація не означає функціонування без підтримки з
центру. Держава має зобов‘язання підтримувати у відповідний спосіб
слабких, і для цього потрібні зміни Основного закону.
Децентралізація – це свобода та різноманіття всередині унітарної
держави і один з основних шляхів забезпечення верховенства права та права
людей на свободу. Вона потребує залучення й участі кожного громадянина
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країни (Чому Рада Європи підтримує конституційні зміни щодо
децентралізації?
//
Децентралізація
влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1337). – 2016. – 06.01).
Політолог Віталій Кулик:
Радикальний метод перезавантаження судової системи не в сфері
компетенції міністра внутрішніх справ.
По-перше, це не справа Арсена Авакова – робити такі заяви. По-друге,
це можна зробити лише в рамках конституційної реформи. Про це вже
більше року всі говорять. До судової реформи це не має жодного стосунку.
(...)
Експерт по праву і доктор юридичних наук Борис Малишев:
Тотальне звільнення суддів суперечить усім європейським стандартам.
По-перше, це неможливо здійснити, тому що це призведе до
порушення прав людини. По-друге, звільнити суддю можна тільки на
якихось підставах, а все інше може бути розцінено як тиск на суд (Експерт:
запропонована Аваковим судова реформа – це піар-кампанія міністра //
Слово і Діло (http://www.slovoidilo.ua/2016/01/05/pogljad/polityka/ekspertzaproponovana-avakovym-sudova-reforma-ce-piar-kampaniya-ministra). – 2016.
– 05.01).
Голова правління громадської організації «Всеукраїнське
об'єднання «Захист нації» Насиб Рагімов:
Реформа судової системи можлива лише в одному випадку – коли
суддів обиратиме населення в регіонах. І не треба боятися втратити контроль
і тиск центру на суди. Ми вже бачили, чого варті конкурси від влади, і з цим
час закінчувати. Треба дати право областям, районам, містам і містечкам
обирати собі суди самостійно. Так, можливо, спочатку будуть помилки, але
це будуть помилки мешканців тієї чи іншої області, і вони на них
учитимуться. А отже, еволюціонуватимуть і все робитимуть поетапно. Після
цього можна братися за центральні суди України і виробляти механізми
їхнього оновлення (Насиб Рагімов Щоб реформувати систему, суддів у
регіонах має обирати населення // Ангалітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/27729-chtoby-reformirovat-sistemu-sudejj-vregionakh-dol.html). – 2016. – 05.01).
Політолог Кость Бондаренко:
Це (пункт, який з'явився в законі про Бюджет щодо відтермінування
ввдення електронних декларацій, – ред.) може бути одним з факторів, який
може ускладнити запровадження безвізового режиму, тому що перед
Україною поставили п`ять завдань, які необхідно виконати. У цій ситуації,
враховуючи європейську бюррократію, якщо початок дії нової системи
фінансового контролю відкладається, то це може бути сприйнято
європейськими чиновниками як певне порушення домовленостей. Але
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європейські норми показують, що Європа часом може заплющити очі на ті чи
інші питання, якщо є законодавча база.
Для Європи головне, щоб закон був ухвалений, а не почав працювати.
Європейці дуже часто говорять, що головне, щоб законодавство існувало, й
рано чи пізно воно почне працювати. Але в цій ситуації все залежатиме від
позиції європейських чиновників (...) (Чим обернеться для України
відтермінування електронного декларування? Експерт // Слово і Діло
(http://www.slovoidilo.ua/2016/01/04/pogljad/polityka/chym-obernetsya-dlyaukrayiny-vidterminuvannya-elektronnoho-deklaruvannya-ekspert). – 2016. –
04.01).
Експерт судової групи Реанімаційного пакету реформ Михайло
Жернаков:
Судам довіряють найменше з усіх публічних інституцій, лише 1%
українців цілком довіряє судовій системі, як свідчать нещодавні соціологічні
опитування Центру Разумкова.
Заступник Голови Тимчасової спеціальної комісії з перевірки
суддів судів загальної юрисдикції, адвокатМаркіян Галабала:
Якщо надати суддям політичну незалежність, лишивши в складі
суддівського корпусу тих, хто показав свою недоброчесність, вони надалі
лише зловживатимуть цією незалежністю. Нині такі судді зловживають
перехідним етапом, ще більше беручи хабарів, адже не знають, що буде
завтра. Отже, питання очищення судів надалі актуальне.
Наразі існує проект рішення змін до Конституції від Президента, який
напрацьований в конституційній комісії, що працювала тривалий час.
Експерти РПР його критикували, адже в процесі розробки проекту було
чимало положень, які або суперечили європейським стандартам, або не були
такими, що потрібні на цьому етапі судової реформи. У результаті, дійшли до
тексту, який не є ідеальним, але найкращий з усіх варіантів змін до
Конституції в частині судоустрою, які пропонувалися за всі роки існування
Конституції та заслуговує на те, щоб бути прийнятим.
Втім, експерти наголошують, що ці зміни не дадуть ефекту, якщо не
буде оновлено суддівський корпус. Так, проект передбачає врахування
європейських стандартів – більшість суддів мають бути обраними суддями в
Вищій раді юстиції (або Вищій раді правосуддя, як вона називатиметься
після ухвалення змін до Конституції). Це європейський стандарт, що слугує
для того, щоб система самоочищувалася.
Наразі у проекті змін до Конституції щодо правосуддя, який Президент
вніс на розгляд до парламенту, РПР підтримує положення про створення і
ліквідації судів законом, створення можливостей для переходу до
триланкової судової системи, запровадження безстрокового призначення
суддів, вирішення питань кар‘єри судді і звільнення його Вищою радою
правосуддя. У складі вказаної ради повинно бути більше половини суддів,
обраних суддями.
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Також експерти підтримують положення щодо звуження суддівського
імунітету, запровадження оцінювання усіх суддів і механізму участі судді у
конкурсі або звільнення/переведення у разі ліквідації чи реорганізації суду, у
якому він працює; запровадження інституту конституційної скарги та
створення можливостей для визнання юрисдикції Міжнародного
кримінального суду.
РПР пропонує одночасно зі змінами до Конституції ухвалити
імплементаційний закон щодо встановлення чітких строків переходу до
триланкової системи та реорганізації судів вищого рівня.
Окрім цього, потрібно чітко визначити імунітет судді та не
поширювати його на адміністративні проступки, визначити прозорий для
суспільства порядок добору суддів Конституційного суду, а також
конкурсний добір кандидатів на посаду Генерального прокурора.
Водночас експерти пропонують вилучити з проекту положення щодо
запровадження монополії адвокатури на представництво в судах через зміни
до Конституції (за наявності передумов і розвинутої адвокатури це можна
зробити і законом) та положення щодо відстрочення ратифікації Римського
статуту Міжнародного кримінального суду.
У проекті передбачається, що суддів переводить (шляхом призначення
на посади в судах) президент за поданням Вищої ради правосуддя, хоча
Венеційська комісія рекомендувала, щоб переведення суддів за результатами
конкурсів здійснювала Вища рада правосуддя.
Експерти РПР пропонують, аби посади суддів не займали ті, щодо кого
громадськість має сумніви у плані невідповідності доходів та майна.
Люстрація є не покаранням, а відстороненням від посади. Невідповідність
доходів та витрат на вимогу Венеційської комісії була чітко прописана у
проекті змін до Конституції як підстава для звільнення судді, а не просто
дисциплінарного стягнення.
Експерти РПР пропонують поступово заново створити суди відповідно
до закону. Верховний Суд буде реорганізований, а вищі спеціалізовані суди
ліквідовані. Оскільки один Верховний Суд не може переглядати всі чотири
мільйони касаційних справ, які є сьогодні, потрібно здійснити зміни на етапі
апеляційних судів. Оскільки вже розпочалося укрупнення територіальних
громад, суди потрібні не на рівні району чи невеликої громади – в
перспективі буде йтися про укрупнення судів на рівні першої інстанції. Отже,
рано чи пізно будуть створені нові суди на всіх рівнях (або реорганізовані) і
туди потрібно буде у якийсь спосіб призначити суддів (Люстрація та
оновлення судової системи: чому українці не довіряють судам //
Інформаційний портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/statti/68411lyustratsiya-ta-onovlennya-savpvovoi-sistemi-chomu-ukraintsi-ne-doviryayutsudam-). − 2016. − 02.01).
Професор кафедри фінансів Національного університету «КиєвоМогилянська Академія» Олександр Мертенс:
Можна тільки вітати ініціативу планування (бюджету– ред.) на три
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роки вперед. Інша справа, наскільки це буде ефективно, наскільки це буде
впливати на політику уряду, тому що в тих умовах, в яких ми знаходимося,
говорити про якесь більш-менш нормальне планування, яке б потім
виправдовувалося, дуже складно.
Це може створити якусь передбачуваність для наших учасників
економіки в тому, що збирається і як збирається робити уряд, тому що в
залежності від того, як вони планують доходи і витрати, ми можемо
розуміти, що вони взагалі планують робити в економіці. Але одного цього, я
б сказав, недостатньо. Хотілося б бачити більш суттєві ініціативи, які б
вплинули на економіку позитивно. Добре б побачити реальні якісь реформи.
Та ж податкова реформа все ще залишається актуальною, там більше питань,
ніж відповідей
Будь-який крок у бік прозорості бюджету – це плюс, це теж добре. Але
й цього недостатньо, щоб ми дивилися з упевненістю в завтрашній день. Це
лише крок у правильному напрямку (...) (Експерт: бюджету на три роки
недостатньо,
потрібні
реальні
реформи
//
Голос
Столиці
(http://newsradio.com.ua/2015_12_31/Ekspert-bjudzhetu-na-tri-roki-nedostatnopotr-bn-realn-reformi-0021/). – 2015. – 31.12).
Міністр фінансів України Наталія Яресько:
Ухвалений минулого тижня державний бюджет та податкові зміни до
нього не гарантують отримання наступних траншів МВФ, оскільки в
парламенті законопроект про бюджет зазнав істотних змін, Крім того, є й
інші вимоги фонду, які має виконати Україна, і збалансований бюджет – це
лише одна з обов‘язкових умов наступного траншу.
Парламент ухвалив бюджет на основі тих основних макроекономічних
показників, які Мінфін заклав від початку: обсяг дефіциту орієнтовна ціна
газу та курс гривні. Але під час переговорів щодо бюджету у Верховній Раді
до нашого пакета законів внесли низку змін, і вони потребують окремого
погодження з МВФ. Я повністю не впевнена, що ці всі зміни буде погоджено.
Доки тривають свята, нам фактично немає з ким погоджувати. Після 1 січня
ми поспілкуємося з МВФ у телефонному режимі: новій місії фонду
приїжджати не обов‘язково.
Серед інших вимог МВФ – зміни до Податкового кодексу та створення
підрозділів для боротьби з корупцією.
За результатами змін до податкового законодавства зменшилася і
видаткова частина бюджету. Так, Верховна Рада ухвалила нижчі, ніж
пропонував Мінфін, акцизи на шкідливі товари (алкоголь і тютюн). Окрім
того, перехідний режим сплати ПДВ для аграріїв ухвалили в іншому вигляді,
і це мало інший фіскальний ефект, ніж ми планували. До того ж, парламент
не підтримав законопроект про легалізацію грального бізнесу, і ми не
отримали додаткових надходжень від його легалізації. А їх можна було б
спрямувати на соціальні потреби.
Попри зменшення видаткової частини бюджету, він задовольняє усі
військові та соціальні потреби держави.
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Видатки на національну безпеку, оборону складуть 113,6 мільярда
гривень, або 5% ВВП. В тому числі видатки на придбання озброєння і
техніки – 17 мільярдів гривень, на будівництво житла родинам загиблих
вояків АТО – 300 мільйонів гривень, у 2015 році було – нуль. Видатки на
соціальне забезпечення і захист так само виростуть і сягнуть 245 мільярдів
гривень. Вони становитимуть 29% від всіх видатків бюджету, тоді як торік
було 24%.
Також новий бюджет гарантує стабільне забезпечення українців
пенсіями, попри те, що єдиний соціальний внесок скоротили удвічі. Це
відбулося за рахунок скорочення інших бюджетних видатків та формування
за рахунок цього дотацій для Пенсійного фонду. Остаточна версія бюджету
передбачає, що соціальні стандарти виростуть дещо більше за інфляцію. Так,
мінімальні зарплати та пенсії упродовж року підвищать на 12,5%, інфляція ж,
за прогнозами Мінфіну, буде в межах 12%. (…)
Економічний експерт, колишній міністр економіки Володимир
Лановий:
В нас великий дефіцит у видимій, «легальній» частині бюджету, і він
буде поповнюватися за рахунок нових кредитів. Прем‘єр Арсеній Яценюк
планує позичити у наступному році 10 мільярдів доларів, але реально ця сума
буде близько семи мільярдів. Решту уряд позичатиме за допомогою облігацій
внутрішньодержавної позики. Але й так залучити кошти буде складно,
враховуючи те, що громадяни й бізнес не мають достатньо вільних коштів.
Хіба що підвищать відсотки настільки, що всі вкладатимуть в облігації, але
тоді як наслідок виникнуть проблеми з роботою банків та з банківськими
кредитами. Ця модель бюджету – не для виходу з кризи: вона тільки
поглиблюватиме внутрішню фінансову та інвестиційну кризу, нестачу
капіталу, та пролонговуватиме падіння. В уряду принципово хибний підхід:
немає розуміння того, як насичувати капіталом економіку, щоб з‘являлися
нові галузі та ВВП почав зростати.
Акцизи є екстремальними: вдвічі підвищувати – ненормально,
платники не адаптуються швидко, продажі впадуть, і бюджет не отримає
очікуваної вигоди. Люди – не стануть палити і пити менше, вони лише
перейдуть на контрабандний алкоголь чи фальсифікат. Тому позиція уряду –
неконструктивна. Вони розглядають всіх українців як об‘єкт для стягнень і
наповнення бюджету. Тоді як наповнювати бюджет варто за рахунок
зростання економіки (…) (Бюджет на 2016 рік: основа для розвитку чи
консервація кризи? // Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/
article/27458257.html). – 2015. – 30.12).
Народний депутат Дмитро Добродомов:
На мою думку, для того щоб запрацював хоча б один антикорупційний
закон, потрібна політична воля. Оскільки було зроблено підготовчу робота,
вистачить кількох місяців, щоб були конкретні справи і конкретні люди були
посаджені.
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Антикорупційна програма – це сім елементарних кроків про конкурси
на посади, про відкриття бюджетів місцевих рад, про взагалі відкритість
діяльності влади. Потрібно відбирати інструменти корупції. Ми їх
відбираємо законами, у першу чергу − законом про держслужбу. Питання
боротьби з корупцією, як найбільшим злом, нас точно всіх об'єднають. Сім
кроків − це і демонстрація рішень органів місцевого самоврядування до їх
прийняття, а не після (Дмитро Добродомов Інструменти корупції треба
відбирати
законами
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/27297-instrumenty-korrupcii-nado-zabiratzakonami.html). – 2015. – 30.12).
Партнер IBS Group Ltd (Фінляндія) Петер Зашев:
За кілька днів Україна увійде у повноцінну вільну торговельну зону з
Євросоюзом.
Перш за все, про цю зміну не варто думати як про дощ добробуту, який
почне литися на Україну одразу з 1 січня! Спочатку, швидше за все, все буде
навпаки – українським виробникам буде нелегко знайти клієнтів та ринки
ЄС.
Проблема не лише в рівні конкурентоспроможності української
продукції, а й у відсутності знань і вмінь, як боротися за місце під сонцем в
умовах сильної конкуренції та вже усталених комерційних зв'язків.
Тим часом європейські товари активно знаходитимуть шляхи до
українського ринку. Це не є результатом європейського інтересу до нового
ринку – у більшості європейців, на жаль, занадто сильні страхи і стереотипи
про українське бізнес-середовищі і бізнес, для чого, втім, є реальні підстави.
(…)
Байдуже, на який напрям орієнтований експорт країни – конкуренція
вже давно стала глобальним явищем, і покупці у всьому світі шукають
якісний товар за хорошою ціною. Значно менше їх цікавить, чи зроблений він
у Китаї, Німеччині чи Україні.
Європейський ринок в цьому плані такий самий. Тому будь-якому
українському виробникові не варто занадто довго фокусуватися на втраті
російського ринку, а замислитися:
− де ми на глобальній карті серед усіх світових виробників;
− у чому конкурентоспроможність нашої бізнес-моделі і
продукту/послуги;
− як можна її швидко наростити з мінімальними інвестиціями;
− яка наша бізнес стратегія і яке місце в ній займає міжнародний
напрям і розвиток експорту?
Нема чого боятися! Слід пам'ятати, що
− у європейських конкурентів, окрім сильних сторін, є й чимало
недоліків, які треба знати і якими можна і треба скористатися.
Маючи досвід роботи з українськими виробниками, я вражений їх
напористістю, енергією і бажанням швидко вчитися і змінюватися (…) (ЗВТ з
Євросоюзом – хай переможуть найкращі // Європейська правда
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(http://www.eurointegration.com.ua/experts/2015/12/29/7042821/). – 2015. –
29.12).
Експерт з питань економіки, один з авторів договору про
створення зони вільної торгівлі Тарас Качка:
Говорячи про деталі Угоди про вільну торгівлю з Євросоюзом, слід
особливу увагу звернути на ті товари, які на сьогодні є найбільш активними у
зростанні експорту – це сільськогосподарські товари, наприклад, зернові. І
той факт, що ми зможемо без мита додатково експортувати в ЄС близько 2
мільйонів тон зернових сумарно (попит на них зростає і ціни зростають у
довгостроковій
перспективі),
означає,
що
наші
виробники
сільськогосподарських товарів отримають додатковий стимул для розвитку
виробництва всередині країни.
Важливо виконання однієї з основних умов участі в зоні вільної
торгівлі – це дотримання правил чесної конкуренції і рівного доступу до
ринків. Мова йде, з одного боку, про боротьбу з такими практиками, як
картелі, зловживання панівним становищем на ринку тощо, і ці практики
каратимуться суворими санкціями. З іншого боку, мова також йде і про
мінімальне застосування державних захисних заходів, наприклад, дотацій
експортним галузям, компенсаційні механізми для внутрішніх виробників
тощо.
Експерт Олександр Солонтай:
У цілому європейські стандарти і чесні правила ведення бізнесу
допоможуть інвестувати у розвиток виробництв і дозволять створити нові
робочі місця. Адже не паперове, а справжнє запровадження зони вільної
торгівлі збільшить і виробництво, і обмін товарами між країнами ЄС та
Україною, і транзитні потоки, і пожвавить виробничі потужності і торгівлю у
прикордонних регіонах.
Самоврядування і зміцнення місцевих громад можливе лише тоді, коли
Україна остаточно стане на шлях європейських принципів ведення і
політики, і бізнесу. Щодо місцевих громад, то давайте візьмемо конкретні
приклади. Так, на всіх прикордонних територіях з посиленням торгівлі між
країною та ЄС, з розширенням зони економічної співпраці будуть створені
нові галузі, яких там раніше не було: це різні логістичні центри, хаби, сервіси
(для транспорту, – ред.), різноманітні послуги, які супроводжують
проходження і передачу товарів і послуг. Друге – з посиленням економічної
співпраці наші вищі навчальні заклади починають працювати дещо інакше,
тому що фірми починають робити дещо інші замовлення з підготовки
спеціалістів. Третя галузь – це включення українських регіонів у
транскордонну співпрацю і міжрегіональне співробітництво країн
Євросоюзу.
Тобто прогнозується надходження великих європейських грошей на
територію України, завдяки яким можна втілити потужні проекти з
модернізації як окремих секторів, так і всієї української економіки у цілому.
(…)
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Експерт інформаційної кампанії «Сильніші разом» Любов
Акуленко:
Процес реформування економіки занадто повільний, проекти законів,
які необхідно ухвалити і виконувати у рамках зони вільної торгівлі, народні
депутати ухвалювати не поспішають або ж ухвалюють з енної (далеко не
першої) спроби. І що б не казали можновладці, але Україна відстає і з
законодавчим забезпеченням функціонування зони вільної торгівлі між
Україною та ЄС. Водночас, не лише влада, а й бізнес несуть спільну
відповідальність за ситуацію, що склалась.
З одного боку, про це думає уряд і робить певні програми, але про це
думають і підприємства. Вони аналізують ринки, ніші і дивляться, куди їм
можна зі своєю продукцією заходити. Це досить складна інформація, тому
підприємства замовляють консультантів, які для них роблять
вузькопрофільні дослідження, а тоді підприємства бачать, яку нішу вони
можуть зайняти. Найлегше, куди ми зможемо заходити – це ЦентральноСхідна Європа, Болгарія, Румунія. Тому що у нас з цим регіоном спільне
минуле і по ціновій категорії товарів ми витримаємо.
Державний уповноважений Антимонопольного комітету України
Марія Нижник:
Залишились проблеми з конкуренцією та прозорістю правил ведення
бізнесу – при тому, що ефективна система захисту конкуренції є
передумовою лібералізації торгівлі між Україною та Євросоюзом. Адже за
лобізм і підтримку окремих компаній у різних економічних галузях в Україні
передбачене покарання у вигляді штрафу.
Мета Антимонопольного комітету, мета накладання штрафів – це у
будь-якому разі не обмеження конкуренції. А якщо штраф, на думку того, на
кого його накладають, непомірно великий, то це не означає, що хтось
намагається знищити цього гравця на ринку (Наскільки готова Україна до
запуску
зони
вільної
торгівлі
з
ЄС?
//
Радіо
Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27455838.html). – 2015. – 29.12).
Директор з наукової роботи Інституту економічних досліджень та
політичних консультацій Вероніка Мовчан:
Автономні торговельні преференції – це, звісно, дуже важливий і
приємний факт підтримки українських експортерів з боку Євросоюзу. Але
автономні преференції – це лише зменшення або скасування мит у межах
квоти на той чи інший товар, а не спрощення українського експорту до
Євросоюзу загалом. Тому якщо порівняти автономні преференції та
всеохопну зону вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄС (яка мала би почати діяти з
нового року), то повноцінна ЗВТ – вигідніша. Бо основні перепони до
експорту – не в митних тарифах, а в нетарифних бар‘єрах, у порядку
проходження митниці тощо. Зміни, які передбачає зона вільної торгівлі, а
саме гармонізація українського законодавства з європейським, спільні
стандарти якості, спрощення процедур торгівлі, – вони будуть значно
вигідніші для української економіки.
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В Україні швидше розвиватимуться більш конкурентні галузі, менш
конкурентні – вийдуть з гри. Наймані працівники, задіяні в них, перейдуть до
більш успішних галузей. Швидше розвиватиметься сфера послуг, яка має
більшу додану вартість. В результаті найбільше зросте добробут
кваліфікованих працівників. А деякі галузі – зникнуть повністю. Наприклад,
виробництво асбесту, шиферу тощо. За нормами ЄС ця продукція вважається
канцерогенною. До того ж, зросте конкуренція на внутрішньому ринку
товарів та послуг, це призведе до зростання якості товарів, а то й до
зниження цін на певні їхні категорії.
Якщо порівняти оцінки, зроблені Інститутом економічних досліджень
та політичних консультацій у так званій моделі «загальної рівноваги», то в
довгостроковій перспективі автономні торговельні преференції з боку ЄС
дадуть один відсоток зростання добробуту українців (ідеться про купівельну
здатність домогосподарств). Тоді як всеохопна зона вільної торгівлі – це
зростання добробуту на 12%. У реальності ці цифри можуть бути більшими,
наприклад, у разі ефективної роботи уряду та сприятливої ситуації на ринку
(…) (Вільна торгівля з ЄС є вигідною, попри російські «палиці в колеса» –
економіст // Радіо Свобода (http://www.radiosvoboda.org/content/article/2739
5557.html). – 2015. – 29.12).
Експерт з децентралізації, координатор програми «Рада» USAID
Ігор Парасюк:
Ми маємо зрозуміти, що якщо ми не почнемо ставитися до
адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування, як до
даності, яка працює в Європі і дає нормальні економічні результати, ми
будемо жити далі так, як ми живемо.
Те, що децентралізація необхідна, було зрозуміло ще в середині 90-х
років. Нажаль, це завжди перебувало в стані: «завтра-завтра, тільки не
сьогодні». Нарешті воно дійшло, до стану, якщо порівнювати, важкохворої
людини. У нас стан такий тяжкий, що варіантів немає. Коли можна було
меншими зусиллями провести зміни в країні, вони були законсервовані і не
проведені. Можливо, саме тому ми менше отримуємо інвестицій, у нас така
ситуація з доходами місцевих бюджетів. Політика дуже тісно пов‘язана з
економікою – це класика.
Еліти дуже політизують тему децентралізації влади, розуміння цих
реформ має відбуватися через призму економіки.
(...) концентрація ресурсів навколо потужних центрів економічного
впливу створює основну додану вартість. Для того, щоб цей принцип почав
працювати, реальна законодавча база країни повинна допомагати економіці.
Тобто, в першу чергу – це адміністративно-територіальна реформа,
конституційна реформа разом із законодавством про місцеве
самоврядування, про організацію державної влади на локальному рівні
Якщо цей пакет буде прийнятий і запущений, почнуть працювати
механізми, які вже сто років відомі в світі. Тоді можливі серйозні економічні
зміни.
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Нажаль, ми маємо ситуацію, коли політика і певні інтереси консервації
цієї ситуації, яка є, працюють на шкоду економіці.
Тим не менше, в українському парламенті людей, які розуміють, що
децентралізація потрібна, знайдеться більше ніж 300. Все одно ця реформа
має колись відбутися, бо іншого виходу немає.
Він підкреслив, що без змін до Конституції України в частині
децентралізації влади, повноцінна реформа місцевого самоврядування буде
неможливою.
Певні речі можна послабити, і певні проблеми вирішити, внісши
величезну кількість змін в Земельний Кодекс, який у 2002 році встановив, що
за межами населених пунктів юрисдикції місцевого самоврядування немає.
Можна суттєво змінити Бюджетний Кодекс, Закон «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закон «Про державні адміністрації». Можна
ситуацію послабити, але ідеального варіанту без змін до Конституції не може
бути (Депутатів в парламенті, які розуміють, що децентралізація
потрібна, знайдеться більше ніж 300, – експерт // Децентралізація влади
(http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1295). – 2015. – 29.12).
Президент інвестиційної групи «УНІВЕР» Тарас Козак:
Український фінансовий сектор був хворий ще давно, і в реальності
представляв собою більшою фейк. (…)
У підсумку, все це впливає на інвестпривабливість України, і далеко не
в кращу сторону. (…)
Масовий інвестор поки зовсім не бачить сенсу приходити в Україну. І
він правий, так як реального клімату для капіталовкладень тут все ще немає.
(…)
Генеральний директор інвесткомпанії Concorde Capital Ігор
Мазепа:
Сьогодні довіри до боргових інструментів практично немає. Досить
проаналізувати, що відбувається з ВВП, промвиробництвом, і зрозуміти, що
ми сьогодні проходимо «дно». Україні належить пережити ще мінімум 1-2
роки після нижньої точки кризи, перш ніж у інвесторів з'явиться хоч якась
довіра і розуміння, вкладати в цю компанію гроші чи ні.
Разом з тим, роль інвестиційних банків у цих процесах злегка
перебільшена, так як вони є посередниками в залученні грошей тільки в тій
ситуації, коли цього хочуть і позичальники, і інвестори. (…)
Так, інвестбанкіри несуть відповідальність, оскільки залучення
капіталу − це їх хліб, їх заробіток, і їм належить бути оптимістами, навіть в
якійсь мірі прикрашати ситуацію. І заперечувати не буду: у нашій країні
фондовий ринок, так і фінансовий, в принципі, дійсно був «бульбашкою»,
який у 2005-2007 роках зростав на загальній ейфорії і завищених
очікуваннях. (…)
І неправильно говорити, що інвестори ставляться до України лояльно
або нелояльно. Вони прагматичні. Коли інвестори будуть бачити потенціал і
перспективи в конкретному регіоні, вони вкладуть туди гроші. До того ж
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привабливих галузей в Україні предостатньо: IT-сектор, АПК, фармацевтика,
нерухомість. І зараз як раз час для великих можливостей. Але щоб
переломити цю ситуацію, нашій країні необхідно активізувати
приватизаційні процеси, зрушити з мертвої точки пенсійну та судову
реформи, відновити банківську систему, а також захистити права інвесторів.
Директор інвестиційно-банківського напрямку ІК Dragon Capital
Юрій Астахов:
Не можна говорити про те, що інвестори повністю втратили віру в
Україну. Контраргументом є прихід в Україну Сороса: стратегія запущеного
фонду прямих інвестицій Dragon Capital New Ukraine Fund передбачає
інвестиції в працюючі бізнеси, які будуть рости, збільшуючи обороти і
капіталізацію. А розвиватися більшість бізнесів може за умови зростаючої
економіки (…).
І запевняти в тому, що угод зі злиттів і поглинань зовсім немає,
некоректно. Просто їх кількість значно зменшилася, і вони сконцентровані в
банківському, агропромисловому та IT-секторах. І сьогоднішня ситуація
така, що в очах все ще слабких макропоказників, у тому числі збереження
ризику девальвації національної валюти, українські компанії є досить
високоризиковим об'єктом для інвестицій, особливо якщо ринок реалізації їх
продукції обмежений Україною. (…)
Генеральний директор компанії «XXI Століття» Олег Салмін:
На жаль, сьогодні крім банківського фінансування бізнесу знайти
запозичення дуже важко. Та й кредитна підтримка для цілей імплементації
УА з ЄС, швидше за все, буде здійснюватись через банки, уповноважені
Євросоюзом і МВФ. Наприклад, через ЄБРР, та інші структури, які будуть
залучені до програми фінансування малого та середнього бізнесу.
Що стосується великого бізнесу, то його представники і так
знаходиться під тиском боргів минулих років − облігацій, кредитів. І багато з
них свої зобов'язання обслуговувати просто не в змозі, не кажучи вже про
нові запозичення.
Разом з тим, найбільш ефективним і дешевим залученням капіталу все
ще залишається IPO. Це гроші без відсотків і робота на партнерському довірі
з акціонерами, на віру інвесторів в компанію, її менеджмент. До того ж,
український бізнес у 2005-2007 роках залучав з допомогою IPO хороші
ресурси, і успішно їх освоював. Хоча приклади неефективного та нецільового
використання грошей теж були.
Питання лише в тому, що на падаючому або на нульовому ринку
інвестори вкладають гроші для того, щоб скупити активи, і потім їх
перепродати через певний час. І Україна зараз знаходиться на етапі
погіршення інвестиційної привабливості і можливості залучення великого
капіталу.
Тому зараз промисловий бізнес буде змушений шукати собі великих
партнерів на Заході, в Америці, які й допоможуть вийти з ситуації. Деякі
компанії підуть на реструктуризацію своїх боргів, але тільки якщо доведуть,
що виживуть і будуть розвиватися через 5-7 років.
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У той же час, наступний рік може виявитися дном по переоцінці всіх
активів, коли багато інвестори захочуть зайти в нашу країну, і купувати вже
не тільки бізнес середнього рівня, але і великі підприємства, що через 2-3
роки дасть поштовх розвитку тих напрямків, сфер і галузей, в яких цей бізнес
працює.
Директор з розвитку бізнесу та зв'язків з інвесторами компанії
«Астарта» Микола Ковальський:
Шанси є для компаній, які можуть успішно адаптуватися до нинішніх
умов. Для швидкого розвитку до 2008 року і в період 2010-2012 років.
потрібно і можна було залучати новий капітал і боргове фінансування.
Головне завдання бізнесу сьогодні − домогтися високої ефективності роботи
існуючих активів і повернення на вкладений капітал.
Тому ми фокусно використовуємо модель інтенсивного розвитку,
точково впроваджуючи сучасні технології в галузі сільського господарства,
логістики, переробки та біоенергетики. Інвестиції в модернізацію,
енергоефективність і людський капітал дозволяють бути більш стійким до
нових викликів і конкурентоспроможними на глобальних ринках (Десятою
дорогою: чому інвестори уникають Україну // Інформаційний портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/statti/68336-desyatoyu-dorogoyuchomu-investori-unikayut-ukrainu). − 2015. − 29.12).
Заместитель министра юстиции Украины Гия Гецадзе:
Если мы не будем правильно проводить судебную реформу, тогда наша
страна не будет продвигаться вперед. У нас не будет инвестиций, у нас не
будут создаваться новые рабочие места, и вот эти минимизации коррупции в
разных министерствах не дадут окончательных результатов. Есть позиция,
что нужно всех судей увольнять и новых назначать. Есть позиция, что они
должны пройти аттестацию. Я думаю так, что, в первую очередь, мы должны
менять нашу судебную структуру и систему. У нас сегодня три параллели и
четыре ступени. Это неудобно, нехорошо, не способствует единой судебной
практике. Больше коррупционных рисков и плохое обслуживание наших
граждан (Коренная судебная реформа в Украине позволит сократить
число судей до 4 тысяч, − Гецадзе // 112.ua (http://112.ua/politika/korennayasudebnaya-reforma-v-ukraine-pozvolit-sokratit-chislo-sudey-do-4-tysyachgecadze-282168.html). − 2015. – 29.12).
Руководитель миссии Украины при НАТО Егор Божок:
(…) Миссия Украины при НАТО − специфическая дипломатическая
структура. Здесь есть политическая секция, которая ведѐт политический
диалог с НАТО, есть оборонная секция, которая сотрудничает с Альянсом в
вопросах оборонного планирования, а есть военное представительство,
которое сотрудничает с международным военным штабом, военным
комитетом и командованием. (…)
Смотрите, в Украине есть мощное представительство ЕС с большим
кадровым и финансовым потенциалом. Зачем нам и ЕС это надо? Чтобы
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надлежащим образом реализовывать курс на европейскую интеграцию.
Зачем нам полноценное представительство НАТО? Для того чтобы
реализовать курс на трансформацию нашего сектора безо-пасности и
обороны в соответствии со стандартами НАТО. Мы это задекларировали, это
наша цель, НАТО готово нас поддерживать в этом.
Сейчас речь не идѐт о перспективе вступления Украины в НАТО. Мы
говорим о проведении реформ, чтобы в секторе безопасности и обороны
соответствовать лучшим мировым стандартам, которыми, безусловно,
являются стандарты НАТО. Что касается политики внеблоковости, то в
украинских реалиях она больше не работает: самостоятельно обеспечить
свою безопасность Украина не может.
Я бы не говорил о холодке или пламенности со стороны стран НАТО.
Здесь есть здравомыслие и прагматизм. И в Украине, и в НАТО абсолютно
все понимают, что наша страна не готова к членству в Альянсе. Это
объективная реальность. Ведь быть союзником — это не только потреблять
коллективную безопасность, но и уметь защищать других. Готова ли Украина
к такой ответственности? Ответ абсолютно чѐткий и однозначный: нет. Так
что сегодня бессмысленно говорить о том, кто хочет или не хочет нас видеть
в НАТО. (…)
Речь шла о наборе первостепенных и неотложных шагов, которые
дадут основу для дальнейших действий. Таких стандартов около сотни.
Половину мы действительно уже внедрили. Но если говорить о глубоких
изменениях, то таких стандартов тысячи, и нам ещѐ предстоит их внедрить.
И не только в армии, но и в оборонной промышленности, деятельности
спецслужб и так далее. (…)
Любые шаги по вступлению или невступлению в НАТО возможны
лишь после проведения всеукраинского референдума. Надо получить чѐткую
волю украинского народа.
Отношение украинцев к Альянсу за последние два года улучшилось в
разы. Сейчас это около 60%. Но показательным является то, как изменилось
отношение к НАТО в восточных регионах Украины: с минус сколько-то там
до +17% (…) (О перспективе вступления Украины в НАТО речь не идѐт, –
Егор Божок, руководитель миссии Украины при Альянсе //
Інформаційний портал Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/statti/68325o-perspektive-vstupleniya-ukrainy-v-nato-rech-ne-idyot-egor-bozhokrukovoditel-missii-ukrainy-pri-alyanse). − 2015. − 28.12).
Директор центра «Новая социальная и экономическая политика»
Ирина Акимова:
(…) Бюджет 2016 построен на идее рекордных темпов снижения
бюджетного дефицита. который должен быть уменьшен с 7,3% до 3,9% ВВП.
Темпы сокращения бюджетного дефицита, предложенные МВФ Украине,
выше, чем в реструктуризационном плане для Греции. В других странах
(Португалия, Испания, Латвия) фискальная консолидация занимала 3-5 лет.
Риски высоких темпов бюджетной консолидации во время кризиса известны
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− стагнация, медленное возвращение к экономическому росту. Почему же
Украина готова идти на рекорды в сокращении бюджетных расходов, рискуя
своим экономическим будущим?
Бюджет 2016 подрывает внутренний потребительский спрос, который в
условиях сложной внешней конъюнктуры и слабых экспортных перспектив,
должен был бы стать важным фактором выхода их кризиса. Запланированная
индексация социальных стандартов (12%) вряд ли покроет потери от
инфляции, которая имеет все шансы быть выше 12%. А накопленный
инфляционный груз 2014-15 годов (80% при индексации в 13.2%) покрывать
уже никто не собирается. Вместе с ростом налоговой нагрузки (рост НДФЛ,
ставок налога на недвижимость, сохранения налогообложения работающих
пенсионеров) это продолжит тенденцию падения реальных доходов и
покупательской способности населения. По информации НБУ, в ноябре 2015
усилилось падение в оптовой и розничной торговле – 11.6% и 17.1% год к
году. (…)
Сокращение социальных расходов идет по всем статьям (…).
Растут расходы на МВД и прокуратуру. На 21% увеличиваются
расходы на содержание МВД (не учитывая 14,7 млрд. грн. для Национальной
полиции). На 12,7% выросли затраты на Генеральную прокуратуру, хотя
авторы нового закона о прокуратуре, который должен был заработать летом
2015 года, обещали значительные сокращения и количества прокуроров, и
объемов прокурорской работы (в связи с отказов от функции общего
надзора). (…)
На оборону и безопасность планируется выделить 113,6 млрд. грн., что
составляет примерно 5% ВВП (это почти сопоставимо с бюджетами
образования (70,7 млрд. грн.) или здравоохранения (56,5 млрд. грн.). (…)
Управленческие расходы растут более высокими темпами, чем
социальные стандарты. Например, смета ВР вырастет на 34,4%, АПУ – на
21% , Секретариата КМУ – на 20,3%. Расходы на содержание центрального
аппарата МЭРТа увеличиваются на 45,6%, несмотря на то, что министр
экономики обещал сократить его концу 2015 года на 50%. Финансовая
поддержка санаторно-курортных учреждений ДУС тоже увеличена почти на
50%. Нашлось 95 млн. грн. на реставрацию Мариинского дворца . Для
сравнения, это на 10 млн/ грн. больше, чем предполагается выделить на все
художественные, музыкальные, хореографические школы и внешкольные
учреждения (85,3 млн. грн.).
Есть над чем поработать в бюджете депутатам в следующем году. Надо
еще раз посмотреть, какая экономия может помочь восстановить
экономический рост, а какая может быть для него опасна. Надо заложить в
бюджет приоритеты развития (…) (Бюджет 2016: какие у него
приоритеты? // Сегодня.ua (http://www.segodnya.ua/opinion/akimovacolumn/
byudzhet-2016-kakie-u-nego-prioritety-678782.html). − 2015. − 28.12).
Нардеп Юрий Луценко:

Експертний погляд

95

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

24 грудня 2015 р. − 6 січня 2016 р.

20-28 лютого 2015
Бюджет, принятый в ночь с 24 на 25 декабря, ограничивает ряд
госрасходов, не позволяет повышать соцстандарты и вкладывать достаточно
средств в развитие.
Это очень тяжѐлый бюджет, налоговый кодекс и очень тяжѐлый
соцпакет. Но без этого не будет пенсий, зарплат и развития
предпринимательства, а следовательно и развития страны.
Нардеп Олег Медуница:
В бюджете на следующий год заложено то, что было и в 2015 году:
передача полномочий местным бюджетам соответствующих ресурсов из
госбюджета сохраняется и дальше расширяется. Например, в бюджете 2016
года будет увеличение полномочий местных бюджетов в сфере образования.
Так же увеличиваются деньги на оборону и на социальные стандарты − на
12,1.
Изменения госбюджета будут, но внутри бюджетных распорядителей,
потому что очень трудно понять конкретное содержание той или иной
статьи. Возможно, будут изменения в названиях бюджетных программ. Я
думаю, что-то подобное можно ожидать, но принципиально,
«макроструктурно» − этот бюджет не будет меняться, так же как и цифры
средств на главные статьи госбюджета.
Финальная версия бюджета будет передана МВФ для анализа
документа на сбалансированность.
Политолог Владимир Фесенко:
Этот документ имеет внутриполитическое значение. Минфин США подружески предупредил: не заигрывайтесь, а то не получите международной
помощи. Но это традиционная украинская игра − бюджет под елку (Кем и
для кого был создан Бюджет-2016 // Інформаційний портал Українські
реалії (http://ukrreal.info/ua/Like/79517-kem-i-dlya-kogo-byl-sozdan-byudzhet2016). − 2015. − 28.12).
Перший заступник голови парламентської фракції «Блок Петра
Порошенка» Ігор Кононенко:
Безумовно, бюджет буде коригуватися. І не один раз. Це нормальна
практика. Перші коригування відбудуться після того, як уряд презентує цей
бюджет Міжнародному валютному фонду. І, можливо, виходячи з
консультацій із МВФ, буде якесь коригування бюджету.
Щоб отримати черговий транш МВФ, необхідно підтримувати діалог із
Фондом і прислухатися до його рекомендацій.
Ми все-таки прогресуємо. Торік бюджет ухвалили 29 грудня, а цього
року на 4 дні раніше – 25 числа. І за часом: торік це було о п'ятій ранку, а в
цьому – на годину раніше, у районі чотирьох (…) (Рада змінить
держбюджет-2016 після його презентації МВФ, – Кононенко // INSIDER
(http://www.theinsider.ua/politics/56805bfbd23e8/). – 2015. – 27.12).
Народний депутат Віктор Галасюк:
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Реформи хоч точкові, але відбуваються. Однак вони косметичні,
несистемні й не складаються в цілісну картину, яка покращувала б життя
суспільства. (…) Реформи – це демонополізація ринків, створення
сприятливого клімату для залучення інвестицій, це підтримка малого бізнесу,
розвиток власного виробництва.
(…) Уряд міг би заморозити соціальні стандарти, закласти в бюджет
певну інвестиційну складову, яка б дозволила поліпшити виробництво,
створити нові робочі місця і в наступному році вже вийти на кращі
показники. (…)
Боротьба з корупцією та контрабандою на митниці могла б значно
поповнити держбюджет (…) (Віктор Галасюк Держава зменшує свою
участь в економіці як інвестор // Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/26747-gosudarstvo-svoe-uchastie-vehkonomike-kak-investo.html). – 2015. – 26.12).
Виконавчий директор Асоціації міст України Мирослав Пітцик:
Нас часто критикують, що ми спершу пішли на бюджетну реформу, а
потім все решта. Якби ми не дізналися, які ресурси будуть закріплені за
місцевим самоврядуванням, ми б не розуміли які треба формувати громади:
чи з населенням 10 тис., чи 50 тис. Саме ресурс визначає: чи є у вас
можливість за податки, які за вами вже закріплені, утримувати всю
інфраструктуру. Це і є спроможна громада, за європейськими мірками.
(…) Законом за місцевим самоврядуванням закріплена земля тільки в
межах забудови. А якщо ми об‘єднали місто з навколишніми селами, то між
ними є землі, які мають перейти під юрисдикції громади. Тобто, якщо рада
об‘єднаної громади прийняла рішення, то воно обов‘язкове для виконання на
всій території громади, в тому числі між селами. Але ми ніяк не можемо
домогтися, хоча у парламенті вже є з десять законопроектів, щоб передати
земельні ресурси в управління громад (На наступний рік головним
завданням є проведення галузевих реформ, – Мирослав Пітцик //
Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1274). –
2015.– 25.12).
Економіст Андрій Новак:
Зміни (в бюджеті, що тільки що прийняли, – ред.) вже ініціюють,
оскільки дохідна частина бюджету, очевидно, не буде виконуватися, як
заплановано. Є дуже багато ризикованих статей – 38 млрд гривень від НБУ,
також 17 млрд уряд планує отримати від приватизації, що практично
нереально, враховуючи досвід приватизації в цьому році. Уряд планував
отримати 10 млрд грн, а отримав 200 млн. Також ми не обійдемося без
запозичень. І масштаб цих запозичень буде зрозумілий за підсумками
першого кварталу (…) (Бюджет 2016: податкової реформи немає і не буде
– Новак // Голос Столиці (http://newsradio.com.ua/2015_12_25/Bjudzhet2016-podatkovo-reformi-nema-ne-bude-Novak-3310/). – 2015. – 25.12).
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Керівник секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій
Забловський:
Верховна Рада поки прийняла лише косметичні податкові зміни, а в
першій половині наступного року мають бути напрацьовані більш глобальні
зміни в Податковий кодекс і новий варіант податкової реформи, яка повинна
набути чинності з 1 січня 2017 року.
Серйозні зміни, зокрема, стосуються спецрежиму для аграріїв, які
виступали проти запропонованої моделі «75% на 25%» з розподілу ПДВ.
Раніше у них на рахунках залишалося 100%, в результаті був досягнутий
компроміс і відбулася певна градація, залежно від виду виробництва.
Ключовим моментом також можна назвати зниження ЄСВ до 22%, і ще
одним каменем спотикання було підвищення акцизу.
Зміни за основними ставками вступають з 1 січня, а з питань
адміністрування − з 1 квітня. Що стосується більш глобальних змін, то їх
перенесли на наступний рік. Протягом першого півріччя мають бути
напрацьовані більш глобальні зміни в Податковий кодекс і новий варіант
податкової реформи, яка має набути чинності з 1 січня 2017 року.
Це компромісний варіант − ні вашим, ні нашим. Тобто прийняли
незначні зміни в Податковий кодекс і на їх основі був зверстаний новий
бюджет. Таким чином ми частково задовольнили вимогу МВФ і не будемо
входити в наступний рік без бюджету.
Зниження ставки ЄСВ, безумовно, можна назвати позитивом, а серед
негативних змін можна відзначити підвищення акцизу. З урахуванням
динаміки падіння продажів, подібне підвищення може не привести до
збільшення надходжень до бюджету. Тобто фіскальна віддача буде менше,
ніж ми очікували (…) (Забловський: новий Податковий кодекс −
тимчасовий
компромісний
документ
//
Голос
Столиці
(http://newsradio.com.ua/2015_12_25/Zablovskij-novij-Podatkovij-kodekstimchasovij-komprom-snij-dokument-0982/). – 2015. – 25.12).
Аналітик Офісу ефективного регулювання BRDO Ігор
Лавриненко:
Кількість платників єдиного соціального внеску, тобто офіційно
працевлаштованих, знизилася в листопаді до мінімуму за всі роки
незалежності – менше восьми мільйонів чоловік. Ще три роки тому
працюючих було чотирнадцять мільйонів. Між тим кількість працездатних у
країні складає 18 млн. осіб, більшість із яких працюють за кордоном, живуть
на окупованій території або просто не мають роботи чи працюють в тіньовій
економіці.
В Україні, на відміну від країн ЄС, немає коштів на субсидування,
створення нових робочих місць та нових підприємств. Один із небагатьох
дієвих інструментів уряду – це спрощення ведення господарської діяльності
через дерегуляцію, боротьбу з корупцією та покращення інвестиційного
клімату. Один із найбільш простих механізмів – використання методології
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рейтингу Doing business. Це підказка для уряду, що необхідно робити для
того, щоб спростити ведення бізнесу в країні.
Минулого тижня Кабінет Міністрів вперше вирішив системно
прислухатися до порад експертів Групи Світового банку та ухвалив
комплексний План дій щодо імплементації найкращих практик якісного та
ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у
методології рейтингу ведення бізнесу 2017р. Це документ з 57 пунктів,
виконавши які Україна має всі шанси вже через рік увійти в перші п‘ятдесят
країн з рейтингу легкості ведення бізнесу.
План дій складається з десяти розділів по числу розділів рейтингу в
кожному з яких перелічено, що саме має робити уряд і які саме закони мають
ухвалити депутати для покращення в Україні інвестиційного клімату.
Розділ перший. Реєстрація підприємств.
За цим показником зараз в Україні найбільший прогрес – 30 місце, а за
останній рік наш рейтинг зріс на сорок позицій. Для започаткування бізнесу в
Україні необхідно витратити в середньому сім днів і пройти чотири
процедури. Наша ціль – вдвічі скоротити кількість процедур для створення
бізнесу, які можна буде пройти за два дні. Найбільша проблема –
неможливість проведення реєстрації платником ПДВ одночасно з
реєстрацією юридичної особи. Відповідний законопроект уряд має винести
на розгляд парламенту незабаром після нового року. Також Президент щойно
підписав нову редакцію закону Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб − підприємців та громадських формувань, який дозволить
створити сервіс реєстрації юридичних осіб за допомогою мережі Інтернет
протягом 24 годин
Розділ другий. Забезпечення виконання контрактів.
98-а позиція. На отримання та примусового виконання рішення суду
український бізнес витрачає в середньому 378 днів, а вартість його судових
витрат складає в середньому 46% від суми позову. Наша ціль – скоротити
строки розгляду справ, виконання рішень та витрати на судові процедури
вдвічі. (…)
Розділ третій. Одержання кредиту
19-а позиція. За цією позицією Україна має найкращі показники. Тим
не менш наразі кредити залишаються дорогими та недоступними, в тому
числі, через непрозорість операцій із заставою рухомого майна та
обмеженість механізмів забезпечення виконання зобов‗язань. (…)
Розділ четвертий. Захист міноритарних акціонерів.
88-а позиція. Наразі права міноритарних акціонерів залишаються
недостатньо захищеними через відсутність дієвих механізмів притягнення до
відповідальності менеджменту підприємств та непрозорості управління
ними.
Найбільша проблема – міноритарні акціонери в Україні не мають
можливості звільняти та права вимагати у судовому порядку притягнення до
відповідальності заінтересованого директора/члена наглядової ради за
збитки, завдані компанії. (…)
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Розділ п‘ятий. Врегулювання неплатоспроможності.
141-а позиція. Процедура банкрутства в середньому займає 2,9 роки, а
її вартість складає 42% від активів боржника. Кредитори в середньому
отримують тільки 8,3% від суми заборгованості, що у 4,6 разів менше
середнього показника країн Європи та Центральної Азії, та у 8,7 разів менше
показника розвинених країн Заходу. (…)
Шостий розділ. Приєднання до електромережі.
137-а позиція. Строк процедури приєднання сягає 263 днів, а вартість –
795% від валового доходу на душу населення, що приблизно вдвічі довше і
дорожче середнього показника у країнах Європи та Центральної Азії. (…)
Сьомий розділ. Отримання дозволів на будівництво.
140-а позиція. Вартість одержання дозволів у процесі будівництва
складає 15,2% від вартості такого будівництва. (…)
Ключові проблеми – забудовник має сплачувати пайову участь на
розвиток інфраструктури населеного пункту, своєрідний податок на
будівництво, а чиновник без хабаря не реєструє декларації у сфері
будівництва. (…)
Восьмий розділ. Реєстрація власності.
61-а позиція. Середній строк оформлення переходу права власності на
нерухоме майно становить 23 три дні.
Наша ціль – скоротити такий строк в три рази. (…)
Дев‘ятий розділ. Міжнародна торгівля.
109-а позиція. Витрати часу на експорт продукції з України сягають
122 години, а на імпорт в Україну – 210 годин.
Наша ціль – скоротити ці строки в два рази (до 58 та 100 годин
відповідно). Для цього необхідно запустити функціонування системи
уповноважених економічних операторів, зменшити строки на отримання
сертифікату походження товарів та запровадити механізм «єдиного вікна»
під час перетину вантажами митного кордону України.
Десятий розділ. Сплата податків.
107-а позиція. Невелике підприємство витрачає 350 годин на рік на
податкові розрахунки та платежі, а фіскальне навантаження на нього сягає
52% від суми його прибутку.
Наша ціль – зменшити часові витрати на третину (на 110 годин), а
фіскальне навантаження – на 15 процентних пунктів.
Найбільш амбітне завдання – зменшити ставки Єдиного соціального
внеску до 20%. На цей крок готовий піти уряд і його підтримають депутати.
Також для покращення рейтингу України необхідно скасувати обов'язкові
реквізити первинних документів та спростити форми податкової накладної.
Більшість із необхідних 57 нормативних актів вже підготовлені,
частина з них вже знаходиться на розгляді парламенту, а два закони щойно
були підписані Президентом. Є підтримка з боку уряду, є усвідомлення
необхідності ухвалення відповідних законів з боку депутатів. Залишилося
просто взяти і зробити (Бізнес – це легко! Do it! // Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua/publications/2015/12/25/573913/). − 2015. − 25.12).
Експертний погляд

100

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

24 грудня 2015 р. − 6 січня 2016 р.

20-28 лютого 2015
Советник министра финансов по децентрализации Катерина
Майнзюк:
Мало кто сегодня работает в Украине на официальной зарплате.
Причина очень проста: если человек оформляется на работу «по-белому» и
получает, например, 4000 грн, то с этой зарплаты его работодатель обязан
перечислить в бюджет (с учетом всех «зарплатных» налогов – ЕСВ, ПДФО,
военный сбор) почти 57% (то есть 2280 грн). Совсем немногие страны мира
сегодня имеют настолько высокие налоги на личный доход – например,
Австрия, Бельгия, Франция. Даже в Скандинавии (Дании, Норвегии) и
большинстве других западных стран личные налоги сегодня намного ниже.
При этом австрийцы и бельгийцы, уплачивая подоходный, знают, что взамен
смогут в любой момент получить качественные услуги – медицину,
образование, социальную поддержку. Украинцу же, отдающему больше
половины дохода государству, сегодня приходится доплачивать в больницах
и школах из своего кармана.
Министерство финансов предложило на 2016 г. начать менять эту
ситуацию сразу с двух сторон. Во-первых – резко снизить налоговую
нагрузку на личный доход. Например, для дохода на уровне 4000 грн общая
сумма всех отчислений (того же ЕСВ, ПДФО и военного сбора) составит
36,4% – то есть уменьшится в полтора раза.
Во-вторых, на 2016 год нужно будет найти способ и начать повышать
качество услуг, и, в то же время, сэкономить, делая больше за меньшие
деньги. Для этого Минфин предлагает целый ряд важных мер в образовании,
медицине, других сферах, в том числе новый подход в одной из достаточно
дорогих для бюджета отраслей – системе ПТУ.
В бюджете нынешнего, 2015 года, на подготовку рабочих кадров в виде
специальной субвенции, т.е. суммы, которую правительство перечисляет в
местные бюджеты, было заложено 5,8 млрд грн – это составило 5.3% от всех
запланированных расходов на образование в стране (109,8 млрд). Это
больше, чем было выделено на всю приграничную службу (4,5 млрд) и почти
столько же, сколько стоило стране содержание Национальной гвардии (6,9
млрд). Но довольны ли мы качеством профессионально-технического
образования, которое сегодня можно получить за эти деньги?
Чтобы исправить ситуацию, Минфин предлагает начать откровенный
разговор с местной властью. ПТУ в Украине финансируются областными
бюджетами, которые получают для этого средства из Киева. На следующий
год, Минфин предлагает областям взять под полный контроль управление
этой системой и ее финансирование. Определять, какие именно технические
специальности действительно нужны в каждом регионе, и организовывать
обучение без лишних трат – быстро и эффективно. Главный результат: чтобы
молодежь могла получать те навыки, которые помогут им найти реальную
работу. Если мы хотим сегодня принципиально решить проблему с
несправедливо высокими налогами, то и оптимизация расходов – тоже общее
дело, как центрального правительства, так и каждого региона.
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Платить скандинавские налоги и получать африканские услуги – это
рецепт катастрофы, которую каждый украинец чувствует на себе уже
сегодня. Но этой зимой мы должны сделать первый шаг, который позволит
снизить налоги с одной стороны, и начать повышать качество услуг в
образовании и других отраслях – с другой. Этот шаг давно назрел и
откладывать больше его некуда (Поддержит ли местная власть идею
Минфина
о
понижении
налоговых
ставок
//
Сегодня.ua
(http://www.segodnya.ua/opinion/maynzyukcolumn/podderzhit-li-mestnayavlast-ideyu-minfina-o-ponizhenii-nalogovyh-stavok-678457.html). − 2015. −
25.12).
Значення iMoРe за двадцять п’ятий період моніторингу (7–20
грудня 2015 року) становить +1,4 бала з можливого діапазону від -5,0 до
+5,0 бала – це найвищий рівень з кінця серпня цього року. Зростанню
індексу сприяло скасування низки застарілих держстандартів, довгоочікуване
підвищення максимальної заробітної плати керівникам держпідприємств,
децентралізація таких державних функцій, як реєстрація нерухомого майна
та реєстрація підприємств, а також деякі антикорупційні ініціативи з
«безвізового пакета ЄС».
Найвищу оцінку в моніторинговому періоді – +3,0 бала за напрямом
«Ринкова та торговельна політика» – отримало скасування 12 776 застарілих
держстандартів (накази ДП «УкрНДНЦ» 175 від 10.12.2015, 182-188 від
14.12.2015) згідно з реформою системи технічного регулювання. Йдеться про
держстандарти, розроблені ще до 1992 року. Формально їх використання й
раніше не було обов‘язковим, проте така обов‘язковість була закріплена в
текстах самих держстандартів та інших підзаконних актах, через що багато
підприємств далі застосовували їх в обов‘язковому порядку. Більшість зі
скасованих держстандартів діятиме ще два роки, що дасть можливість
підприємствам адаптуватися. Ця реформа відповідає зобов‘язанням України
в межах Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС.
Найбільше подій експерти оцінили за напрямом «Державне управління
та боротьба з корупцією». Збільшення максимального розміру зарплат
керівникам держпідприємств у двадцять разів (постанова КМУ 1034 від
11.11.2015) отримало +2,0 бала. Встановлення ринкових зарплат має сприяти
зростанню ефективності управління держпідприємствами, за умови чесного
конкурсного відбору керівників.
Експерт інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан:
Абсолютно потрібний захід для зменшення стимулів для корупції та
залучення професіоналів до управління держпідприємствами. Незрозуміло,
чому так довго зволікали.
Експерт Київської школи економіки Ілона Сологуб:
З одного боку, встановлення ринкових зарплат – це правильно, з
другого – оклад становитиме лише 25% зарплати, а 75% – це премія, що
неправильно і дає можливість міністерствам чи іншим органам впливати на
діяльність керівників.
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Достатньо високі бали набрали рішення передати деякі функції на
рівень місцевої влади. Так передання місцевій владі функцій держреєстрації
нерухомого майна отримало +2,0 бала, а децентралізація повноважень з
держреєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – +1,5 бала
(закони 834-VІІІ, 835-VІІІ та 836-VІІІ від 26.11.2015). Закон про Національне
агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів (772-VIII від 10.11.2015) – прийнятий в
межах пакета лібералізації візового режиму з Європейським Союзом –
експерти оцінили у +1,5 бала.
Отже, істотна кількість важливих і позитивних кроків забезпечила
значення під-індексів «Державне управління та боротьба з корупцією» і
«Ринкова та торговельна політика» на рівні +2,0 бала, що відповідає
прийнятному темпу реформ. Але напрями «Державні фінанси», «Монетарна
політика та фінансові ринки» а також «Енергетична незалежність» набрали
по +1,0 бала, знизивши загальне значення ІМоРе (Індекс Моніторингу
Реформ
(iMoРe).
Випуск
25
//
VoxUkraine
(http://voxukraine.org/2015/12/25/index-for-reform-monitoring-imore-release25-ua/). − 2015. − 25.12).
Цілий день роботи, багатогодинні консультації парламенту з
урядом − і депутати затвердили всі податково-бюджетні законопроекти.
Вже вночі на підставі цих норм Верховна Рада проголосувала і за бюджет на
2016 рік.
Виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації Анна
Дерев'янко:
(…) З позитивного, чого вдалося досягти, − це зміни по алкоголю в
плані акцизного податку, скасування додаткового імпортного збору. Багато з
наших компаній цікавилися, чи буде його достроково скасовано, щоб можна
було вже формувати свої бюджети. Але все одно спокійно планувати свою
діяльність поки не можна. Будуть питання.
Ще з позитивного − істотне зниження навантаження на фонд оплати
праці. Це те, що бізнес просив, і для «білих» платників це суттєва зміна, плюс
і серйозний крок вперед. В плані адміністрування просили більш чітких
правил, і що в підсумку вийшло − треба аналізувати. Компанії заспокояться
лише тоді, коли побачать фінальний закон і тоді, коли зрозуміють, що для
них немає погіршень. Якщо зрозуміють, що є погіршення, будуть
пристосовуватися або ініціювати зміни в прийняті закони. Але це вже буде
наступний етап.
За процедурою відшкодування поки нічого не зрозуміло. Зберігається
певна несправедливість. (…)
У нас як завжди: є хороші ідеї, але їх ще потрібно грамотно виконати.
А з виконанням виникає багато проблем. Тому, може з реєстрами і непогана
ідея, але в умовах, коли в бюджеті брак грошей на відшкодування ПДВ,
точно хтось буде страждати.
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Те, наскільки якісно все прийнято, практика покаже. Якщо щось не
запрацює, міняти доведеться. Не вперше. Але реформою назвати не можу, а
скоріше, поспіхом для прийняття бюджету. Але, сподіваюся, в наступному
році, вдасться допрацювати і прийняти.
Заступник голови ради Федерації роботодавців України Дмитро
Олійник:
Гарно звучить: всім автоматичне відшкодування ПДВ, але як би не
вийшов знову «ручний» режим. Черговість теж говорить про те, хто в
пріоритеті. Що стосується 22% ЄСВ − обіцяли і зробили, просто було багато
шуму з нічого. Логіка по аграріям правильна. Роблять акцент на
переробниках. Багато речей начебто й правильні, але навіщо це все в такій
боротьбі відбувалося. Тут є питання. І в процесі такого поспіху помилки
можуть закрастися. Якщо кому поставлять не там, то норма може
трактуватися по-іншому. Поки що це − не реформа. Реформою можна
назвати те, що вийде в результаті дискусії. До цього − моніторинг прийнятих
норм, оцінка їх роботи, проведення роботи над помилками і в підсумку −
реальна реформа без погіршень і, сподіваюся, з поліпшеннями.
Голова Федерації профспілок працівників малого та середнього
підприємництва «Єднання» Наталія Кожевіна:
Ми не знаємо до кінця, що парламент прийняв. З того, що знаємо, для 3
групи і юросіб 5 млн грн обороту − це замало. Дали б краще нормально
людям працювати, створювати робочі місця. Але це ще терпимо. Потрібно
дивитися адміністрування та штрафні санкції. Зараз про це не говорять, а
потім підуть листи з податкової − і все по новій. Жодним чином це не
реформа. Для мене обурює ставлення уряду до реформ. Дивлюся, як норми
продавлюються, і вважаю, що це принизливо для України.
Менеджер з питань фіскального регулювання «Філіп Морріс
Україна» Олексій Калініченко:
Збільшення ставок акцизного податку означає зростання роздрібних
цін на 3-5 грн. За умови, якщо Кабмін своєчасно встановити мінімальні
роздрібні ціни на сигарети і обмежить продажу сигарет, які реалізовані при
діючих ставках, бюджети отримають додаткові надходження від ПДВ і
роздрібного акцизу в 300-350 млн гривень вже в січні. З сигарети ціною до 18
гривень будуть платити гарантований мінімальний акциз. Зараз − до 15 грн.
Це правильний підхід в умовах економічної невизначеності. Депутати
проявили зважений і реалістичний підхід до питання податків. Крім того,
після трьох років дискусій, Мінфін і депутати погодилися, що тютюнові
відходи, які можна тільки «вивезти на звалище» не будуть обкладатися
акцизом.
Ми раді, що позиція виробників була прийнята до уваги. Ми дуже
сподіваємося, що діалог з Мінфіном та народними депутатами при
доопрацюванні нового Податкового кодексу буде вестися у професійній
площині. Три наступні місяці покажуть, що рішення встановити мінімальні
ціни, збільшити специфічну ставку і мінімальний акциз − це політично зріле
рішення, від якого виграє насамперед бюджет України.
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Перший заступник виконавчого директора Асоціації міст України
Олександр Слобожан:
Був сумбур, але ми більш-менш задоволені, тому що, по-перше,
пройшла «регуляторка». У нас є можливість свої рішення не погоджувати з
питань регуляторної процедурі і не втрачати за півроку на це. Якщо б ми
втратили півроку, то нові ставки могли б запровадити лише з 2017 року.
Тому це питання дуже сильно впливав на надходження в місцеві бюджети.
Тепер всі зміни запрацюють з 1 січня 2016 року.
Другий важливий момент − виключена норма щодо касових апаратів.
Не доведеться нам їх оплачувати і не доведеться бізнесу напружуватися, і
головне − не буде схеми. Крім того, по 3 групі «єдиноподатників» знайдено
певний компроміс. Я розумію, що 5 млн гривень − це не 20 млн гривень, але
хоч якийсь компроміс, плюс невелике збільшення ставки. У цьому варіанті
ми бачимо навіть невеликий плюс за надходженнями.
(…) Щодо податку на нерухомість не все влаштовує. Підвищення
ставки, звичайно, добре, але ми очікували, що будуть виключені певні
категорії пільговиків та розширена база оподаткування.
Ми розуміємо, що це компроміс. Тобто, дохід від податку на
нерухомість, але не в тих обсягах, в яких прогнозує Мінфін. Не 3,8 млрд
гривень, а десь 1,7 млрд гривень. У цьому році Мінфін прогнозував 2,7 млрд
гривень, ми запланували зібрати 400 млн гривень, а за 11 місяців зібрали 600
млн гривень. Це об'єктивний аналіз. Проблема в чому? Немає реєстру. Ми
вважаємо, що фіскали не повинні бути прив'язані до реєстрів Мін'юсту, а
можуть брати дані БТІ.
Експерт групи «Податкова реформа» Реанімаційного пакету
реформ Ілля Несходовский:
(…) Оцінюючи в цілому, якщо не вважати змін за реєстром, то
позитивно. У той же час зміни по малому і середньому бізнесу несуттєві,
вирішене питання захисту податкового кредиту (Не в реформі: бізнес
вважає податкові зміни поверхневими // Інформаційний портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/statti/68277-ne-v-reformi-biznesvvazhae-podatkovi-zmini-poverkhnevimi). − 2015. − 25.12).
Кабинет министров зарегистрировал во вторник очередной
законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.
Гендиректор Украинского клуба аграрного бизнеса Тарас
Высоцкий:
Одна из позитивных сторон опубликованного проекта – для аграриев
оставляют упрощенную систему налогообложения. Аграрии продолжат
платить налог не от полученной прибыли, а за каждый гектар земли. Это, по
словам эксперта, позволит вкладывать полученные средства в производство и
развивать бизнес.
Сам налог увеличили примерно на 70 грн (до 200 грн за гектар), но
упрощенную систему оставили. Не вводят налог на прибыль, а налог
привязан к земле. Второй блок – НДС. С точки зрения растениеводство все
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позитивно – НДС возвращают при экспорте и ликвидируют специальный
режим по НДС внутренний. Если смотреть на расчеты, свои средства
производители не теряют.
Руководитель бизнес-союза «Порада» Елена Еременко:
Правительство нарушает законодательство тем, что оно оттягивает
налоговые изменения под бюджет. В Налоговом кодексе четко сказано,
никакие изменения не могут быть приняты позже, чем за полгода до начала
налогового года. Эти изменения «под елочку» не дают возможность бизнесу
планировать, мы живем на пороховой бочке. То, что касается других
изменений. Небольшие изменения в процентной ставке, они неощутимы. Я
сама нахожусь на третьей группе налогоплательщиков, для меня этот
процент, на который повысят ставку, не повлияет. Для меня важно, что я
нахожусь на упрощенной системе отчетности.
В самом Кабмине уверяют, что изменения в налогообложении, в случае
принятия кодекса Верховной Радой, вступят в силу со второго квартала 2016
года, а ставки налогов понизятся уже с 1 января.
То, что касается изменений годового оборота. Это сыграет свою роль.
Мы прекрасно знаем уровень инфляции, уменьшение оборота, который дает
право находиться на упрощенной форме. Это же не сумма дохода, это сумма
оборота. Люди, которые не впишутся в оборот, будут вынуждены перейти на
общую систему налогообложения. Если на упрощенной системе
предприниматели стабильно платят, то на общей системе налогообложения
они будут минимизировать свои доходы. Общая система налогообложения
это дополнительные нагрузки – другой бухучет, наличие бухгалтера,
увеличение отчетности и т.д.
Сложнее ситуация в животноводстве, которое больше зависит от
внутреннего рынка. У них экспорта значительно меньше. Внутреннее НДС у
них забирают, а цены на корма скорее всего вырастут. Цены могут повысить
и повысят. (…)
Эксперт Реанимационного пакета реформ Илья Несходовский:
Ставка единого социального взноса на уровне 22% – очень
прогрессивный шаг. Уровень нагрузки на фонд заработных плат уменьшится.
Те предприятия, которые официально выплачивали своим сотрудникам
зарплаты, смогут повысить оклады. Они считали свой фонд оплаты труда
вместе со всеми сопутствующими тратами, налогами. Учитывая, что ставка
уменьшается, то у них будет возможность незначительно увеличить размер
зарплаты.
Те предприятия, которые официально выплачивали своим сотрудникам
зарплаты, смогут повысить оклады (Как налоговая реформа повлияет на
малый бизнес, пенсии и цены на бензин // Інформаційний портал
Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/statti/68240-kak-nalogovaya-reformapovliyaet-na-malyy-biznes-pensii-i-tseny-na-benzin). − 2015.− 24.12).
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Перший заступник голови парламентського Комітету з питань
правової політики та правосуддя, народний депутат України Леонід
Ємець:
Україна, нехай не ідеальним шляхом, але таки наближається до
європейських стандартів роботи і формування МВС. Ми зигзагами, проте
рухаємося до європейських стандартів. Реформи органів внутрішніх справ є.
І їх видно неозброєним оком. Якби ще два роки тому хтось сказав, що у нас
може бути чесний даїшник, з такої людини сміялася б уся країна, показувала
б на неї пальцем. Тепер же це факт, що є чесний інспектор дорожнього руху.
Те, що в МВС ще залишилися люди, які мали бути люстровані, на
жаль, теж наші реалії. Та з цим борються (Леонід Ємець Правоохоронцям
уже бояться пропонувати хабарі (Аналітична служба новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/26423-pravookhraniteljam-uzhe-bojatsjapredlagat-vzjatki.html). – 2015. – 24.12).
На 1 січня 2015 року, за даними Держстату, обсяг акціонерного
капіталу нерезидентів в Україні становила 45,75 млрд доларів. До 1
листопада показник ПІІ знизився до 43,95 млрд доларів. Основна причина −
курсова різниця.
Як пояснюють в Держстаті, далеко не всі іноземні інвестиції приходять
в країну у валюті, деякі з них йдуть в гривні.
Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр
Паращій:
Вартість інвестицій, які були зроблені раніше, переоцінили. Як
наслідок, з початку року вартість вкладених інвестицій знизилася на 3,65
млрд доларів − це вплив однієї тільки курсової різниці за 9 місяців. Плюс з
країни дійсно вибула частина акціонерного капіталу нерезидентів, а
більшість іноземних інвесторів відносяться з великою обережністю до
вкладень в український бізнес.
За підсумками цього року, чистий приплив ПІІ складе 3-3,5 млрд
доларів (без коригування кінцевої суми на курсову різницю, − ред.), тоді як
на наступний рік це може бути від 4 до 6 млрд доларів. Цифра буде багато в
чому залежати від розмірів потреби в докапіталізації українських банків та
приватизаційних процесів в Україні.
Генеральний директор аналітичного центру «Нова соціальна та
економічна політика» Ірина Акімова:
Через нестабільність в країні інтерес до вкладень в Україну втрачають
практично всі інвестори. Але потрібно розуміти, що нестабільність можна
розглядати як у широкому, так і у вузькому значенні. В широкому − це,
звичайно ж, військові дії на території країни. Але ж Ізраїль постійно воює,
що не відлякує інвесторів. Так що, цей бар'єр − далеко не єдиний. Найбільше
відлякує все-таки поганий захист прав власності в країні і корупція.
Україні не варто плутати політичний інтерес і підтримку з
зацікавленістю інвесторів.

Експертний погляд

107

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

24 грудня 2015 р. − 6 січня 2016 р.

20-28 лютого 2015
Це абсолютно логічний висновок. Обережність Німеччини, як і країн
ЄС в цілому, дуже очікуване явище. Крім побоювань на тлі нестабільності в
Україні, у європейських країн зараз відбуваються внутрішні події, які
відволікають ресурси. Фінанси йдуть на вирішення своїх проблем, в тому
числі і питання з біженцями. Але перш за все таке явище − це результат
впливу вітчизняних чинників.
З інвестиціями з США можна говорити про те ж варіанті, що і з ЄС. А
саме, підтримка уряду не дорівнює інтересу інвесторів.
Інвестори швидше «голосують ногами», ніж чиновники своїми діями.
Приплив ПІІ хоча б на рівні 5-6 млрд доларів на рік покаже, коли ситуація в
країні насправді буде поліпшуватися.
Директор Інституту економіки та прогнозування НАН України
Валерій Геєць:
Виходячи з мого досвіду спілкування з європейськими інвесторами, в
тому числі і з Німеччини, їх зараз дуже турбують економічні проблеми в
Україні з недостатньо чіткими термінами їх вирішення.
Аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень
Олександр Жолудь:
Для інвесторів з Німеччини, також як і з ЄС загалом, ризики вкладень в
Україну зараз значно переважують можливість отримання прибутку.
Я б не говорив взагалі про втрату інтересу європейських інвесторів до
країни, просто вони завжди зважують можливість прибутку від вкладень і
ризики. Притому вони зважують країну в цілому, а не по регіонах. Таким
чином навіть віддалені від зони АТО українські регіони зараз оцінюються, як
регіони з високим ризиком. Інвесторам неможливо пояснити, що, приміром,
очікувати бойових дій у Львові − це все одно, що чекати бойових дій у
сусідній Польщі. (…)
США ніколи особливо не йшли з інвестиціями ні до Європи, ні до нас.
ПІІ розвиваються таким же темпом, як й торговельні відносини між
країнами, а для США набагато більш важливими торговими партнерами є
Мексика і Китай.
Китай − важливий торговий партнер України, але ця країна в цілому,
не надто активно вкладає у вигляді ПІІ. Вона більше направляє такого роду
інвестиції на внутрішній ринок. Зовнішні інвестиції у неї проходять через
державні програми, в тому числі і з Україною.
Якщо нічого в економіці не зміниться ні в гірший, ні в кращий бік,
тенденція скорочення ПІІ в країну продовжиться. Як мінімум у першій
половині 2016 року (Гроші нарізно: міжнародна підтримка України не
проявляється в інвестиціях // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/ua/statti/68237-groshi-narizno-mizhnarodna-pidtrimkaukraini-ne-proyavlyaetsya-v-investitsiyakh). − 2015.− 24.12).
Протягом 2015 року VoxUkraine разом із партнерськими
організаціями (Інтерфакс-Україна, Case Ukraine, Dixi Group, Baker Tilly
Group, Центр економічної стратегії) та командою з понад 20 експертів
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регулярно оцінювали прогрес в економічних реформах в рамках проекту
Індекс Моніторингу Реформ − ІМОРЕ.
За цей рік було оцінено понад 300 законів, постанов, розпоряджень та
інших регуляторних актів, які мали ознаки економічних реформ (або
антиреформ), тобто були спрямовані на зміни правил гри та структурні
зрушення. Кожна подія оцінювалась за п'ятибальною шкалою.
Середній результат всіх подій раз на два тижні ви можете побачити на
графіку вище. Синім кольором зображено прийнятний темп реформ,
червоним − незадовільний. Як бачимо, найкращий реформаторський запал у
влади був у першій половині року.
Однак темп реформ не однаковий в різних сферах економічного життя.
Ми бачимо, що найбільша кількість нормативних актів стосувалася
боротьби з корупцією. По суті, кожен нормативний акт, спрямований на
дерегуляцію, так чи інакше сприяє зниженню корупції, але власне
антикорупційних актів також було прийнято чимало.
Щодо окремих реформаторських дій, то за оцінкою експертів,
найбільш важливою реформою в 2015 році стало приведення тарифів на газ
до економічно обґрунтованого рівня.
Хоча це рішення було дуже непопулярним і болючим із соціальної
точки зору, воно заслуговує на перше місце серед реформаторських ініціатив,
оскільки вирішує декілька нагальних проблем: зменшує можливості для
корупції, сприяє зниженню дефіциту бюджету та зміцненню енергетичної
незалежності економіки. Завдяки цьому реформа отримала найбільшу
кількість балів.
Серед інших регуляторних актів, які отримали високу оцінку, можна
відзначити закон «Про державні закупівлі», законодавство, що посилює
відповідальність власників банків, та закон «Про ринок природного газу»,
який створює засади для конкуренції на газовому ринку.
Загалом, позитивну оцінку отримали майже 90% з більше ніж 300
прийнятих регуляторних актів. Антиреформ було небагато. Тільки п'ять
законів отримали негативну оцінку, включаючи першу версію закону «Про
державний бюджет на 2015 рік», яку потім було виправлено, рішення про
обмеження зарплат високопосадовцям (також згодом скасовано), мораторій
на експорт лісу та деякі інші.
Серед реформ, які пройшли успішний шлях від прийняття
регуляторного акту до його виконання, можна зазначити підвищення тарифів
на газ для населення та запровадження патрульної поліції. Після прийняття
політичного рішення про приведення тарифів на газ до економічно
обґрунтованого рівня (яке навряд чи було б прийняте без підтримки МВФ),
його імплементація була технічної справою.
А от впровадження в життя реформи патрульної поліції вимагало
неабияких зусиль, наснаги та часу, і стало успішним завдяки наполегливості
грузинських реформаторів та кількох українських ентузіастів.
Проте, багато інших реформаторських ініціатив, які отримали високий
бал від експертів ІМОРЕ, зіткнулися з труднощами імплементації. Серед них:
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− Закон про посилення відповідальності власників банків (7 балів).
Закон передбачає кримінальну відповідальність (до 5 років обмеження волі)
для власників істотної участі та керівників банків за доведення банку до
банкрутства, якщо сума збитків для держави чи кредитора перевищила 170
тис. грн.
− Закон «Про ринок природного газу» (6,75 бала), з так званого «пакету
МВФ» був прийнятий у квітні 2015 року. Закон передбачає створення
конкурентних умов на газовому ринку, згідно з правилами ЄС. Проте, лише
зараз НКРЕКП випустила декілька підзаконних актів, необхідних для
імплементації даного закону (1, 2, 3, 4, 5).
− Закон про зниження до 50%+1 акція кворуму для загальних зборів
акціонерних товариств, у яких є частка держави (6 балів). Не є таємницею,
що цей закон приймався для того, щоб нарешті отримати дивіденди від
«Укрнафти», мажоритарним акціонером якої є держава. Проте, знадобилося
понад три місяці, щоб провести загальні збори акціонерів за цим законом та
почати розрахунки з державою (Рік реформ в Україні: за якими
напрямками Україна реформувалась найкраще, а за якими – найгірше //
Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/cdn/cd1/rik-reform-vukraine/). − 2015.− 24.12).
Народний депутат Віктор Чумак:
Корупція має отримати в Україні нульову толерантність, яка
поширюватиметься всіма регіонами. Якщо в Києві у нас ще є активне
громадське антикорупційне середовище, то в областях із цим проблеми. У
нас немає експертних оцінок щодо діяльності влади в регіонах. Через це
виникають труднощі з їх контролем. Антикорупційний рух повинен мати не
тільки вертикальне, але й горизонтальне поширення, тому що тільки в такому
разі від цього буде позитивний результат.
У нас уже практично сформовано антикорупційне законодавство,
створені антикорупційні органи, хоча вони ще й не почали свою роботу.
Залишилися тільки політична воля і бажання. Проте сподіватися та те, що ми
сьогодні приймемо якийсь антикорупційний закон, а завтра прокинемося й
житимемо як у Німеччині чи Франції, не варто. Як і на те, що якщо сьогодні
запрацювало НАБУ, то завтра всі корупціонери опиняться у в'язниці.
Потрібно постійно працювати й жити за принципом нульової толерантності
до корупції (Віктор Чумак Не варто сподіватися, що якщо сьогодні
запрацювало НАБУ, то завтра всі корупціонери опиняться у в'язниці //
Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/opinions/26489-ne-stoitnadejatsja-chto-esli-segodnja-zarabotalo.html). – 2015.– 24.12).
Народний депутат Остап Семерак:
Найбільшою перемогою і парламенту, і уряду є виконання другої фази
безвізового пакету та отримання позитивного висновку від Європейської
комісії. Далі робота не зупиняється. Протягом останніх півтора року
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українська влада зробила колосальний прорив, і це підтвердили європейці.
Це подія, на яку очікували українці.
Таке рішення ЄК пов'язано не тільки з тим, що українці найближчим
часом отримають можливість короткострокових подорожей без віз до ЄС, але
й відкриває багато можливостей для реформ і змін.
Деякі зміни вже відбулися. Наприклад, запроваджено біометричний
паспорт, ID-посвідчення, створено всі органи, які повинні боротися з
корупцією.
Виконання другої складової євроінтеграційного процесу, а саме Угоди
про асоціацію, не настільки успішне.
На жаль, досі в парламенті не створено систему інституційної
спроможності наблизити українське законодавство до стандартів ЄС. Це ми
повинні зробити в першу чергу, якщо хочемо отримати членство в ЄС. Цю
інституцію у ВР не створено, вона є в уряді. Ми повинні у 2016 році
вирішити цю проблему. Відповідні законопроекти вже готові. Залишилася
тільки політична воля парламенту. Це буде для нього іспитом – або ми про
євроінтеграцію тільки говоримо, або все ж виконуємо всі вимоги і йдемо до
ЄС (Остап Семерак Влада зробила колосальний прорив, і це підтвердили
європейці
//
Аналітична
служба
новин
(http://asn.in.ua/ua/news/opinions/26469-vlast-sdelala-kolossalnyjj-proryv-iehto-podtverdi.html). – 2015. – 24.12).
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Проекти з відновлення регіону та ремонтні роботи
Представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам
трехсторонней Контактной группы по мирному урегулированию
ситуации на Донбассе, народный депутат Ирина Геращенко:
Масштабный процесс разминирования на Донбассе начнется весной.
Мы планируем, что масштабный процесс разминирования начнется
весной, когда этому будут позволять погодные условия.
(...) Мы определили 12 первоочередных (разминирований, – ред.) в зоне
конфликта и на четырех инфраструктурных объектах оно уже началось
(Массовое разминирование на Донбассе стартует с весны, – Геращенко //
Новости Донбасса (http://novosti.dn.ua/details/267064/). – 2016. – 05.01).
Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
Георгій Тука:
Генеральний план відновлення інфраструктури Луганської області
передбачає 7800 об'єктів. Це 6719 зруйнованих та пошкоджених житлових
будинків, які потрібно відновити або виплатити людям компенсації. Це
також 418 доріг і 32 мости, 170 об'єктів водопостачання та водовідведення,
94 заклади охорони здоров'я та 112 загальноосвітніх і дошкільних
навчальних закладів. На все це потрібна, за нашими розрахунками, непомірна
цифра для будь-якого бюджету – 8,8 мільярда гривень (Тука розповів,
скільки грошей необхідно на відновлення інфраструктури Луганської
області // Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/news/27359tuka-rasskazal-skolko-deneg-neobkhodimo-na-vosstan.html). – 2015. – 31.12).
Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский
инициирует создание farwater.net.
Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский:
Речь идет о партнере, который должен быть для финансовых доноров,
чтобы восстанавливать инфраструктуру Донбасса.
Мы не хотим передавать деньги на места, чтобы потом были обвинения
в коррупционных каких-то действиях. Из-за этого, задумывая Агентство
регионального развития, мы запланировали, что из 12 членов
Наблюдательного совета 9 будут представлять международные организации
– ЕС, ПРООН, Красный крест и так далее и только три человека будут из
областной государственной администрации.
Все проекты, которые будут проходить через это агентство, должны
проходить через электронные торги. Чтобы даже сомнений у наших
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партнеров не было… Это то доверие, та открытость, которые мы
демонстрируем (На Донбассе создадут Агентство регионального развития
Донецкой области // Восстановление Донбасса (http://restoringdonbass.com/novosti/30760-na-donbasse-sozdadut-agentstvo-regionalnogorazvitiya-donetskoy-oblasti/). – 2015. – 30.12).
Председатель
Донецкой
областной
военно-гражданской
администрации Павел Жебривский:
За год в Донецкой области отремонтировано 6,6 тысяч разрушенных
объектов.
На ремонт было затрачено 3,7 млрд гривен. Так, по данным Донецкой
ОВГА, всего пострадали 6340 объектов жилого фонда – дома, квартиры, 40
объектов ЖКХ, 102 – социокльтурной сферы, 23 дороги и мостов, 14
объектов промышленности, 40 торговых помещений, 8 банковских
учреждений и 51 объект других сфер жизнедеятельности.
Наиболее затратным оказался ремонт жилых домов – 1,8 млрд гривен, а
также дороги и мосты – 1,3 млрд гривен. На ремонт объектов
социокультурной сферы было затрачено 163,6 млн гривен. Банковские
учреждения отремонтировали за 50 тысяч гривен. Объекты ЖКХ – 46 млн
гривен, объекты промышленности – 62,2 млн гривен (В Донецкой ОВГА
отчитались о 6,6 тыс. восстановленных за год объектов //
Восстановление Донбасса (http://restoring-donbass.com/novosti/30763-vdonetskoy-ovga-otchitalis-o-6-6-tyis-vosstanovlennyih-za-god-obektov/). – 2015.
– 29.12).
Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский:
Донецкая облгосадминистрация выступила бенефициаром по части
проекта «Экономическое и социальное восстановление Донбасса», который
реализуется ПРООН − в него вошли в 7 проектов с общим бюджетом 800
тыс. долл.
По результатам конкурса «Развитие инфраструктуры поддержки
бизнеса в Донецкой и Луганской областях», профинансированного
правительством Японии, победителями по Донецкой области стали 11
организаций, которые получат почти 6 млн 700 тыс. грн.
Достигнута договоренность с Европейским инвестиционным банком о
выделении средств на восстановление трех разрушенных мостов
Работы по восстановлению начнутся весной (Жебривский рассказал о
текущей работе с международными донорами по Донецкой области //
Восстановление
Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/30769zhebrivskiy-rasskazal-o-tekucshey-rabote-s-mezhdunarodnyimi-donorami-podonetskoy-oblasti/). – 2015. – 29.12).
Руководитель
Луганской
администрации Георгий Тука:
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На 2016 год, в принципе, можно сказать, что область имеет бюджет
положительный. Но я не могу сказать, что это бюджет развития, к
сожалению. Если у нас запланированы собственные поступления в бюджет
примерно 2,4 миллиарда, то на расходы запланировано 2,3 миллиарда. То
есть на развитие остается слишком мало. Конечно, нас это не удовлетворяет.
На восстановление дорог в Луганской области планируется привлечь
3,3 миллиарда гривен из государственного бюджета и за счет доноров (Глава
Луганской ОВГА провел итоговую пресс-конференцию // Восстановление
Донбасса (http://restoring-donbass.com/novosti/30751-glava-luganskoy-ovgaprovel-itogovuyu-press-konferentsiyu/). – 2015. – 29.12).
Председатель
Донецкой
облгосадминистрациии
Павел
Жебривский:
Мы хотим сказать, что Донецкая область – это площадка для всех
пилотных проектов. Я обращался и продолжаю обращаться ко всем
министрам, народных депутатов, что все пилотные проекты, которые можно
внедрить в Украине, мы готовы реализовать, потому что у нас есть команда,
есть желание перемен и мы обеспечим прозрачные процедуры (Жебривский
ждет пилотные проекты для Донецкой области // Восстановление
Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/30757-zhebrivskiy-zhdetpilotnyie-proektyi-dlya-donetskoy-oblasti/). – 2015. – 29.12).
Віце-прем’єр-міністр
–
Міністр
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій
Зубко:
Кабмін ухвалив постанову, якою визначив порядок використання
коштів Європейського інвестиційного банку на фінансування проектів
допомоги переселенцям в рамках Надзвичайної кредитної програми для
відновлення України.
Спільно з експертами Європейського інвестиційного банку нами
відібрано перші 72 проекти вартістю близько 700 млн гривень. Всі вони
спрямовані на відновлення інфраструктури та вирішення проблем
внутрішньо переміщених осіб на підконтрольних Уряду територіях
Луганської і Донецької областей та Дніпропетровської, Харківської та
Запорізької областей.
Проект буде охоплювати райони, які зазнають сильного тиску на
інфраструктуру соціальних послуг та іншу у зв'язку зі значним припливом
внутрішньо переміщених осіб у цих областях, а також конкретні місцеві ради
в інших областях, що приймають значні припливи внутрішньо переміщених
осіб.
В рамках реалізації проекту буде проведено невідкладний ремонт та
заходи з підвищення енергоефективності інфраструктури для розселення
внутрішньо переміщених осіб. Відбудовано та відновлено системи
водопостачання та водовідведення, генерації, передачі та розподілу
електричної енергії, централізованого постачання теплової енергії.
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Також кошти спрямують на відбудову автомобільних шляхів і
залізниць, пошкоджених в результаті конфлікту, включаючи уражені мости,
ремонт або реконструкцію державних або громадських будівель.
Ми очікуємо, що проекти будуть завершені не пізніше кінця 2017 року.
Відповідну постанову Кабінету Міністрів України було розроблено
Мінрегіоном з огляду на невідкладну необхідність залучення ресурсів для
фінансування заходів з подолання наслідків конфлікту в східних регіонах
України (До кінця 2017 року відновлять комунальну інфраструктуру у
східних областях в рамках проектів Європейського інвестиційного банку,
–
Геннадій
Зубко
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248731204&cat_id=2
44276429). − 2015. – 24.12).
Підтримка внутрішньо переміщених осіб та жителів Сходу
України
Президент України Петро Порошенко підписав закон №2166, який
вносить зміни до низки законів України про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб.
Розширено перелік державних органів, куди можна звертатися за
отриманням довідки про взяття на облік. Зокрема: до структурного
підрозділу місцевої держадміністрації з питань соціального захисту
населення, або до районного, міського, районного в місті центру зайнятості,
або до управління Пенсійного фонду за місцем фактичного проживання
внутрішньо переміщеної особи. Довідка переселенця тепер буде чинною
безстроково, а не на півроку, як було раніше.
Закон також скасовує проставлення штампу на зворотному боці
довідки в органах Державної міграційної служби (ДМС). Скасовано
перевірки місць проживання переселенців (Переселенцям полегшать
життя // Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/news/27945pereselencam-oblegchat-zhizn.html). – 2016. – 06.01).
Министерство культуры 30 декабря начало общеукраинский
проект культурной интеграции «Украинский Донбасс».
Проект
«Украинский
Донбасс»
призван
путем
введения
межрегионального культурного партнерства создать условия для
полноценной интеграции Донецкой и Луганской областей в единое
культурно-художественное пространство Украины.
Реализация проекта предполагает проведение в течение года в городах
и поселках Донбасса художественных, музейных, библиотечных и других
культурно-художественных мероприятий с участием творческих коллективов
из разных регионов Украины (Министерство культуры запустило проект
«Украинский Донбасс» // Восстановление Донбасса (http://restoringdonbass.com/novosti/30911-ministerstvo-kulturyi-zapustilo-proekt-ukrainskiydonbass/). – 2016. – 05.01).
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Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский:
Ежемесячная адресная помощь внутренне перемещенным лицам на
территории Донецкой области составляет 602.7 млн. гривен. Ежемесячно.
Это достаточно большая сумма.
Что касается помощи украинцам, которые вынужденно по каким-то
причинам остаются на временно неподконтрольной территории, то из 623
тысяч зарегистрировано внутренне перемещенных лиц на территории
Донецкой области приблизительно 200-250 тысяч живут на подконтрольной
украинской власти территории, а остальные приезжают для получения
социальной помощи.
Кроме того, сейчас совместно с Министерством образования внедрено
дистанционное обучение. Таким образом в зоне АТО учатся более 600 детей
(…) (Большинство зарегистрированных переселенцев Донецкой области
проживают на неподконтрольной территории, − Жебривский //
Восстановление
Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/30777bolshinstvo-zaregistrirovannyih-pereselentsev-donetskoy-oblasti-prozhivayut-nanepodkontrolnoy-territorii-zhebrivskiy/). – 2015. – 30.12).
Кабмин утвердил комплексную государственную программу
поддержки, социальной адаптации и реинтеграции переселенцев до
2017 года.
Программа предусматривает разработку проектов развития местных
общин по строительству жилья для переселенных граждан с учетом их
потребностей
и
использованием
новейших
строительных
и
энергосберегающих технологий.
Предполагается обеспечить выделение земельных участков для
строительства жилья переселенцами, создание социального жилищного
фонда в городах (общежития) для предоставления в аренду переселенным
гражданам на льготных условиях.
Возможно также финансирование развития инфраструктуры
населенного пункта из госбюджета при условии выделения земельных
участков под строительство жилья переселенцам.
Планируется изучить возможности и желания переселенцев о
проживании в сельской местности. В частности речь идет о обезлюдевших
селах в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Киевской,
Полтавской, Черкасской и Черниговской областях с целью их возрождения
для обеспечения переселенцев жильем. Планируется также строительство
коттеджных городков для переселенцев и внедрение технологий быстрого
строительства жилья из местных строительных материалов с привлечением
переселенцев к самостоятельному строительству жилья.
В рамках социальной адаптации переселенцев предусмотрена
организация туристических поездок в другие регионы, проведение
культурных и национально-патриотических мероприятий в общинах,
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которые принимают переселенцев, а также организация курсов повышения
уровня владения украинским языком.
Программа предусматривает восстановление Донецкой и Луганской
областей с целью стимулирования возврата вынужденных переселенцев на
покинутую ими территорию. В 2016 году предполагается унормировать на
законодательном уровне механизм оценивания материального и морального
вреда, причиненного в результате боевых действий и временной оккупации
части территории Украины (Кабмин утвердил госпрограмму поддержки,
социальной адаптации и реинтеграции переселенцев до 2017 года //
Восстановление
Донбасса
(http://restoring-donbass.com/novosti/30772kabmin-utverdil-gosprogrammu-podderzhki-sotsialnoy-adaptatsii-i-reintegratsiipereselentsev-do-2017-goda/). – 2015. – 29.12).
У контрольних пунктах в'їзду-виїзду, що на лінії розмежування на
всіх напрямах відзначалося зменшення пасажиро-транспортного потоку.
Загалом через контрольні пункти прослідувала така кількість осіб та
транспортних засобів: КПВВ «Зайцеве» − 5928 осіб та 1140 транспортних
засобів; КПВВ «Мар‘їнка» − 4350 осіб та 1165 транспортних засобів; КПВВ
«Новотроїцьке» − 5563 осіб та 1680 транспортних засобів; КПВВ «Гнутове»
− 2403 осіб та 615 транспортних засобів; КПВВ «Станично-Луганське» −
2186 осіб.
Щоб забезпечити належний пропуск громадян, які перетинають лінію
розмежування, в усіх контрольних пунктах в‘їзду-виїзду на кілька годин
збільшено термін роботи. Крім того, на всіх напрямках збільшено кількість
прикордонних нарядів та створено для персоналу відомства додаткові робочі
місця. В даний час прикордонники на КПВВ працюють в посиленому режимі
(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=248740646&cat_id=2
44277212). − 2015. – 29.12).
Депутаты отменили необходимость наличия у внутренних
переселенцев регистрации места проживания при взятии их на учет.
Теперь для постановки на учет переселенец должен подать заявление в
структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения
районных государственных администраций по месту жительства (Рада
отменила обязательную регистрацию места проживания для
переселенцев
//
Аналитическая
служба
новостей
(http://asn.in.ua/ru/news/news/26541-pereselencam-bolshe-ne-nuzhnaregistracija-mesta-p.html). – 2015. – 25.12).
24 грудня 2015 року радник Міністра інформаційної політики
України з питань функціонування телерадіомовлення Олександр
Бригинець у Севєродонецьку представив звіт по відновленню мовлення
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в зоні АТО, а також розповів про плани на наступний рік представникам
місцевих ЗМІ та громадським активістам.
Радник Міністра інформаційної політики України з питань
функціонування телерадіомовлення Олександр Бригинець:
З наступного року, в зоні АТО, буде побудовано 3 телевежі для
функціонування українського мовлення.
Робота журналістів та позиція громадських активістів вкрай важлива в
умовах, що склалися сьогодні (…) (МІП: У Севєродонецьку громадськості
та представникам ЗМІ презентовано звіт щодо відновленню мовлення в
зоні
АТО
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248731060&cat_id=2
44277212). − 2015. – 24.12).
Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко:
На фінансування проектів допомоги переселенцям до кінця 2017 року
буде спрямовано кошти Європейського інвестиційного банку в межах
Надзвичайної кредитної програми для відновлення України загальною
вартістю 200 мільйонів євро.
Спільно з експертами Європейського інвестиційного банку нами
відібрано перші 72 проекти вартістю близько 700 млн грн. Усі вони
спрямовані на відновлення інфраструктури та на вирішення проблем
внутрішньо переміщених осіб на підконтрольних Україні територіях
Луганської та Донецької областей, а також у Дніпропетровській, Харківській
та Запорізькій областях.
Проект охоплюватиме райони, які відчувають сильний тиск на
інфраструктуру соціальних послуг у зв'язку зі значним припливом
внутрішньо переміщених осіб у цих областях, а також конкретні місцеві ради
в інших областях, які приймають значні потоки внутрішньо переміщених
осіб (Комунальну інфраструктуру Донбасу планують відновити до кінця
2017 року // Аналітична служба новин (http://asn.in.ua/ua/news/news/26499kommunalnuju-infrastrukturu-donbassa-planirujut-vo.html). – 2015. – 24.12).
Управління звільненими територіями
Директор департамента финансов Донецкой ОГА Михаил Скарга:
Объем доходной части областного бюджета прогнозируется в объеме 9
млрд 460 млн 825,3 тыс грн и состоит и общего и специального фондов.
Доходы общего фонда прогнозируются в объеме 9 369 756,1 тысяч грн,
из них трансферты из государственного бюджета на сумму − 8 004 122 тысяч
грн. Доходы специального фонда областного бюджета определены в сумме
91 069,2 тысяч грн.
В пределах прогнозируемого объема доходов области расходы на 2016
год определены в сумме 9 460 825,3 тыс. грн, в том числе общего фонда − 9
356 257,3 тыс. грн, специального фонда − 104 568,0 тыс. грн.
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По сравнению с 1 января 2015 года задолженность по заработной плате
(включая предприятия-банкроты и те, которые приостановили свою
деятельность) уменьшилась на 2,9 млн грн. А долги по зарплате на
экономически активных предприятиях в течение января-октября 2015 года
уменьшились на 0,8% (Донетчина получила проект бюджета-2016 в
объеме 9,4 млрд грн. // Восстановление Донбасса (http://restoringdonbass.com/novosti/30602-donetchina-poluchila-proekt-byudzheta-2016-vobeme-9-4-mlrd-grn/). – 2015. – 25.12).
На сході України активно триває підготовка нової патрульної
поліції. Згідно з даними МВС, нова поліція у Луганській області буде
створена у Севєродонецьку, Лисичанську і Рубіжному, а в Донецькій – у
Маріуполі, Слов‘янську і Краматорську.
Заступник начальника управління Національної поліції у Донецькій
області Сергій Матвійчук:
Ми розраховуємо на те, що ці нові обличчя змінять ситуацію у місті і
завоюють довіру громадян.
У Маріуполі до комісії подали заяви близько 3 тисяч кандидатів, зпоміж яких оберуть 480 патрульних поліцейських. 35% з кандидатів – жінки.
Лише 3% кандидатів – колишні міліціонери, що вирішили вступити до лав
поліції. Процедуру відбору вони проходитимуть на загальних засадах. «На
сьогоднішній день триває тестування, яке триватиме до 28 грудня, після чого
ми плануємо провести медкомісію, ФІЗО та психологічне навчання. Робота
нової поліції стартує орієнтовно у травні 2016 року.
У Слов‘янську та Краматорську процедура відбору вже завершилася –
комісія відібрала 365 майбутніх поліцейських, які 28 грудня вирушать до
Харкова для 3-4-місячної підготовки – вивчатимуть законодавство, алгоритм
прийняття рішень, проходитимуть бойову підготовку. Під час відбору і у
програмі підготовки врахували специфіку ситуації у Луганській та Донецькій
– зокрема, наявність на руках у населення великої кількості зброї,
наближеність до зони бойових дій. Крім того, у процесі відбору перевіряли
також активність кандидатів у соціальних мережах, щоб зрозуміти їх
громадянську позицію, тож імовірність потрапляння у ряди поліції людей з
відверто антиукраїнськими поглядами зведена до мінімуму. Орієнтовно ми
плануємо, що патрулювання вказаних міст почнеться у квітні місяці
(Патрульна поліція розпочне роботу у Слов’янську та Краматорську у
квітні 2016 року, у Маріуполі – у травні – заступник начальника
управління Національної поліції у Донецькій області // Ukraine Crisis
Media Center (http://uacrisis.org/ua/38986-police-east). – 2015. – 25.12).
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ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
29 грудня 2015 року, у місті Старобільск Луганської області,
відновлено мовлення телеканалу ІРТА на 53 телевізійному каналі.
Телеканал відновив мовлення на виконання рішення Комісії з питань
забезпечення
стабільного
функціонування
системи
національного
телебачення і радіомовлення при Міністерстві інформаційної політики
України.
При цьому використано передавач, отриманий з Литовської
Республіки, а антенно- фідерний тракт змонтовано з обладнання, наданого
телерадіокомпанією.
Зазначимо, що це вже шостий передавач, який Концерн РРТ встановив
для каналу «ІРТА», за останні два місяці у Луганській області (МІП: У місті
Старобільськ Луганської області відновлено мовлення ще одного
українського
телеканалу
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248750913&cat_id=2
44277212). − 2016. – 05.01).
У контрольних пунктах в'їзду-виїзду, що на лінії розмежування в
районі проведення АТО, пасажиро-транспортний потік починає
збільшуватися. Вчора в порівнянні з першим днем січня на окремих
напрямках він збільшився вчетверо, проте є набагато меншим, ніж в
останні дні минулого року.
Всього через контрольні пункти прослідувала така кількість осіб та
транспортних засобів: КПВВ «Зайцеве» − 2175 осіб та 500 транспортних
засобів; КПВВ «Мар‘їнка» − 1730 осіб та 520 транспортних засобів; КПВВ
«Новотроїцьке» − 2120 осіб та 660 транспортних засобів; КПВВ «Гнутове» −
705 осіб та 185 транспортних засобів; КПВВ «Станично-Луганське» − 810
осіб (Ситуація у контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування
в
районі
проведення
АТО
//
Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248749093&cat_id=2
44277212). − 2016. – 03.01).
Проект «Центры поддержки бизнеса – институты развития
Луганщины» реализуется при поддержке Программы Развития ООН в
Украине и Правительства Японии.
Проект реализуется в сотрудничестве Кременской районной
общественной организации «Кременская бизнес-ассоциация» и Агентства
местного экономического развития – город Бурштын Ивано-Франковской
области.
Цель проекта – сформировать сеть действенных бизнес-центров для
местного населения и внутренне перемещенных лиц в Кременском,
Сватовском и Старобельском районах, которая будет способствовать
Регіональні ініціативи
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созданию новых рабочих мест и началу собственного дела. (В Кременной,
Сватово и Старобельске появились центры поддержки бизнеса //
«ОстроВ» (http://www.ostro.org/lugansk/society/news/489519/). – 2015. –
29.12).
Житло для переселенців пропонують у селищі міського типу
Кострижівка Заставнівського району.
Тут відремонтували цілий поверх гуртожитку і нині шукають
майбутніх мешканців.
Поверх відремонтували в рамках міжнародного проекту допомоги по
наданню житла внутрішньо переміщеним людям (В Кострижівці для
переселенців
пропонують
житло
//
Буковинська
правда
(http://bukpravda.cv.ua/news/oblast/item/29373-%D0%B2). – 2015. – 27.12).
25 декабря в Киеве представители общественной организации
«Украина − це я» презентовали виртуальную «Карту услуг» для
переселенцев.
Она содержит информацию о том, где и как перемещенное лицо может
получить гуманитарную помощь (с указанием адресов, телефонов горячих
линий, с картами, схемами городов и т.п.), где можно получить статус ВПЛ, а
также другие материалы, которые являются полезными для переселенцев.
Кроме того, для тех людей, которые не имеют выхода в интернет, активисты
подготовили 10 тыс. экземпляров «Карты услуг» в бумажном варианте.
Представитель общественного движения «Украина − це я» Ольга
Савчук:
Помощь переселенцам в решении их первичных проблем, которые
возникают в тот момент, когда они перемещаются из зон боевых действий,
должны быть ясны и понятны всему обществу. Я считаю, что
информирование общества о тех проблемах, которые существуют в данный
момент у беженцев, это одна из очень важных задач, которая стоит перед
общественными организациями в том числе.
Одними из наиболее актуальных проблем, с которыми сегодня
сталкиваются переселенцы, является поиск доступного жилья, получение
медицинской помощи, оформление документов, пропусков для пересечения
линии разграничения и статуса беженцев, выплата социальных начислений и
пенсий, и так далее. Помочь ВПЛ в решении этих проблем и призвана
разработанная активистами «Карта послуг».
Координатор проекта «Информационная поддержка ВПЛ»
Дмитрий Тымкин:
Перед собой мы ставили следующую задачу − сделать книжку, в
которой для людей будет полная информация: что ей делать с конечной
точки до оформления и получения жилья и работы. Когда мы продумывали
процесс, ставили себя на место переселенцев и думали что им необходимо в
первую очередь.
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Данный проект организован при поддержке Агенства ООН по правам
беженцев в рамках программы малых грантов, который внедряется Датским
советом по делам беженцев (В Киеве презентовали «Карту услуг» для
переселенцев
//
Восстановление
Донбасса
(http://restoringdonbass.com/novosti/30625-v-kieve-prezentovali-kartu-uslug-dlya-pereselentsevvideo/). – 2015. – 26.12).
В Северодонецке (Луганская область) в ближайшие 3 года будут
строить жилье для переселенцев
Советник Министра социальной политики Украины в Луганской
области Сергей Самарский:
Северодонецк принял участие в программе ООН – Хабитат, согласно
которой международными организациями и областной властью будет
выделено порядка 3 млрд. гривен на развитие города. Половина этой суммы
пойдет на строительство многоэтажек для переселенцев. Действие
программы рассчитано на 3 года.
Более трех млрд. гривен за 3 года – 2016, 2017, 2018. 50% этих средств,
которые запланировано получить, пойдут на жилье. Для строительства
жилых домов – 4-этажек, чтобы людям было, где жить.
Глава областной военно-гражданской администрации Георгий
Тука:
Жители разрушенной в Лисичанске многоэтажки получат
компенсацию от государства. Кабинет министров Украины одобрил
выделение денег жителям дома №17, который полностью выгорел после
попадания снаряда летом 2014 года. Жильцы получат более 25 млн. гривен.
Как будут распределять эту сумму, они уже определились.
Там механизм разработан еще самими жильцами. И как раз эта сумма
согласована с Минрегионом. Там получается примерно миллион долларов.
Это как они и озвучивали, жители сами (На жилье для переселенцев в
Северодонецке выделят 1,5 млрд. грн. // Донбасс. Комментарии
(http://donbass.comments.ua/news/118910-na-zhile-pereselentsev.html). – 2015.
– 25.12).
У Полтаві стартував перший в Україні медіа-проект, присвячений
проблемам внутрішньо переміщених осіб та покликаний розвінчати
стосовно них негативні стереотипи у суспільстві.
Громадські активісти, зокрема, ініціатива «КримSOS», у співпраці з
Департаментом праці та соціального захисту населення Полтавської
облдержадміністрації, Департаментом інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю Полтавської ОДА, Полтавським обласним
центром соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді з січня 2016 року
запускають багатопрофільний медіа канал, який включатиме цикл програм на
обласній телестудії «Лтава», постійну рубрику на шпальтах газети «Село
Полтавське», публікації в ―Новинах Полтавщини‖ та програму на радіо FM,
окремий канал на «Ютубі».Сторони вже підписали відповідну угоду. (…) (У
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Полтаві створили ексклюзивний медіа-проект, присвячений преселенцям
// Новини Полтавщини (http://np.pl.ua/2015/12/u-poltavi-stvoryly-telekanal/).
– 2015. – 25.12).
Голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян відвідав
гуртожиток в с.Михайлівка Глибоцького району, де триває капітальний
ремонт за рахунок фінансування Євросоюзу в рамках реалізації
обласною радою проекту «Покращення умов життя та соціальна
адаптація внутрішньо переміщених осіб в Чернівецькій області».
Вже з нового року в двоповерховій будівлі планують поселити 9
соціально вразливих родин переселенців. Іван Мунтян разом з головою
Глибоцької райдержадміністрації Георгієм Придієм та керівником
Глибоцької об‘єднаної територіальної громади Григорієм Ванзуряком
обговорили стан виконання робіт. Голова обласної ради високо оцінив рівень
їх проведення та пообіцяв сприяння у вирішенні будь-яких питань, які
виникатимуть у процесі завершення ремонту.
Родини для поселення в гуртожиток вже на початку нового року
відбиратиме спеціальна комісія, яку планується створити в обласній раді.
(Дев’ять соціально вразливих родин з числа внутрішньо переміщених осіб
заселять у гуртожиток, відремонтований за кошти Євросоюзу //
Чернівецька обласна рада (http://oblrada.cv.ua/news/50250/). – 2015. – 24.12).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
СУСПІЛЬНОЗНАЧИМИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
Подписан закон, который усиливает гарантии прав и свобод
внутренних переселенцев (Единый Реестр ущерба инфраструктуры
Донбасса // http://vk.com/wall-77209591_1356. – 2016. – 06.01).
Начальний головного управління Пенсійного фонду України в
Луганській області Ольга Шарунова:
Діяльність головного управління була присвячена покращенню
обслуговування пенсіонерів, наповненню бюджету Пенсійного фонду
України та своєчасній виплаті пенсій в складних умовах військовополітичної реальності Луганської області. Також зусилля були спрямовані на
відновлення нормальної стабільної роботи усіх 22 управлінь Пенсійного
фонду України в Луганській області, що працюють на території
підконтрольній українській владі. (...)
На сьогодні в області сплачується пенсія 382360 особам, з яких 178910
переселенцям. Всього у 2015 році профінансовано виплату пенсій 9,8 млрд
грн.
(…) Зараз стоїть питання реформування та реорганізації системи
Пенсійного фонду України, в основі чого буде перехід на новий
централізований більш спрощений порядок обслуговування громадян. На цей
час такий порядок впроваджується у Київській, Херсонській, Вінницькій та
Донецькій областях, а з середини 2016 року такий експеримент чекає
Луганщину
(Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/photos/a.292244664291174.1073741828.2883
36554681985/501716816677290/?type=3&theater. – 2016. – 05.12).
Від Благодійного Фонду «Першого добровольчого мобільний шпиталю
ім. Пирогова» та Німецько-української громадської благодійної організації
«Серце для України» до Різдвяних свят Луганська обласна клінічна лікарня
отримала медичне обладнання.
Благодійники передали обласній лікарні пеленальні столи, інвалідні
крісла, матраци та ліжка, підгузки, халати, піч для стерилізації медичного
інструменту, ролатори, ковдри, милиці, апарати для відсмоктування
бронхіального секрету, ліжко для немовлят та інше.
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація висловлює подяку
благодійним організаціям за їх вклад у розвиток медицини регіону
(Луганська
обласна
державна
адміністрація
//
https://www.facebook.com/odalug/posts/501651506683821. – 2016. – 05.01).
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В Луганскую областную больницу передали медицинское
оборудование (Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса //
http://vk.com/wall-77209591_1350. – 2016. – 05.01).
Еврокомиссия выделила на гуманитарную помощь Украине в 2015 году
30 млн евро (Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса //
http://vk.com/wall-77209591_1345. – 2016. – 04.01).
29 грудня, у Луганській обласній ВЦА пройшла підсумкова пресконференція керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
Георгія Туки.
Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
Георгій Тука:
На 2016 рік, у принципі, можна сказати, що область має бюджет
позитивний. Але я не можу сказати, що це бюджет розвитку, на жаль. Якщо в
нас заплановані власні надходження до бюджету приблизно 2,4 мільярди, то
на видатки заплановано 2,3 мільярди. Тобто на розвиток залишається надто
мало. Звісно, нас це не задовольняє.
З незалежних від української сторони причин фахівці не отримували
дозвіл від протилежної сторони стосовно забезпечення безпеки ремонтних
бригад. За останніми даними, стан готовності ліній електропередачі
становить 83-85%.
Темпи промислового виробництва в області збільшилися з 13 % у січні
до 40 % у грудні поточного року. Він також поінформував, що протягом року
вдалося призупинити процес консервації 4 шахт із 8, які залишилися на
підконтрольній українському Уряду території.
Говорячи про роботу КПВВ у смт Станиці Луганській, останнім часом
на вказаний пункт значно зросло навантаження. Не зважаючи на його
пропускну здатність в 1,5 тис. осіб на день, в окремі дні ним користується до
3 тис. осіб.
В області очищено від вибухонебезпечних предметів 2,840 тис.
гектарів територій (у тому числі – 1,830 тис. га сільгоспугідь; 504 га
територій населених пунктів; 242 га лісових масивів, 104 га смуг відведення
ліній електропостачання; 76 га виробничих територій; по 34 га ліній водо- і
газопостачання). Знешкоджено 18 тисяч 858 вибухонебезпечних предметів.
На відновлення доріг в державі планується залучити 3,3 млрд гривень з
державного бюджету та за рахунок донорів (Луганська обласна державна
адміністрація // https://www.facebook.com/odalug/photos/a.292244664291174.
1073741828.288336554681985/499432910239014/?type=3&theater. – 2015. –
29.12).
Керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Павло Жебрівський:
Нехай реальних справ завжди буде більше, ніж слів. Сьогодні провів
звітну прес-конференцію за підсумками роботи моєї команди в Донецькій
Новини з соціальних мереж

125

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

24 грудня 2015 р. − 6 січня 2016 р.

20-28 лютого 2015
ОДА в 2015 році. Не буду обтяжувати читачів кількістю цифр, їх ви можете
переглянути на офіційному сайті облдержадміністрації.
Скажу, що чимало напрацювань стосуються реалізації масштабних
проектів у наступному році. Нам вдалося залучити 2,4 млрд. грн. бюджетних
коштів на відновлення інфраструктури, домовитися з Європейським
інвестиційним банком про фінансування відбудови трьох мостів, розпочати
впровадження електронної медицини. Ми готуємося до запуску оновленої
системи ЦНАПів (центрів надання адміністративних послуг), формуємо
Агенцію регіонального розвитку і плануємо першими серед областей
України розпочати здійснення всіх бюджетних закупівель виключно через
систему електронних торгів «ProZorro». Це лише частина справ, але кожна з
них – поштовх до побудови нової Донеччини.
Я наголошую: нині область – майданчик для усіх пілотних проектів, що
покликані зробити життя людей безпечним, якісним і повноцінним (Павло
Жебрівський // https://www.facebook.com/zhebrivskyi/posts/508247216024469.
– 2015. – 29.12).
На Донетчине создадут Агентство регионального развития (Единый
Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса // http://vk.com/wall77209591_1334. – 2015. – 29.12).
Движение на блокпостах на линии разграничения оживилось:
сократились очереди (Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса //
http://vk.com/wall-77209591_1328. – 2015. – 29.12).
В прифронтовой Красногоровке восстановлено электроснабжение
(Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса // http://vk.com/wall77209591_1325. – 2015. – 28.12).
29 лідерів громадської думки увійшли до нового складу громадської
ради при Луганській облдержадміністрації.
Установчі збори з формування нового складу громадської ради при
Луганській облдержадміністрації відбулися у м. Сєвєродонецьку 26 грудня за
участю керівництва області (Луганська обласна державна адміністрація //
https://www.facebook.com/odalug/posts/499016616947310. – 26.12).
Кабмин отобрал первые 72 проекта по восстановлению на востоке
Украины в рамках программы Европейского инвестиционного банка
(Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса // http://vk.com/wall77209591_1320. – 2015. – 25.12).
Верховная Рада приняла закон об усилении гарантий соблюдения прав
и свобод переселенцев (Единый Реестр ущерба инфраструктуры Донбасса
http://vk.com/wall-77209591_1319. – 2015. – 25.12).
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Красный Крест помогает восстанавливать школы, пострадавшие от
боевых действий на Донбассе (Единый Реестр ущерба инфраструктуры
Донбасса // http://vk.com/wall-77209591_1318. – 2015. – 24.12).
Волонтерская группа «Hand made по-львовски» больше года помогает
армии. Начиналось все с плетения маскировочных сетей, позже стали шить
форму, разгрузки, готовить сухие борщи. Для сбора необходимых средств
волонтеры
проводят
акции-ярмарки
(informator.lg.ua
//
https://www.facebook.com/informatorlg/photos/a.712120785512704.1073741828
.709031625821620/1000236073367839/?type=3&theater. – 2015. – 24.12).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про
внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантії
дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» з пропозиціями
президента (№2166).
Представника президента у ВР Степан Кубів:
Законопроектом, зокрема, передбачається, що у разі неповідомлення
внутрішньо переміщеною особою про її повернення до покинутого місця
постійного проживання, рішення про скасування дії довідки про взяття
зазначеної особи на облік приймається на підставі даних про тривалу
відсутність (понад 60 днів) особи за місцем проживання та інформації про її
переміщення внутрішньо переміщеної особи в межах України, яка дає
обґрунтовані підстави вважати, що внутрішньо переміщена особа
повернулася до покинутого місця постійного проживання.
Однак законом, що надійшов на підпис президенту України, не
визначено уповноваженого органу, який буде виявляти факт відсутності
внутрішньо переміщеної особи за місцем проживання та підтверджувати
інформацію про її переміщення в межах України. Крім того, законом не
врегульовано механізму перевірки факту тривалої відсутності внутрішньо
переміщених осіб за місцем проживання та інформації про їх переміщення в
межах України.
У зв‘язку з чим, керівник структурного підрозділу з питань соціального
захисту населення буде позбавлений можливості приймати правомірне
рішення про скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи, оскільки відповідно до частини другої статті 19
Конституції України посадові особи органів державної влади та органів
місцевого самоврядування зобов‘язані діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
З огляду на зазначене Кабінетом Міністрів було запропоновано
Президенту України застосувати право вето до вказаного закону.
Президент вважає за необхідне врегулювати зазначені питання у Законі
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення
гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та
пропонує доопрацювати його.
Крім того, Президент відзначає необхідність визначити орган
(посадових осіб), на який покладатиметься виявлення фактів відсутності
внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання та підтвердження
інформації про їх переміщення в межах України, а також механізм перевірки
такої інформації та факту тривалої відсутності внутрішньо переміщених осіб
за місцем проживання.
Так, згідно з пропозиціями Президента, у законі, зокрема,
встановлюється, що у разі неповідомлення внутрішньо переміщеною особою
про її повернення до покинутого місця постійного проживання згідно з
Експертний погляд
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абзацом другим пункту 3 частини другої статті 9 цього Закону рішення про
скасування дії довідки відповідно до пункту 3 частини першої цієї статті
приймається на підставі інформації про тривалу відсутність (понад 60 днів)
особи за місцем проживання, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що
внутрішньо переміщена особа повернулася до покинутого місця постійного
проживання.
Інформацією, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що внутрішньо
переміщена особа повернулася до покинутого місця постійного проживання,
є: дані, отримані з відповідних державних реєстрів; дані, отримані в
результаті обміну інформацією структурного підрозділу з питань соціального
захисту населення районних, районних у місті Києві державних
адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі
утворення) рад з органами виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування; дані, отримані в результаті обміну інформацією
структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних,
районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів
міських, районних у містах (у разі утворення) рад з громадськими
об‘єднаннями, волонтерськими, благодійними організаціями, іншими
юридичними та фізичними особами, що надають допомогу внутрішньо
переміщеним особам відповідно до статті 16 цього Закону (Порошенко
підписав зміни до закону про права переселенців // Західна інформаційна
корпорація (http://zik.ua/news/2016/01/06/poroshenko_pidpysav_zminy_do_
zakonu_pro_prava_pereselentsiv_660628). − 2016. – 06.01).
Эксперт проекта «Цена Донбасса: вернуть нельзя оставить»
Сергей Карелин:
Если поделить количество людей на средний размер семьи, который
используется при расчете минимального прожиточного минимума, то мы
получаем потребность в 144, 928 тыс. квартир и частных домов для покрытия
потребности в постоянном жилье переселенцев.
Потребность переселенцев в постоянном жилье на сегодня составляет
4,5 млн кв.м.
Согласно Постановлению Кабмина № 219 от 19 марта 2008 года
установлена норма социального жилья на сегодня, которая на данное время
для семьи из трех человек составляет 31,3 кв.м. Если пересчитывать, исходя
из потребностей переселенцев, то мы получаем расчетную площадь
постоянного жилья − 4, 5 млн кв. м, а для временного жилья − 7, 2 млн кв. м.
В сравнении − 4,5 млн кв м жилья − это примерно 2000 домовмалосемеек советского типа. А 7,2 млн кв м − это 3,5 площади княжества
Монако (Чтобы решить жилищные проблемы переселенцев, Украина
должна построить 145 тысяч квартир // Сайт города Донецка
(http://www.62.ua/article/1075755). − 2015. – 28.12).
Эксперт проекта «Цена Донбасса: вернуть нельзя оставить»
Сергей Карелин:
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Около 400 тысяч переселенцев не собираются возвращаться на
Донбасс.
У нас приблизительно 1,6 млн перемещенных лиц, а согласно
исследования Киевского международного института социологии каждый
четвертый переселенец не собирается возвращаться домой, то есть это около
400 тысяч человек. В сравнении − это практически город Херсон, и к нему
еще прибавить 50 тысяч человек (Около 400 тысяч переселенцев из
Донбасса не намерены возвращаться домой – опрос // Остров
(http://www.ostro.org/general/society/news/489395/). − 2015. – 28.12).
Телекритика здійснила моніторинг українських телевізійних ЗМІ в
рамках проекту ОБСЄ за фінансування посольства Великобританії в
Україні.
Портал перевірив конфліктно-чутливе висвітлення проблем соціальних
груп, причетних до конфлікту на Донбасі.
У дослідженні говориться, що в центрі уваги ток-шоу центральних
українських телеканалів міжрегіональні, міжетнічні та міжконфесійні
бар‘єри, а не шляхи їх вирішення.
«Українські телеканали героїзують бійців АТО, демонізують бойовиків
ЛНР, ДНР та Росії, замовчують проблеми переселенців і майже не згадують
про волонтерів. У ток-шоу центральних каналів звучить мова ненависті», –
йдеться в дослідженні.
Експерти заявляють, що це створює ситуацію чіткого поділу на своїх і
чужих, хороших і поганих.
Вони також зазначають, що переселенці згадуються лише в 1%
новинних повідомлень.
«Журналісти намагаються фокусувати увагу на позитивних аспектах
«нового життя», але в регіональних новинах виявлено випадки поширення
негативних стереотипів – переселенці як ізольована і пасивна група, яка має
хронічні проблеми з інтеграцією в нове співтовариство (12% від виявлених
повідомлень про цю соціальну групу)», – йдеться в моніторингу.
Крім переселенців, також ігнорується діяльність волонтерів.
«Як в новинах (2% від повідомлень), так і в ток-шоу. Регіональні
канали висвітлюють тему коректно (згадка міститься в 4% від новинних
повідомлень), хоча є поодинокі випадки поширення негативних стереотипів
(волонтери як ізольована соціальна група, користь якої сумнівна)», – йдеться
в моніторингу.
За словами авторів дослідження, жителі підконтрольних сепаратистам
територій майже не згадуються ні центральними, ні регіональними каналами
(ТБ підсилює ненависть, висвітлюючи конфлікт на Донбасі – експерти //
Новини Броварщини (http://www.news-brovary.org.ua/tb-pidsilyuye-nenavistvisvitlyuyuchi-konflikt-na-donbasi-eksperti/). − 2015. – 27.12).
Эксперты Норвежского совета по делам беженцев (NRC)
рекомендуют законодательно признать вынужденными переселенцами
Експертний погляд
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людей, покинувших свои дома в зоне боевых действий на
подконтрольной Украине территории. Об этом говорится в отчете NRC.
В нем отмечается, что украинское законодательство в отношении ВПЛ
определяет понятие «переселенец», как лицо, вынужденное покинуть свой
дом в результате конфликта. Однако на практике перемещенными лицами
признаются только те лица, которые до начала военного конфликта
проживали на территории, попавшей в зону оккупации, и переехали на
подконтрольную правительству территорию. Украинцы, проживающие в
поселениях вдоль линии разграничения, де юре на подконтрольной Украине
территории, но де факто в черте боевых действий, не могут рассчитывать на
статус временно перемещенных лиц. Причем, эта неурегулированность
статуса ВПЛ распространяется и на тех, чьи дома или даже населенные
пункты были полностью разрушены.
«Лица, покинувшие свои дома на контролируемой правительством
территории, следовательно, не имеют права зарегистрироваться в качестве
ВПЛ. Это не согласуется с определением ВПЛ, как изложено в
международном праве: Руководящие принципы по вопросу о перемещении
определяют переселенцев как лиц, вынужденных покинуть свои дома и не
пересекавших официально признанных государственных границ», –
говорится в отчете.
В рекомендациях в правительству и Верховной Раде эксперты
Норвежского совета по делам беженцев предлагают законодательно уравнять
в правах лиц, пострадавших от конфликта районов как контролируемой, так
и неконтролируемой правительством территориях (Эксперты советуют
признать вынужденными переселенцами людей, бежавших от войны с
подконтрольной
Украине
территории
//
Остров
(http://www.ostro.org/general/society/news/489263/). − 2015. – 25.12).
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Прогнози
Президент Украинского аналитического центра Александр
Охрименко:
(…) Несмотря на отсутствие положительных факторов, которые могут
способствовать немедленному росту экономики в новом году, есть условия,
при которых развитие возможно в следующих периодах.
Падение ВВП (в 2016 году, – ред.) будет на уровне 4-5%, а не 10%, как
в этом году. Инфляция будет 20-25%, а не 40-45%, как в 2015 году.
Соответственно, девальвация гривны будет все-таки до 30 гривен за доллар,
но это лучше, чем по 70 гривен за доллар. Понятно, что реальная заработная
плата упадет процентов на десять и какого-то существенного роста не будет.
Но в целом не будет такого резкого падения, которое мы наблюдали в 2015
году. (…)
Ни одна серьезная транснациональная корпорация сейчас даже не
пытается анализировать украинский рынок. Наш рынок им не интересен,
потому что нет стабильности, хаос для инвестиций никогда не был
привлекателен. К тому же, корпорации приходят на растущие рынки −
китайский, индийский. Там растет внутреннее потребление и там интересно
работать. (…)
Если провести настоящую налоговую реформу, как это предлагала
Нина Южанина, тогда действительно можно ожидать в 2017-2018 годах рост
экономики (Александр Охрименко: Экономика Украины замедлит
падение
в
2016
году
//
Риа
Новости
Украина
(http://rian.com.ua/interview/20160106/1003161680.html). – 2016. – 06.01).
Перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій:
За півроку вдасться вирішити всі технічні моменти щодо лібералізації
візового режиму України з Європейським Союзом.
Це питання максимум півроку для всіх технічних процедур, щоб у
серпні кожен громадянин України міг їхати за кордон (у ЄС) без віз (Парубій
прогнозує, що українці зможуть їздити до ЄС без віз вже в серпні //
Сегодня.ua (http://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/parubiy-prognoziruet-chtoukraincy-smogut-ezdit-v-es-bez-viz-uzhe-v-avguste-680670.html). − 2016. −
05.01).
Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании
Concorde Capital Александр Паращий:
Результат основных консенсус-прогнозов – ожидание роста ВВП на
1,2–1,9%, а худший из прогнозов предполагает падение экономики в
следующем году до 3,4%.
Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times
Эрик Найман:
Прогнози
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Номинальный ВВП в 2016 году составит, по моим оценкам, 2343 млрд
грн против заложенных в бюджет 2262 млрд грн при более высокой
инфляции (20% и 12% соответственно).
То есть дополнительный инфляционный налог даст госбюджету в
следующем году не менее 30 млрд грн и обеспечит кабмину дополнительное
пространство для маневра.
К сожалению, я не ожидаю в 2016 году какого-либо значительного
роста в экономике Украины: она упустила шанс на реформы в 2015 году,
соответственно, в лучшем случае экономический подъем начнется осенью
2016 года.
В худшем случае начала подъема в украинской экономике следует
ожидать в 2017 году (Украину в 2016 году может ждать падение
экономики вопреки радужным расчетам властей // Экономика
(http://www.economica.com.ua/finance/article/53154617.html). − 2016. − 05.01).
Народный депутат Остап Семерак:
Уже в летний отпуск граждане Украины смогут поехать в ЕС без
оформления виз. Для завершения процесса отмены визового режима нужно
еще два формальных решения. Первое – это решение Европейского
парламента, второе – решение совета ЕС. Однако ни Европейский парламент,
ни совет ЕС уже не будут вникать в отчеты выполнения тех пунктов, которые
мы должны были выполнить и выполнили. Поэтому сценарий того, что,
например, Грузии дадут безвизовый режим, а нам – нет, маловероятен.
Существуют определенные ситуации, которые могут повлиять на
политику ЕС. Никто не знает, что будет происходить в мире. Возможны и
новые теракты на территории ЕС, и российская армия на территории
Украины (2016-й обещает быть спокойным // Інформаційний портал
Українські реалії (http://ukrreal.info/ua/statti/68461-2016-y-obeschaet-bytspokoynym). − 2016. − 05.01).
Экономический эксперт Всеволод Степанюк:
(…) С 1 января будет свободная торговля с Украиной для предприятий
стран ЕС, а для наших — нет. Причиной этому служит положение договора
об ассоциации, где мы обязались перейти на стандарты ЕС и внутри страны,
то есть мы их сертификаты признаем, а они наши нет.
В результате, может сложиться ситуация, когда украинские
предприятия не смогут продавать свой товар даже на внутреннем рынке из-за
несоответствия требованиям ЕС. А нетарифные барьеры (сертификация) и
финансовая слабость украинских предприятий не позволят большинству из
них выйти со своими товарами на рынок ЕС. Поэтому рассчитывать на рост
экономики за счѐт ЗСТ с ЕС в обозримом будущем нельзя.
Хотя, украинскому производителю и давалось время подготовиться к
новым условиям работы. Именно для этого ЕС год назад убрал большинство
пошлин на украинские товары, при этом они продолжали действовать для
европейских товаров в Украине (…) (Чего ждать в 2016 году: Цены,
Прогнози
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тарифы и курс доллара // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/ua/statti/68417-chego-zhdat-v-2016-godu-tseny-tarify-i-kursdollara). − 2016. − 03.01).
Професор кафедри фінансів Національного університету «КиєвоМогилянська Академія» Олександр Мертенс:
Можна тільки вітати ініціативу планування (бюджету– ред.) на три
роки вперед. Інша справа, наскільки це буде ефективно, наскільки це буде
впливати на політику уряду, тому що в тих умовах, в яких ми знаходимося,
говорити про якесь більш-менш нормальне планування, яке б потім
виправдовувалося, дуже складно.
Це може створити якусь передбачуваність для наших учасників
економіки в тому, що збирається і як збирається робити уряд, тому що в
залежності від того, як вони планують доходи і витрати, ми можемо
розуміти, що вони взагалі планують робити в економіці. Але одного цього, я
б сказав, недостатньо. Хотілося б бачити більш суттєві ініціативи, які б
вплинули на економіку позитивно. Добре б побачити реальні якісь реформи.
Та ж податкова реформа все ще залишається актуальною, там більше питань,
ніж відповідей
Будь-який крок у бік прозорості бюджету – це плюс, це теж добре. Але
й цього недостатньо, щоб ми дивилися з упевненістю в завтрашній день. Це
лише крок у правильному напрямку. Правда, у нас зазвичай хороші
ініціативи не зовсім закінчуються так, як ми б хотіли. Чи зможе будь-який
громадянин бачити, як чиновник використовує кожну копійку? Це навряд чи,
занадто складна і велика система, і у нас настільки багато чорних дір в цьому
всьому, що там ще копати й копати, роботи для Мінфіну надовго вистачить
(Експерт: бюджету на три роки недостатньо, потрібні реальні реформи
// Голос Столиці (http://newsradio.com.ua/2015_12_31/Ekspert-bjudzhetu-natri-roki-nedostatno-potr-bn-realn-reformi-0021/). – 2015. – 31.12).
Експерт з питань економіки Олександр Царук:
(…) Бюджет 2016 року зараз досить активно критикують економісти,
оскільки він прийнятий на надто оптимістичній основі. В першу чергу
передбачається зростання економіки більше ніж на 2%, і воно нерелевантно
відображено в порівнянні з показниками виконання бюджету 2015 року. По
суті, бюджет наступного року майже по всім основним статтям перевищує
поточний рік на 20-25%, проте ресурсу для його наповнення немає. Мало
того, дефіцит, який закладено на наступний рік, складає майже 4% ВВП. При
нинішньому показнику фіскальної стабільності, бюджет наступного року є
досить проблемним.
(...) У нас запозичень на 30% більше, ніж доходів бюджету, тобто
запозичення – 600 мільярдів, а доходи – 400 мільярдів. (...) Такими темпами
нарощувати борги і робити запозичення далі просто не вийде, в наступному
році потрібно буде робити якісь кардинальні зміни з фіскальним балансом
країни, або знайти якісь фантастичні джерела зовнішнього фінансування та
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іноземних інвестицій, які врятують економіку. Тому 2015 рік можна було б
назвати шоковим і перехідним, а от до чого це призведе, нам покаже 2016 рік
(Уряд не виконав державний бюджет 2015 року – економіст // Голос
Столиці (http://newsradio.com.ua/2015_12_31/Urjad-ne-vikonav-derzhavnijbjudzhet-2015-roku-ekonom-st-8599/). – 2015. – 31.12).
У майбутньому році, з погляду макроекономіки, очікується вступ
України в зону зростання, але поки незначного – на рівні 2%, за
найоптимістичнішими оцінками.
Цей рік зможе сформувати непогані очікування у інвесторів, але для
цього влада повинна буде активніше займатися реформуванням країни,
поліпшенням бізнес-клімату. Без інвестицій ж не можна розраховувати на
довгострокове економічне зростання. Вкрай потрібні судова реформа,
ліберальна податкова реформа, ефективна дерегуляція бізнесу і
результативна боротьба з корупцією.
Найважливіші прогнозні цифри 2016
2% – зростання ВВП України
12% – інфляція на кінець року
24,1 грн за долар – середній курс за рік
$ 225 – ціна імпортованого газу
$ 8,87 млрд – зовнішнє фінансування України
$ 40 – світова ціна на нафту
66 грн – ціна пляшки горілки
У МВФ і уряді говорять про зростання в новому році реального ВВП
країни на 2%. Поки ж цей показник є стабільно негативним. Так в третьому
кварталі поточного року ВВП зменшився на 7,2% в порівнянні з аналогічним
періодом 2014. Однак уряд і Нацбанк очікують зростання економіки країни
вже за підсумками четвертого кварталу 2015.
Незалежні експерти говорять про зростання ВВП в новому році в
діапазоні 0,9-2,4%.
Держбюджет-2016 передбачає, що рівень інфляції на кінець року
становитиме 12% (у поточному році очікується близько 45%). У НБУ
вважають, що інфляція може коливатися в межах 3% навколо цього базового
показника. Інфляцію в 12% визначив в якості мети і МВФ.
Але незалежні від НБУ експерти вважають, що рівень інфляції буде
істотно вищим – не менше 20%, хоча і не більше 30%.
У новому році Нацбанк повинен перейти на роботу в режимі
інфляційного таргетування, тобто встановлення цільового показника інфляції
та застосування заходів, що дозволяють його досягти. НБУ визначив
цільовим на 2016 р. показник інфляції на рівні 12% 2017 р. – 8%, в 2018 р. –
6%, і 2019 – 5%. Річну інфляцію в 5% в Нацбанку вважають зараз
оптимальною для країни.
До держбюджету закладений середньорічний прогнозу курсу гривні
24,1 грн/$, який був раніше розрахований Міжнародним валютним фондом.
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Нацбанк очікує надходження в 2016 р $ 8,87 млрд зовнішнього
фінансування (в 2015 р. $ 11 млрд). Йдеться про $ 4,58 млрд від МВФ, $ 1,55
млрд – від Євросоюзу, $ 1 млрд – від США, $ 0,21 млрд – від Світового банку
і $ 1,53 млрд з інших джерел.
Рада директорів МВФ може ухвалити рішення про виділення Україні $
1,7 млрд чергового траншу за програмою розширеного фінансування EFF в
кінці січня. Можливо, третій і четвертий (теж $ 1,7 млрд) транші будуть
об'єднані. Для прийняття рішення про продовження фінансування МВФ
необхідно оцінити прийнятий в Україні податково-бюджетний пакет законів
на відповідність програмою EFF.
Скасування мита при торгівлі з ЄС – хороша потенційна можливість
для вітчизняних виробників наростити експорт. Але щоб цей потенціал
реалізувати, потрібно добре попрацювати над якістю товарів і внутрішніми
бізнес-процесами. Це вимагає витрат, потрібні гроші і для виходу на нові
ринки. Допомогти з цим могла б держава, створивши за прикладом інших
країн якесь Експортно-кредитне агентство.
Обнулятимуться і ввізні мита на товари з країн ЄС. Це обрадує
споживачів, тому можуть знижуватися роздрібні ціни. Але виробники у ряді
секторів української економіки можуть зіткнутися з посиленням конкуренції
(Економічні очікування: що принесе 2016 // Інформаційний портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/statti/68388-ekonomichniochikuvannya-scho-prinese-2016). − 2015. – 31.12).
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк:
Украина демонстрирует первые признаки стабилизации экономики.
Есть первые положительные признаки стабилизации экономической
ситуации. Третий квартал продемонстрировал незначительный рост на
уровне полпроцента ВВП. Мы надеемся, что благодаря нашей программе
реформ и благодаря продолжению всех необходимых мер по экономической
стабилизации, следующий год будет годом умеренного экономического
роста, и прогноз роста ВВП на следующий год − это 2% (Яценюк ожидает
экономический
рост
в
Украине
в
2016
году
//
112.ua
(http://112.ua/video/yacenyuk-ozhidaet-ekonomicheskiy-rost-v-ukraine-v-2016godu-182743.html). − 2015. – 29.12).
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(http://www.slovoidilo.ua/2016/01/05/infografika/polityka/yaki-zminy-vzakonodavstvi-pochaly-diyaty-z-1-sichnya). − 2016. − 05.01).
Інфографіка

139

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

24 грудня 2015 р. − 6 січня 2016 р.

20-28 лютого 2015

(Бюджет-2016: скільки грошей отримають регіони? // Слово і Діло
(http://www.slovoidilo.ua/2016/01/05/infografika/finansy/byudzhet-2016-skilkyhroshej-otrymayut-rehiony). − 2016. − 05.01).

Інфографіка

140

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

24 грудня 2015 р. − 6 січня 2016 р.

20-28 лютого 2015

(Україна та ЄС офіційно розпочали вільну торгівлю. Що це означає?
//
Інформаційний
портал
Українські
реалії
(http://ukrreal.info/ua/statti/68406-ukraina-ta-es-ofitsiyno-rozpochali-vilnutorgivlyu-scho-tse-oznachae). − 2016. − 02.01).

Інфографіка

141

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

24 грудня 2015 р. − 6 січня 2016 р.

20-28 лютого 2015

(Как проходит очищение власти в Украине? Четыре этапа
люстрации (ИНФОГРАФИКА) // Інформаційний портал Українські реалії
(http://ukrreal.info/ua/politika/80149-kak-prokhodit-ochischenie-vlasti-vukraine-chetyre-etapa-lyustratsii-infografika). − 2015. − 30.12).

Інфографіка

142

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

24 грудня 2015 р. − 6 січня 2016 р.

20-28 лютого 2015

(Больше всего переселенцев на Донетчине, Киев на четвертом
месте:
инфографика
//
Новости
Facenews
(http://www.facenews.ua/news/2015/303124/). − 2015. − 28.12).
Інфографіка

143

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

24 грудня 2015 р. − 6 січня 2016 р.

20-28 лютого 2015

(Больше всего переселенцев на Донетчине, Киев на четвертом
месте:
инфографика
//
Новости
Facenews
(http://www.facenews.ua/news/2015/303124/). − 2015. − 28.12).
Інфографіка

144

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

24 грудня 2015 р. − 6 січня 2016 р.

20-28 лютого 2015

(Год в цифрах: показатели, которые изменили жизнь украинцев
(Инфографика)
//
Канал
24
(http://24tv.ua/ru/god_v_cifrah_pokazateli_kotorye_izmenili_zhizn_ukraincev_i
nfografika_n644087). − 2015. − 28.12).
Інфографіка

145

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

24 грудня 2015 р. − 6 січня 2016 р.

20-28 лютого 2015

(Індекс Моніторингу Реформ (iMoРe). Випуск 25 // VoxUkraine
(http://voxukraine.org/2015/12/25/index-for-reform-monitoring-imore-release25-ua/). − 2015. − 25.12).

(Індекс Моніторингу Реформ (iMoРe). Випуск 25 // VoxUkraine
(http://voxukraine.org/2015/12/25/index-for-reform-monitoring-imore-release25-ua/). − 2015. − 25.12).
Інфографіка

146

Огляд матеріалів ЗМІ
«СТРАТЕГІЯ – 2020»
практика суспільних перетворень

24 грудня 2015 р. − 6 січня 2016 р.

20-28 лютого 2015

(Індекс Моніторингу Реформ (iMoРe). Випуск 25 // VoxUkraine
(http://voxukraine.org/2015/12/25/index-for-reform-monitoring-imore-release25-ua/). − 2015. − 25.12).

(Індекс Моніторингу Реформ (iMoРe). Випуск 25 // VoxUkraine
(http://voxukraine.org/2015/12/25/index-for-reform-monitoring-imore-release25-ua/). − 2015. − 25.12).

Інфографіка

147

