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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент України П. Порошенко представив у ВР
законопроект про внесення змін до Конституції
3 липня Президент України П. Порошенко представив у Верховній Раді
законопроект про внесення змін до Конституції щодо повноважень органів
державної влади та місцевого самоврядування.
Законопроектом пропонується виключити з чинної редакції Конституції
України норму про те, що достроково припиняються повноваження
народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку
політичних партій), в разі невходження його до складу депутатської фракції
цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу
народного депутата України зі складу такої фракції.
Змінами також передбачено, що Верховна Рада є повноважною за умови
обрання і складення присяги не менше як двома третинами народних
депутатів від її конституційного складу. Відповідно до законопроекту, у
Верховній Раді на основі узгодження політичних позицій формується
парламентська коаліція, до складу якої входить більшість народних депутатів
від конституційного складу Верховної Ради. Парламентська коаліція у
Верховній Раді, відповідно до Конституції України, вносить пропозиції
Президенту України щодо кандидатури Прем'єр-міністра України, а також
вносить пропозиції Прем'єр-міністру щодо кандидатур до складу Кабінету
Міністрів.
Передбачено, що у Верховній Раді гарантується діяльність
парламентської опозиції. Організація і порядок діяльності парламентської
коаліції та парламентської опозиції у Верховній Раді встановлюються
законом про Регламент Верховної Ради.
Також змінами до статті 85 Конституції передбачено, що до
повноважень Верховної Ради належить призначення за поданням Президента
Прем'єр-міністра; призначення, вирішення питання про відставку за
поданням Прем'єр-міністра членів Кабінету Міністрів, звільнення їх з посад,
вирішення питання про відставку Прем'єр-міністра; надання згоди на
призначення на посаду Президентом голови Служби безпеки України;
надання згоди на призначення на посаду Президентом голови Державного
бюро розслідувань; надання згоди на призначення на посаду Президентом
генерального прокурора України; висловлення недовіри генеральному
прокуророві, що має наслідком його відставку з посади. Міністр оборони
України, міністр закордонних справ України призначаються Верховною
Радою за поданням Прем'єр-міністра, яке погоджене з Президентом.
Відповідно до законопроекту, Президент має право достроково
припинити повноваження Верховної Ради, якщо протягом тридцяти днів у
Верховній Раді не сформовано парламентську коаліцію; протягом шістдесяти
днів після складення Кабінетом Міністрів повноважень або відставки
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Кабінету Міністрів не сформовано персональний склад Кабміну; протягом
тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть
розпочатися.
Відповідно до змін, Президенту надаються додаткові повноваження
щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної
Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування.
Глава держави також вносить за пропозицією парламентської коаліції у
Верховній Раді подання про призначення Верховною Радою Прем'єр-міністра
в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після одержання такої
пропозиції; погоджує подання Прем'єр-міністра про призначення Верховною
Радою міністра оборони, міністра закордонних справ; призначає на посади та
звільняє з посад голову Антимонопольного комітету України, голів і членів
національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних
монополій, у сферах зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і
фінансових послуг; призначає на посади та звільняє з посад представників
Президента в регіонах та районах; призначає на посаду за згодою Верховної
Ради та звільняє з посади генерального прокурора; вносить подання про
призначення на посаду та звільнення з посади Верховною Радою голови
Національного банку України; призначає на посади та звільняє з посад
половину складу Ради Національного банку України; призначає на посаду за
згодою Верховної Ради та звільняє з посади голову Служби безпеки України.
Крім того, змінами передбачено, що Президент скасовує акти Ради
міністрів Автономної Республіки Крим; за поданням представника
Президента України у відповідному регіоні зупиняє дію рішення Верховної
Ради Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування з
мотивів його невідповідності Конституції України з одночасним зверненням
до Конституційного Суду України щодо його конституційності. Встановлене
висновком Конституційного Суду порушення рішенням Верховної Ради АР
Крим чи органу місцевого самоврядування Конституції України є підставою
для дострокового припинення Президентом України повноважень ВР АРК,
органу місцевого самоврядування.
Також пропонується доповнити Конституцію України новою статтею, у
якій визначається, що у регіонах і районах діють представники Президента
України. Представники Президента України в регіонах координують
діяльність представників Президента України в районах. Вони
призначаються на посади і звільняються з посад Президентом України. Вони
здійснюють нагляд за відповідністю Конституції та законам України актів
органів місцевого самоврядування та територіальних органів центральних
органів виконавчої влади; координують взаємодію територіальних органів
центральних органів виконавчої влади; спрямовують та організовують
діяльність усіх територіальних органів центральних органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування в умовах надзвичайного або воєнного
стану; здійснюють інші повноваження, визначені Конституцією та законами
України.
З нині діючої Конституції пропонується виключити статті 118 і 119,
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якими регламентується створення і діяльність місцевих державних
адміністрацій.
Крім того, передбачено скасувати функцію прокуратури щодо нагляду за
додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з
цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
їх посадовими і службовими особами.
Відповідно до змін, адміністративно-територіальний устрій України
грунтується на засадах єдності та цілісності державної території,
децентралізації у здійсненні державної влади, повсюдності та спроможності
місцевого самоврядування, сталого розвитку адміністративно-територіальних
одиниць, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних,
географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.
Систему
адміністративно-територіального
устрою
складають
адміністративно-територіальні одиниці: регіони, райони, громади. Регіонами
України є: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська,
Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, ІваноФранківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська,
Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська,
Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області,
міста Київ та Севастополь.
З чинної Конституції пропонується виключити норму про те, що в АР
Крим діє представництво Президента України, статус якого визначається
законом України.
В законопроекті зазначається, що громадою є утворена в порядку,
визначеному законом, адміністративно-територіальна одиниця, яка включає
один або декілька населених пунктів (село, селище, місто), а також прилеглі
до них території.
В новій редакції викладена стаття 140 Конституції України, відповідно
до якої органами місцевого самоврядування громади є відповідно голова
громади – сільський, селищний, міський голова; рада громади – сільська,
селищна, міська рада; виконавчий орган ради.
Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси
громад району, є районна рада та її виконавчий орган. Органами місцевого
самоврядування, що представляють спільні інтереси громад області, є
обласна рада та її виконавчий орган. Питання організації управління
районами в містах, а також утворення, реорганізації та ліквідації районів у
містах належить до компетенції відповідних міських рад. Розмежування
повноважень у системі органів місцевого самоврядування та їх виконавчих
органів різних рівнів здійснюється за принципом субсидіарності. Відповідно
до законопроекту, сільські, селищні, міські ради можуть наділяти органи
самоорганізації населення частиною компетенції своїх виконавчих органів.
Крім того, у новій редакції викладено статтю 141 Конституції.
Відповідно до змін, сільські, селищні, міські, районні, обласні ради
складаються із депутатів, які обираються жителями громад на основі
загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
4

Строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради,
депутати якої обрані на чергових виборах, становить п'ять років. Припинення
повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради має
наслідком припинення повноважень депутатів відповідної ради. Жителі
громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають
шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського
голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях.
Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на
чергових виборах, становить п'ять років. Сільська, селищна, міська, районна,
обласна рада, сільський, селищний, міський голова, обрані на позачергових
виборах, здійснюють свої повноваження до обрання нового складу ради,
сільського, селищного, міського голови на наступних чергових виборах.
Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад,
сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня
п'ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних
на чергових виборах. Законопроектом передбачено, що голова обласної ради
обирається зі складу депутатів ради і очолює її виконавчий орган. Обласна
рада за поданням обраного голови формує склад виконавчого органу ради.
Новою редакцією статті 142 Конституції пропонується встановити, що
матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і
нерухоме майно, надходження місцевих бюджетів, у тому числі місцеві
податки і збори, частина загальнодержавних податків, земля, природні
ресурси, що є у власності сільських, селищних, міських громад, а також
об'єкти, що є у власності районних і обласних рад.
Також викладено в новій редакції статтю 144. Змінами передбачено, що
органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених
законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на
відповідній території (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2014. –
3.07; 112.ua (http://112.ua). – 2014. – 3.07).
ПА ОБСЄ визнала Росію військовим агресором
Парламентська асамблея ОБСЄ у своїй Резолюції називає дії Росії
військовою агресією на догоду власним інтересам.
Відповідну Резолюцію ПА ОБСЄ ухвалила у вівторок, 1 липня, на 23-й
сесії ПА ОБСЄ, що відбувається в Баку, передає «Інтерфакс-Україна».
Резолюція називається «Очевидне, грубе та невиправлене порушення
гельсінських принципів Російською Федерацією», автором якої є
американський парламентар Б. Кардін.
Згідно з ухваленою Резолюцією, Парламентська асамблея ОБСЄ
засуджує «грубе та невиправлене порушення гельсінських принципів» з боку
Росії щодо України, зокрема «особливо кричуще порушення суверенітету і
територіальної цілісності цієї країни».
Також ПА ОБСЄ вважає такі дії, що включають військову агресію та
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різні форми примусу, спрямовані на утиск властивих суверенітету України
прав на догоду власним інтересам Російської Федерації, «неспровокованими
та базованими на абсолютно безпідставних припущеннях і приводах».
Резолюція містить заклик до держав-членів ОБСЄ «відмовлятися від
визнання насильницької анексії Криму Російською Федерацією».
У ній висловлено «жаль із приводу збройного втручання, здійснюваного
контрольованими Російською Федерацією силами в Україні, а також
порушення прав людини, які вони продовжують породжувати».
Водночас в ухваленому документі заявлено про «тверду підтримку
суверенітету, політичної незалежності, єдності й територіальної цілісності
України, як це визначено Конституцією країни та в її міжнародно визнаних
межах».
Російська делегація наполягала на виключенні проекту цієї Резолюції з
порядку денного сесії ПА ОБСЄ (Українська правда (www.pravda.com.ua). –
2014. – 1.07).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Е. Симоненко, науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ, канд. полит. наук

Вопрос люстрации в Украине в оценках активистов и экспертов
Люстрация
(от
лат.
Lustratio
–
очищение
посредством
жертвоприношений) – механизм очищения власти через запрет чиновникам,
которые себя скомпрометировали, занимать государственные должности
пожизненно или на определенный срок.
Люстрацию проводили в странах Восточной Европы в конце 1980-х –
начале 1990-х годов, которые ранее принадлежали к соцлагерю. Там
люстрация
коснулась
чиновников,
которые
сотрудничали
с
коммунистическим режимом. В свое время люстрацию провели в Чехии,
Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Грузии, Румынии, Венгрии и Германии.
Люстрация является и одним из главных требований Майдана.
24 февраля Верховная Рада зарегистрировала проект постановления о
проведении люстрации в Украине, авторы которого – группа народных
депутатов от ВО «Свобода».
Надо сказать, что вопрос люстрации в Верховной Раде поднимался и
ранее: после оранжевой революции соответствующий законопроект вносил
нардеп, диссидент Л. Лукьяненко, в 2005 г. – О. Тягныбок, в 2012 г. –
народные депутаты А. Давиденко, Я. Джоджик и И. Заец.
27 февраля 2014 г. совет ВО «Майдан» принял решение о создании
Люстрационного комитета, который возглавил активист и журналист
Е. Соболев.
В то же время активисты Майдана также сформулировали критерии
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отбора членов в правительство народного доверия, создать которое поручил
тогдашний и. о. Президента Украины А. Турчинов.
Озвучены были и требования к потенциальному члену правительства:
– не должен входить в список 100 богатейших людей Украины;
– не должен занимать руководящую должность в исполнительной власти
с начала 2010 г.;
– не должен быть работником Администрации Президента с начала
2010 г.;
– должен иметь опыт работы в государственных структурах не менее
семи лет, за исключением МВД, СБУ, Минобороны;
– должен иметь опыт работы на руководящих должностях минимум пять
лет;
– не должен быть причастен к нарушениям прав человека и
коррупционной деятельности.
«Мы требуем не просто правительство, а правительство народного
доверия. Такое правительство должно быть сформировано из признанных
профессионалов, с незапятнанной репутацией, а не партийных
функционеров», – сказано в заявлении активистов Евромайдана.
С тех пор прошло уже немало времени, но очистка системы
госуправления «от коррупционеров, предателей и бывших агентов КГБ» ещё
не начиналась, констатируют в Люстрационном комитете. К тому же
Люстрационный комитет до сих пор остается только в статусе общественной
организации, а его активисты работают исключительно на энтузиазме, хотя
после Майдана политики обязались предоставить ему государственный
спецстатус для проведения полномасштабной люстрации. «Новые топчиновники не захотели сломать систему коррупции, а захотели возглавить ее.
Мы выгнали В. Януковича, но его система осталась и продолжает работать,
но с новыми руководителями», – констатирует председатель
Люстрационного комитета Е. Соболев.
Именно Е. Соболева рада Майдана уполномочила провести люстрацию
после падения режима В. Януковича. Для этого общественные активисты
разработали уже четыре законопроекта о люстрации, чтобы можно было на
законных основаниях проводить очистку госсистемы. Но ни один из них
депутаты пока не рассматривали.
Председатель Люстрационного комитета признает, что идею проведения
люстрации в Верховной Раде поддерживают лишь единичные депутаты и нет
ни одной политической силы, которая готова голосовать за разработанные
общественными активистами законопроекты.
Это констатирует и Е. Захаров, председатель правления Украинского
Хельсинского союза по правам человека. Эта организация также предложила
собственный законопроект о люстрации для депутатов Верховной Рады.
«Парламент не хочет принимать закон о люстрации из-за того, что часть
депутатов покинет Верховную Раду после этой люстрации. А кто хочет
выгонять
себя!?»
–
говорит
Е.
Захаров
(http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/06/13/7028877).
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Правозащитник отмечает, что люстрация невыгодна нынешним
украинским политикам, поскольку критерии очистки властной верхушки и
низших чиновников касаются еще и исторического прошлого.
Активисты предлагают не допускать к государственным должностям
бывших коммунистов, КГБистов и коррупционеров, сотрудников тех
правоохранительных органов, которые выслеживали и арестовывали
активистов, нарушали права людей на мирные собрания во время
Евромайдана.
Люстрационный комитет в своем законопроекте выступает за еще более
тщательную люстрацию, начиная с руководителей госорганов, которые во
время революции не ушли с должностей, тех, кто поддерживал аннексию
Крыма и нарушение территориальной целостности Украины, и тех, кто «не
может объяснить источники своих доходов и доходов своей семьи», и
заканчивая бывшими руководителями комсомольских и компартийных
организаций в Советском Союзе.
Но кое-что Люстрационному комитету все-таки удалось сделать даже
без официальных полномочий. В частности, за 100 дней с небольшим
Люстрационный комитет показал, что эти люди хорошо организованы и
полны энтузиазма и стремления навести порядок во властных органах
страны. Е. Соболеву и активистам комитета удалось достигнуть следующих
результатов:
– была создана база жалоб, в которую заносятся все иски и сообщения от
людей о коррупции или нарушении закона со стороны чиновников любого
уровня;
– на самые серьезные нарушения Люстрационный комитет реагирует
незамедлительно и заставляет виновных чиновников подавать заявление об
увольнении, параллельно с этим активисты комитета собирают
доказательную базу по этому делу, чтобы потом провести официальное
расследование и привлечь нарушителя к криминальной ответственности;
– было выбрано пять человек, которым поручили разобраться со всеми
случаями принятия незаконных решений со стороны судов и других органов
власти во время Майдана;
– создана инфраструктурная база и широкая сеть активистов во всех
регионах Украины, которые отслеживают жалобы и реагируют на
резонансные случаи.
13 июня активисты Люстрационного комитета пришли под
Администрацию Президента и предоставили П. Порошенко разработанный
проект закона «Об очищении власти», потребовав от гаранта ознакомиться с
ним, подписать и настоять на том, чтобы депутаты Верховной Рады приняли
его до окончания летней сессии. Для закрепления эффекта активисты
выложили из ярко-оранжевого кирпича слово «Люстрация!» вокруг клумбы,
на которую выходят окна кабинета Президента Украины. Под аккомпанемент
колокола и аплодисменты присутствующих люстрационный законопроект
передали работнику АП. В документе предусматривается проверка всех
судей, правоохранителей, сотрудников СБУ и других работников
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государственных органов, начиная с самого Президента Украины, на
детекторе лжи.
«В ходе этой проверки мы должны выяснить, не были ли эти люди на
руководящих должностях в Коммунистической партии Советского Союза,
комсомола, не были ли эти люди в КГБ, включая школы КГБ, не были ли эти
люди на руководящих должностях во время Майдана, когда их Президент
стрелял в людей, а они даже не написали заявления об увольнении, не были
ли эти люди замечены в поддержке словами или действиями оккупации
Крыма, терроризма в Донбассе, любых посягательств на территориальную
целостность Украины, и, наконец, могут ли эти люди объяснить
происхождение имущества своего и членов своих семей», – заявил
председатель
Люстрационного
комитета
Е.
Соболев
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/pod-oknami-poroshenko-sozhgli-lyustru528462.html).
Кроме того, 15 июня на майдане Незалежности прошло третье
общественное вече с требованием люстрации всем чиновникам.
«Правительство, утвержденное в феврале 2014 г., здесь, на сцене Майдана,
сказало, что придут на Майдан и отчитаются о своей работе после 100 дней
работы. Но они уже не слышат Майдана, они уже сюда не идут. Позор такой
власти! Через Майдан люстрация, всем чиновникам! Инициативу по этому
вопросу должен принять Президент П. Порошенко, которому мы доверили
страну», – отметил один из спикеров в ходе вече.
Также в ходе выступлений со сцены участники вече отметили, что «нет
связи с мэром», вместе с тем «есть вопросы к новой власти», сообщает
медиа-центр Майдана.
Как отметил представитель общественного совета Майдана
А. Остапенко, Майдан обратится к мэру В. Кличко. «Приглашаем его, чтобы
он рассказал о планах. Майдан напоминает, что Кличко отвечает за каждого
депутата. Мы требуем люстрации в Киевсовете», – отметил он.
В данной связи следует заметить, что аналитики отмечают «печальную
тенденцию» – команды нового Президента и нового киевского мэра на
60–70 % состоят из представителей прошлых властных времен. Например, в
команде В. Кличко замечено немало людей из круга бывшего одиозного мэра
Л. Черновецкого, а также представителей власти времен премьерства
В. Януковича (http://novostimira.com/novosti_mira_112844.html).
Со своей стороны представитель Люстрационного комитета Майдана
С. Бойко заявил: «Верховная Рада ничего не сделала, закон о люстрации
лежит в ВР, и Рада планирует “протащить” второй закон, который не
обсуждался общественностью».
Участников вече также призвали «не ждать от власти, самим брать
контроль
выполнения
решений
власти
в
свои
руки»
(http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/06/15/7029092).
В свою очередь, 16 июня, возле памятника Т. Шевченко харьковский
Евромайдан собрал свое народное вече, чтобы тоже требовать полной
люстрации власти. По словам одного из организаторов акции В. Чистилина,
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«евромайдановцы» собрались, чтобы напомнить Президенту П. Порошенко,
что «коррупция и подковерные назначения на высокие посты без учета
мнения общественности, в конечном счете, приводят к массовым протестам».
Как отмечают харьковские политологи, одним из основных требований
Майдана после свержения режима В. Януковича была люстрация органов
государственной власти, но на сегодня об этом требовании новые власти
предпочитают не вспоминать. «Ответ, скорее всего, лежит в рациональнопрагматической плоскости. Люстрация является достаточно сложным
политико-правовым инструментом устранения неприемлемых субъектов из
институтов государственной власти. Как правило, основная сложность – в
определении перечня лиц, в отношении которых должна распространяться
люстрация и временных сроков ее действия. Люстрация должна быть
прицельно-точечной, не должна превращаться в репрессии и кампанейщину
по устранению неугодных или для установления нового автократического
правления», – считает политолог общественного движения «Альянс
Республика» А. Крысенко.
По его словам, ситуация в Украине отличается о той, которая была в
постсоциалистических странах 1990-х годов, поэтому применение люстрации
не совсем корректно. Кроме того, отдельной проблемой является массовость
должностных преступлений, особенно в правоохранительных институтах
(МВД, прокуратура, СБУ, суды). «Но, опять же, в сложившейся сегодня
ситуации даже такие правоохранительные органы лучше их полного
отсутствия. Необходимо в кратчайшие сроки провести полную
переаттестацию всех сотрудников, возможно с помощью детекторов лжи, и
перегрузить систему через кардинальное ее обновление людьми, не
имевшими опыта работы в ней при прежней власти», – отметил А. Крысенко.
По словам депутата Харьковского горсовета Е. Шаповала, люстрация
должна рассматриваться только в комплексе с другими радикальными
реформами. «Отдельно люстрация без изменения системы государственного
управления, правоохранительных органов или судебной системы обречена.
Грузия – яркий пример эффективного комплексного подхода
реформирования в правоохранительной сфере. Четкие критерии люстрации,
высочайший моральный авторитет некоего независимого люстрационного
органа обязательны! То, что происходит в системе государственной власти
региона, …это не люстрация, это просто смена лиц, часто людьми, которые
не отличаются современными подходами в управлении и прогрессивными
профессиональными
навыками»,
–
отметил
Е.
Шаповал
(http://dozor.kharkov.ua/news/politics/1150741.html).
Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что провести
полноценную люстрацию, как это было в странах Центральной Европы, в
нынешней Украине будет довольно проблематично.
По мнению же общественной активистки Б. Бабич, большинству
украинских политиков просто невыгодно принятие закона о люстрации,
потому что это заденет интересы народных депутатов. По ее мнению, закон о
люстрации не позволит тем чиновникам и политикам, которые 10 лет были у
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власти, и дальше пользоваться своими полномочиями. «Если “протянуть”
этот законопроект, то, по сути, депутаты режут ветку, на которой сидят», –
сказала Б. Бабич.
Она отметила, что большинство из действующих политиков не является
новыми лицами и уже были у власти. «По сути, это не дало бы им
возможности баллотироваться, поэтому понятно, что лучше перенести
(принятие закона о люстрации. – Авт.)», – добавила она
(http://provokacia.net/uncategory/14_05_16_ukrainskim_politikam_ne_vyigodno_
prinyatie_zakona_o_lyustratsii__ekspert).
О том, что люстрацию нужно как можно быстрее провести, убеждены, в
частности, эксперты круглого стола «Восток+Запад», который традиционно
проводят ТСН и агентство УНИАН. Кроме того, участники круглого стола
отметили, что люстрация должна проводиться как можно быстрее и с
участием общественности, а новые фамилии во власти должны быть не
только честными, но и элементарно профессиональными. «Люстрация
должна проводиться так, чтобы общество в нее верило, чтобы общество
верило, что это действительно люстрация, потому нечестная люстрация – это
та же самая коррупция, те же злоупотребления», – считают эксперты
(http://tsn.ua/ukrayina/lozinskogo-ne-vipustili-b-iz-v-yaznici-yakbi-v-ukrayinivchasno-rozpochalasya-lyustraciya-eksperti-354316.html).
Народный депутат третьего-шестого созывов Верховной Рады,
представитель Президента в Верховной Раде (2005–2006 гг.)
Ю. Ключковский заявил, что люстрацию необходимо проводить сегодня в
кратчайшие сроки, иначе, через какое-то время, она может стать
невозможной. Он напомнил, что, как правило, люстрация проводится на
сломе старого и резкого перехода к чему-то новому в государстве. Учитывая,
что в современной Украине цель люстрации – избавиться от людей,
формировавших преступный авторитарный режим В. Януковича, затягивать
с этим не стоит. Иначе часть этих людей ассимилируются с новой властью, и
провести модернизацию уже не представится возможным.
Впрочем, в некоторых случаях, по мнению Ю. Ключковского, не нужна
и процедура люстрации. «Нужен ли специальный закон о люстрации, чтобы
изменить спецслужбы? Нет. Если сотрудник спецслужб работает на другое
государство – это государственная измена, его нужно не увольнять с работы,
а судить», – напомнил экс-депутат.
В свою очередь народный депутат от ВО «Свобода», автор одного из
люстрационных законопроектов А. Ильенко считает, что закон все же
необходимо принять. Он также уточнил, что «законопроектов о люстрации
было подано несколько. Но, к примеру, наш ставили на внесение в повестку
дня Верховной Рады. И это поддержали где-то 170 депутатов. То есть только
170 человек хотели обсудить этот вопрос в парламенте».
По словам А. Ильенко, тот факт, что соответствующие законопроекты
даже не попадают в повестку дня парламента, свидетельствует о том, что
большинству депутатов это не выгодно, поскольку, видимо, «в этом есть
личный интерес». В этой связи, по его мнению, нынешний созыв Верховной
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Рады рассмотрит законопроекты о люстрации разве что под давлением еще
одного Майдана. «Никаких иллюзий нет. В этом парламенте принять закон о
люстрации, наверное, теоретически можно, но это под давлением какого-то
еще одного Майдана. В других случаях я не вижу сегодня такой
возможности», – сказал депутат.
Кроме того, парламентарий обратил внимание, что «люстрацией сегодня
называют все, что угодно, и, к сожалению, тема постепенно начинает
заговариваться». В результате, по его словам, можно будет оказаться в
ситуации, когда «очень скоро нам просто объявят: “Ребята, забудьте вообще,
какая люстрация? Нам нужно страну спасать, объединяться”».
Тем не менее, А. Ильенко считает, что именно проведение люстрации по
всей стране может ее объединить. «За это будут выступать и на Востоке, и на
Западе. Мы должны объединяться, но не с предателями и подлецами», –
сказал он и добавил, что люстрация как раз выявит этих подлецов и
предателей, что и «станет процессом очищения».
В свою очередь председатель Люстрационного комитета Е. Соболев
также считает, что закон о люстрации Украине нужен и проведение
очищения займет немало времени. По его словам, Украине, в первую
очередь, следует частично использовать опыт Польши, Чехии и Грузии.
«Опыт Польши для нас интересен в вопросе образования центрального
антикоррупционного бюро. Его создали как новый орган, и он оказался
весьма эффективным», – напомнил он.
Чехи и грузины, по словам Е. Соболева, также пошли путем создания
органов власти заново. «Чехи сделали это со своей спецслужбой, грузины – с
милицией. У них получилось. И по результатам видно, что это эффективно.
Но для этого нужна была политическая воля», – сказал он и добавил, что
люстрация – это не только увольнение большого количества людей из тех
или иных структур, это построение государства заново. «Я только что
встречался с сотрудником СБУ, который рассказывал мне, что украинская
спецслужба дальше работает на Россию… Пока у нас заново не будет создана
украинская спецслужба, мы не победим в Донбассе. Более того, болезнь
может распространиться на Киев и на другие области, потому что все эти
агенты, которые часто называются “нашими генералами СБУ, нашими
агентами спецслужбы”, дальше действуют на территории всей Украины», –
сказал Е. Соболев.
Для очищения органов государственной власти Люстрационный комитет
предлагает два подхода. Во-первых, переаттестацию сотрудников судов и
правоохранительных органов, с привлечением к этому общественности.
Поскольку именно небезразличные граждане знают обо всех злодеяниях
нерадивых чиновников, правоохранителей, силовиков на местах.
Во-вторых, ограничение доступа к государственной службе людей,
которые занимали руководящие должности в комсомольских и
компартийных органах Советского Союза, людей, которые сотрудничали с
КГБ. Предлагается также менять структуру СБУ, изменить кадровый состав и
повысить заработные платы.
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Также глава Люстрационного комитета обвинил СБУ и ГПУ в
пренебрежении к открытому конкурсу по кадровым назначениям. Он
напомнил, что на призывы о конкурсе откликнулся Минюст, в то время как в
МВД после первых результатов началось затягивание процесса. «В девяти
областях конкурс состоялся, в шести – подали заявки, а еще в 10 регионах, в
том числе и на Донбассе, конкурсы просто не были объявлены, – рассказал Е.
Соболев. – С СБУ и ГПУ у нас не было ни одного контакта. Они сделают
вид, что это их не касается» (http://www.segodnya.ua/politics/pnews/v-sbu-igpu-delayut-vid-chto-lyustraciya-ih-ne-kasaetsya-sobolev-527853.html).
В то же время президент аналитического центра «Политика», бывший
заместитель главы Секретариата Президента Украины, представитель
Президента в Верховной Раде (2009–2010 гг.) И. Попов считает, что сегодня
не стоит бороться с комсомольцами и коммунистами, так как «это было
актуально в 1991 г.». По его словам, если действительно запретить всем, кто
последние четыре года был у власти, занимать руководящие должности, как
говорится в законопроекте о люстрации, то «это развалит госаппарат». «Не
все они занимались коррупцией… Риск люстрации – избирательный подход,
когда будет объявлено, что это люстрация, а на самом деле это будет войной
между кланами, война за должности. А второй риск – то, что будут назначать
некомпетентных людей, которые не смогут справляться со своей работой.
Тогда на ключевую публичную должность назначают некомпетентного
человека, вроде где-то по квотам или его кто-то рекомендовал, а он оставляет
коррупционеров, работавших ранее, или по квотам назначают непубличных
заместителей, которые сидят на всех потоках», – отметил эксперт.
В этой связи, по его мнению, в борьбе с коррупционерами, вина которых
пока не доказана, важно участие общественности. «Общественность должна
быть тем звеном, которое стоит между фактом вынесения кандидатуры на ту
или иную должность и указом, назначающим ее на должность», – сказал он.
В целом, большинство высказывавшихся на тему люстрации разделяют
мнение, что процесс люстрации должен быть довольно быстрым и
проводиться при непосредственном участии гражданского общества. Только
это позволит очистить государственный организм от метастаз коррупции, а
украинцам поверить, что люстрация прошла не по «квотному принципу», а
честно.
Кроме того, экс-министр внутренних дел Ю. Луценко считает, что для
реального реформирования и очищения от коррупции правоохранительной
системы нужна не только люстрация, но и новые методы подбора кадров:
«Необходимо полное переливание крови».
Для этого, по мнению Ю. Луценко, после проведения люстрации
сотрудников Генпрокуратуры, МВД и судов правительство Украины должно
распустить эти структуры и тут же создать кадровые комиссии для набора
нового персонала. «Мой рецепт прост: ликвидация МВД, ГПУ и судов
указом Президента, новое законодательство европейского образца и набор
нового персонала через детектор лжи, с последующим контролем деклараций
о доходах и расходах этих работников и членов их семей. Только кадровые
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перестановки в этих структурах мало что дадут. Только после полного
“переливания крови” мы получим совершенно новое качество национальной
и местной полиции. Подчеркиваю, национальной и местной», – заявил
политик.
Также уже три месяца не сходит со страниц изданий и тема люстрации
судей, однако за это время данный процесс так и не сдвинулся с мертвой
точки. В частности, 8 апреля Верховная Рада приняла так называемый «закон
о люстрации судей», который носит название «О восстановлении доверия к
судебной власти в Украине». Но до сих пор не сформирована специальная
временная комиссия, состоящая из 15 человек. В нее на сегодня назначено
только девять человек. В то же время данный закон решает только очень
узкий пласт проблем. Люстрации подвергнутся только судьи общей
юрисдикции, которые с 21 ноября принимали решение о запрете митингов и
собраний, избирали меру пресечения для участников этих митингов в виде
содержания под стражей и наложении на них админштрафов.
Но недоверие к судебной системе не ограничивается исключительно
данными событиями. Просто они лежат на поверхности и вызвали
наибольший резонанс в обществе. Невозможность законно защитить свои
интересы в судебных органах всех юрисдикций – общей, административной
и хозяйственной – существует давно. Значит, можно сделать вывод, что
резонансный Закон «О восстановлении доверия к судебной власти Украины»,
ошибочно называемый законом о люстрации, на самом деле не является
таковым. Он содержит лишь несколько элементов, которые можно назвать
люстрационными.
Народный депутат В. Швец считает, что данный Закон себя не оправдал.
«Это была иллюзия люстрации. Предложенный механизм очищения
судебной системы обосновывался на недостаточном опыте людей, которые
его предлагали, в судебной деятельности и политической. Это и побуждало
нас к такому неправильному решению», – объяснил В. Швец. По его мнению,
надо принять другую концепцию укрепления доверия к судебной власти.
«Думаю, та концепция, которая была избрана, в некоторых вещах имела
умышленный характер. Те люди, которые присвоили себе полномочия
проводить люстрацию, имели возможность совершать определенные
коррупционные поступки. Понимаете, какая-то группа людей определяла,
кто из людей попадает под люстрацию, а кто нет. Это тоже серьезный
негатив», – убежден нардеп. Следовательно, считает политик, судебная
система
опять
нуждается
в
реформировании
(http://lentaua.net/novosti/politika/61014-a-voz-i-nyne-tam-lyustraciya-sudey-s-elementamikorrupcii.html).
Со своей стороны народный депутат Украины от фракции «Свобода»
И. Мирошниченко заявил, что люстрация должна начаться с сессионного
зала парламента, а те, кто прибегает сейчас к популизму, должны сделать
реальный шаг и подписаться под документами, которые предусматривают
самороспуск Верховной Рады и назначение даты выборов на основе новой
пропорциональной системы с открытыми списками.
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Заметим, более 60 % украинцев позитивно относятся к проведению
люстрации, согласно результатам соцопроса, проведенного с 1 по 6 марта
2014 г. 58 % из числа тех, кто поддерживает люстрацию, считают, что под
нее должны попасть только те, чья вина будет доказана. Около 30 % считают,
что люстрация должна будет распространиться на всех представителей
определенной группы, которая под нее попадет, независимо от того, есть
доказательства их причастности или нет. Например, под люстрацию могут
попасть все чиновники высокого ранга, которые работали при В. Януковиче,
независимо от доказательства их вины. При этом заведующая отделом
мониторинговых исследований социально-экономических трансформаций
Института экономики и прогнозирования НАНУ О. Балакирева отмечает, что
после оранжевой революции в 2005 г. люстрацию поддерживало еще
большее
количество
граждан
Украины
–
около
70
%
(http://nbnews.com.ua/ru/tema/116184).
Таким образом, люстрация украинской власти – одно из важнейших
требований Майдана. Однако власть не спешит его исполнять.
Люстрационный комитет, который был создан Всеукраинским объединением
«Майдан», до сих пор не имеет статуса государственной структуры. Более
того, законодательством Украины не предусмотрена процедура люстрации.
Сегодня политики, эксперты и простые люди много говорят о
люстрации, об изменениях, в которых нуждается наше государство, однако
первые шаги в этом направлении нельзя назвать эффективными.
А. Потіха, наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Партія розвитку України в сучасних умовах
У суботу, 21 червня, у Києві відбувся з’їзд Партії розвитку України
(ПРУ), у якому взяли участь делегати з усіх областей Української держави.
Головою Національного комітету Партії розвитку України було обрано
депутата й екс-представника екс-президента В. Януковича в парламенті
Ю. Мірошниченка. Виконавчий комітет партії очолив екс-заступник
Адміністрації Президента В. Януковича С. Ларін. Заступниками голови
Нацкомітету стали колишній голова Одеської ОДА М. Скорик і
позафракційна депутат І. Горіна. Екс-голова Вінницької облради С. Татусяк
став заступником голови партії.
Журналісти звернули увагу, крім іншого, і на старі тенденції в новому
проекті: політики цілими сім’ями намагаються прийти до влади,
використовуючи нові політичні проекти. Зокрема, під час представлення
Партії розвитку України в Києві Вінницю, крім самого С. Татусяка,
презентували ще й його дочка Т. Татусяк, її чоловік О. Капітан і «молода
команда», яка завжди з С. Татусяком: О. Гаврилов, А. Кавунець
Р. Джабраїлов, Ф. Павлов.
У цьому контексті слід нагадати, що С. Татусяк будував політичну
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кар’єру в незалежній Україні з Народною демократичною партією
В. Пустовойтенка, потім перейшов до «Єдиного центру» (цю партію тоді
створив керівник Секретаріату Президента В. Ющенка В. Балога), згодом,
коли В. Янукович став Президентом, вступив до Партії регіонів, а нині
увійшов до нового політичного проекту.
І це лише один із прикладів – серед нових членів ПРУ, зауважують
оглядачі ЗМІ, можна знайти ряд подібних випадків.
Виступаючи перед колишніми соратниками по Партії регіонів,
С. Татусяк заявив, що успіх Партії розвитку України залежить від кадрового
потенціалу, а тому закликав усіх небайдужих українців долучитися до
створення політсили. «За 23 роки ми не спромоглися створити оптимальну
модель влади та зробити так, щоб був баланс між судовою, виконавчою,
законодавчою владою та людьми на місцях. Ми повинні знайти цей баланс.
Для цього ми готові не на словах, а на ділі залучити молодь, залучити людей
ідейних та ініціативних. Наш успіх залежить від того, наскільки ми будемо
мобільні, від того, який у нас буде контакт між партійцями і громадою. Якщо
ми подолаємо кризу в головах українців, перспектива за нами», – зазначив
екс-голова Вінницької облради.
Ще до офіційної презентації партії в Інтернеті з’явилася інформація, що
цей політичний проект курується колишнім главою Адміністрації
Президента С. Льовочкіним, який зібрав «нових» чиновників та обіцяє
українцям «щастя в житті». Безпосередньо ж з’їзд – це початок рекламної
кампанії проекту, який підноситимуть як альтернативу старим партіям.
Сам факт, що спікером нової політичної сили став Ю. Мірошниченко,
який ще нещодавно був вірним соратником В. Януковича, а більшість членів
партії є колишніми «регіоналами», демонструє, що особливих змін чекати не
варто.
Проте Ю. Мірошниченко наполягає, що не тільки допоможе провести у
Верховну Раду представників ПРУ, але зробить це тріумфально, створивши
потужну і впливову фракцію. «Ми переможемо. Я в цьому переконаний. І
будемо брати участь не тільки в парламентських, а й у місцевих виборах. Ми,
Партія розвитку України, створимо потужну фракцію у Верховній Раді
України. І я вірю, що ця фракція може стати стрижнем нової парламентської
більшості, нової коаліції», – заявив один з колишніх лідерів Партії регіонів.
Причому Ю. Мірошниченко вважає, що вибори мають проводитися за
новим виборчим законом. На його думку, громадяни під час виборів повинні
знати кандидатів до Верховної Ради і їхні програми, на основі чого робити
усвідомлений вибір. Про це він заявив, коментуючи зареєстрований ним
законопроект про вибори до Верховної Ради за відкритими регіональними
списками (реєстр. № 4906). «Наша партія пропонує Верховній Раді
невідкладно включити цей законопроект до порядку денного пленарних
засідань, розглянути і прийняти в цілому», – зазначив Ю. Мірошниченко.
Він також запевнив, що запропонована система виборів за відкритими
регіональними списками поєднує в собі переваги як пропорційної, так і
мажоритарної виборчих систем. «Оскільки партійні вожді не зможуть
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визначати послідовність кандидатів у виборчих списках, а кожен кандидат
прагнутиме отримати якомога більше голосів виборців персонально за себе,
має зникнути корупційна складова при формуванні виборчих списків», –
вважає політик.
Ю. Мірошниченко підкреслив, що виборці завжди знатимуть, кому вони
віддають голос і хто представлятиме їх у парламенті. З іншого боку,
політичні партії будуть зацікавлені, щоб на регіональному та місцевому
рівнях у них було багато яскравих лідерів, а отже, вони перетворяться з
вождистських структур у дійсно демократичні політичні утворення.
«Запропонована система виборів за відкритими регіональними списками
дасть змогу зробити вибори більш відкритими й прозорими, а виборці
робитимуть
відповідальний
і
свідомий
вибір»,
–
наголосив
Ю. Мірошниченко.
Під час виступу на з’їзді ПРУ він наголосив на необхідності
реформування економічної системи України. За словами Ю. Мірошниченка,
саме Партія розвитку України здатна об’єднати громадян і побудувати нову
економіку без корупції. «Україна сьогодні потребує нової політичної сили,
яка об’єднає народ. Наші двері відкриті для всіх, хто поділяє ідеї Партії
розвитку України. А вони дуже прості – Україна повинна бути єдиною,
корупцію в країні потрібно викорінити на всіх рівнях. Економіка нашої
країни має знову запрацювати, щоб кожен мав роботу, гідне життя. І це буде
можливо, коли ми зупинимо корупцію. Також ми виступаємо за вільну
ринкову економіку, за децентралізацію влади і конституційну реформу.
Держава має працювати на громадянина, а не громадянин на державу. На
нашій землі потрібно відновити порядок і Партія розвитку України готова
взяти на себе таку відповідальність», – заявив політик.
Співзасновник ПРУ С. Ларін також наголосив на необхідності реформ у
системі державного управління і у сфері економіки. Під час свого виступу на
з’їзді ПРУ він заявив, що в членів партії вистачить мужності, сил і рішучості,
щоб Партія розвитку України стала фундаментом для нової Української
держави. «А це означає прозоре обрання всіх керівних органів, відкрите
фінансування, залучення громадян до процесу прийняття рішень,
справедливе представництво всіх регіонів у керівництві партії. Багата і
процвітаюча Україна – наша мета», – зазначив С. Ларін.
Згодом він заявив, що Партія розвитку України вимагає від влади
негайної розробки та впровадження програми мінімізації негативних
наслідків від підписання угоди щодо створення зони вільної торгівлі з ЄС.
«Партія розвитку України виступає за проведення зовнішньої політики
національного прагматизму, в основі якої чітка ув’язка всіх кроків на
міжнародній арені з поточними потребами громадян та економіки. З цих
позицій ми оцінюємо підписання Угоди про асоціацію з ЄС», – зазначив
політик і наголосив, що, у цілому підтримуючи зближення з Європейським
Союзом, партія наполягає на чесному і відповідальному ставленні до
пов’язаних з цим процесом ризиків.
За словами С. Ларіна, абсолютно всі експерти визнають, що в перший
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рік роботи зони вільної торгівлі з ЄС українська економіка буде переважно
втрачати. Особливо сильно зняття захисних торгових заходів позначиться на
машинобудівній, будівельній, хімічній галузях.
На думку С. Ларіна, найважчими будуть наслідки від обмеження
доступу українських виробників на ринок країн Митного союзу. Тільки
аграрії, за словами С. Ларіна, втратять близько 500 млн дол. експорту. Ще
більшим буде удар по промисловості – трубній, оборонній, машинобудівній.
«Особливо в південних і східних регіонах країни. У цілому і без того
падаюча економіка України може втратити протягом 12 місяців після
введення ЗВТ у силу до 1,5 % ВВП», – вважає С. Ларін.
Він звернув увагу на те, що влада не представила конкретного плану
компенсації цих втрат. Така програма має включати перекваліфікацію і
створення нових робочих місць, експортні кредити для виходу на нові ринки,
податкові пільги для найбільш вразливих підприємств та інші заходи
підтримки вітчизняної промисловості. «Влада має дати чітку відповідь, що
буде з людьми, які втратять роботу, з населеними пунктами, де можуть
зупинитися містоутворюючі підприємства. Партія розвитку України готова
запропонувати свої напрацювання з цієї теми», – підкреслив С. Ларін.
Він наголосив, що ейфорія від підписання Угоди щодо асоціації з ЄС
швидко пройде – соціальні та економічні проблеми, пов’язані зі створенням
зони вільної торгівлі, залишаться. «Уряд сьогодні має не шампанське пити, а
негайно приступити до роботи над програмою мінімізації негативних
наслідків від підписання Угоди», – зазначив політик.
Учасники з’їзду ПРУ високо оцінюють його результати і вважають, що
після тривалого періоду домінування безідейних вождистських проектів у
державі створюється партія не під конкретну людину, а під велику команду
людей з різних регіонів, об’єднаних спільним баченням майбутнього
України.
Слід зазначити, що політики завжди дають високу оцінку діяльності
своїх політичних сил та обіцяють вивести Україну на високий рівень
розвитку, але результати їхньої діяльності далеко не завжди настільки
позитивні для країни, як би того хотілося. Не винятком є й нове політичне
утворення з уже відомими політиками. Вони знову обіцяють прозорість і
демократичність, а також рівність усіх регіонів – саме на цих засадах, за
їхніми словами, будуватиметься діяльність партії.
Політики запевняють, що нова політична сила стане стартовим
майданчиком для ініціативних людей з різних куточків України та різних
вікових категорій, які раніше не могли достукатися до інших партій, що
традиційно були закритими клубами із вхідним квитком, вартістю з багатьма
нулями. Зокрема, в. о. голови Волинського обласного партійного осередку
Партії розвитку України А. Горбатюк заявив, що страшна суміш політичної
кризи разом з бойовими діями істотно погіршили ситуацію в Україні. За його
словами, національна економіка тримається виключно за рахунок зовнішніх
запозичень, зупиняється робота провідних галузей економіки, люди
втрачають роботу й залишаються без будь-яких засобів до існування. «До
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цього часу не зроблено жодних реальних кроків щодо подолання корупції,
стабілізації національної грошової одиниці, подолання безробіття,
поліпшення соціального захисту людей. Тому сьогодні Україна, як ніколи,
потребує нової центристської політичної сили, сили, яка об’єднає народ, і
такою силою, я впевнений, стане Партія розвитку України. Адже вона
націлена на єдність країни, економічний розвиток держави, реальну боротьбу
з корупцією, прозорістю відносин між владою і громадою», – заявив політик.
Лідери Партії розвитку України також заявляють про готовність
приєднатися до процесу врегулювання ситуації на Донбасі. «Зі свого боку ми
заявляємо про готовність партії активно долучитися до процесу мирного
врегулювання на Сході України. Ми готові представляти наших виборців у
переговорах із владою», – ідеться в заяві з’їзду.
Представники ПРУ вважають, що першочерговим завданням є
встановлення миру в східних регіонах країни, до якого необхідно йти з
допомогою переговорів. Зокрема, С. Ларін, батьки якого проживають у зоні
проведення антитерористичної операції, зазначив, що до переговорного
процесу «необхідно підключати всіх, хто може хоч якось вплинути на
розвиток подій».
Водночас ПРУ вимагає створити в східних регіонах гуманітарний
коридор для безпечної евакуації дітей із зони конфлікту. Про це, зокрема,
ідеться в заяві, поширеній прес-службою партії. «Партія розвитку України
підтримує мирний план Президента П. Порошенка та початок переговорного
процесу щодо деескалації конфлікту. Але все це потребує часу, а життя дітей
необхідно рятувати зараз. Керівництву Збройних сил України спільно з
представниками ДНР і ЛНР необхідно негайно вирішити питання про
створення постійного гуманітарного коридору для безпечної евакуації дітей,
сімей із дітьми із зони конфлікту», – ідеться в заяві.
У зв’язку з цим представники ПРУ пропонують міністерствам і
відомствам забезпечити необхідну наявність транспортних засобів, створити
для евакуйованих дітей умови для психологічної реабілітації та оздоровлення
в санаторіях і дитячих оздоровчих центрах, вирішити питання з
фінансуванням. На їхню думку, уряду та парламенту необхідно посилити
законодавче забезпечення захисту дітей у воєнний час: визначити поняття
«дитина-жертва збройного конфлікту», «дитина, що перебуває в зоні
збройного конфлікту», а також стандарти та нормативи їх соціального
захисту. «Чітко визначити склад таких злочинів, як “вербування дитини під
час збройного конфлікту”, “використання дитини під час збройних
конфліктів”, та встановити за це кримінальне покарання. Заборонити
залучення дітей до військових формувань, заходи, пов’язані з навчанням
володінню бойовою зброєю», – наголошується в заяві ПРУ.
За інформацією ЗМІ, усі ці пропозиції член Політради Партії розвитку
України Ю. Павленко подав Прем’єр-міністру України А. Яценюку.
Експерти, оцінюючи перспективи ПРУ, мають різні точки зору. Дехто
вважає, що партія має хороші перспективи і, враховуючи підтримку її
С. Льовочкіним і його позитивні стосунки з Президентом, може стати в
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короткотерміновій перспективі конструктивною опозицією до влади і
водночас партнером по переговорах зі Сходом України. Присутність на з’їзді
представників Посольства США та американської Торговельно-промислової
палати також служить сигналом, що США очікують появи поміркованої
опозиції, а їх комунікація з С. Льовочкіним існувала ще з часів Л. Кучми.
При залученні місцевих незаплямованих еліт цей діалог має стати успішним,
і тоді його електоральний результат розділять репрезентанти місцевого
населення й президентська політсила. Зокрема, подібну точку зору озвучив
директор Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна» політолог
А. Єрмолаєв, який брав участь у роботі з’їзду ПРУ.
На його думку, нова партія має високі перспективи підтримки в
суспільстві та шанси на дострокових парламентських виборах. «У суспільстві
є очікування нових політичних сил. І я думаю, що партії, які заявляють
виразну позицію і які добре знають у регіонах, мають шанс на підтримку.
Важливо визначитися, які соціальні групи будуть для партії опорними. Я
вважаю, що партії ліберально-демократичної спрямованості, соціалліберальні мають міцну базу в підприємницькому середовищі, у середовищі
самоврядування, у молоді», – упевнений експерт.
Разом з тим А. Єрмолаєв зазначив, що нові партії мають відмовитися
від гонитви за масовістю та робити акцент на широку співпрацю з
громадськістю, реалізацію моделі партії-руху.
Також А. Єрмолаєв не вважає ризиками те, що нова партія зайняла
відверто антивоєнну позицію й наполягає на мирному врегулюванні ситуації
в Україні. «Голосування (на виборах Президента) показало, що в суспільстві
величезний попит на миротворчу позицію... Ті кандидати, які активно
закликали до швидкої війни, мобілізації – провалилися», – заявив політолог.
Не бачить проблем А. Єрмолаєв і в тому, що в ПРУ увійшло багато
представників Партії регіонів. «Не потрібно сильно переживати з приводу
назв або якихось асоціацій. Люди – мудрі», – упевнений експерт.
Натомість глава Центру прикладних політичних досліджень «Пента»
В. Фесенко вважає, що в партії немає перспектив, принаймні в найближчому
майбутньому, оскільки в політсилі немає відомого й популярного в
суспільстві лідера. «Думати, що люди проголосують за гарну назву, не варто:
такого ніколи не було, за назву не голосують. Сказати, що проголосують за
ідеологію – наївно. До того ж ідеологічними є тільки крайні праві та крайні
ліві партії. У центрі такої ніші немає, її потрібно формувати і розкручувати, а
на це потрібен час. Шанси на успіх має та партія, яку очолює популярний
лідер», – зазначив В. Фесенко.
У свою чергу політтехнолог А. Золотарьов вважає, що багато проектів,
які нині створюються на уламках Партії регіонів, навряд чи можуть бути
вдалими, якщо не знизити прохідний бар’єр.
Експерт зазначив, що новий проект С. Льовочкіна «Партія розвитку
України», яка створена з колишніх регіоналів і фінансується Д. Фірташем,
швидше за все, не зможе потрапити до Верховної Ради, якщо не буде
знижено прохідний бар’єр. «Щоб подолати 5-відсотковий прохідний бар’єр,
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потрібно мати щось більше, ніж вагомі фінансові та медійні ресурси, голову
Єрмолаєва і ряд сумнівних персон з Партії регіонів...» – зазначив
А. Золотарьов. За його словами, партійці, звичайно, роблять правильні заяви,
говорять правильні слова. «Але виникає питання: де ж ви були раніше?
М. Скорик при В. Януковичі губернаторствував, С. Ларін був правою рукою
Льовочкіна в адміністрації В. Януковича, за всім цим – демонічна постать
самого Льовочкіна...» – наголосив політтехнолог.
Разом з тим експерт не виключає певного успіху ПРУ та наголошує, що
партія може стати проектом-рятівником для залишків Партії регіонів. «Буде
кілька політичних проектів, які претендуватимуть на електоральне поле
“регіоналів”. ПРУ намагатиметься залишитися у великій політиці – хочуть
бути присутніми у новій реальності», – зазначив експерт. На його думку, для
цього політсила має необхідні ресурси, зокрема непоганих політтехнологів,
хороший медійний ресурс, який допоможе в розкрутці. «Щоправда, партія
матиме проблеми з підтримкою виборців. Там замало живого, але забагато
колишніх чиновників. Це технологічно-бюрократичний проект», – зауважив
експерт.
А. Золотарьов переконаний, що для того, щоб розкрутити партію,
потрібно мати хороших акторів. «А Мірошниченко – актор поганий. Він
намуляв людям очі. Має не кращу історію в політиці. Він намагався показати
себе як добрий “регіонал” – навіть сльози пускав. Однак працював
представником В. Януковича в парламенті. Цим все сказано», – підкреслив
він.
Інший політтехнолог Т. Загородній переконаний, що в країні змінився
запит на політиків. Тому навіть «Партія регіонів-лайт не пройде». «Люди
втомилися терпіти симулякри партії без нових лідерів і нової риторики. Вони
не матимуть попиту під час виборчої кампанії, так як це мертві партії і
політики», – підкреслив він.
Директор соціологічної служби «Український барометр» В. Небоженко
вважає, що лідери ПРУ зроблять усе можливе для перемоги на виборах, адже
Д. Фірташ, який перебуває під домашнім арештом у Відні, фінансує новий
проект «Партія розбудови України» С. Льовочкіна через те, що не хоче
повторити в США долю П. Лазаренка.
За словами В. Небоженка, у цього проекту, який має чималий
фінансовий і медіа-ресурс, є шанси подолати 5-відсотковий прохідний бар’єр
на дострокових виборах у Верховну Раду. «Приклад минулих виборів
показав, що навіть «Свобода», якщо її показувати по «Інтеру», може стати
популярною партією і пройти в парламент», – нагадав В. Небоженко.
Загалом, поява нової політичної партії особливо не дивує, адже їх за
роки незалежності з’явилося досить багато, а її доля залежатиме значною
мірою від її розкрутки в СМІ та ставленні виборців до політиків, які
представляють цю політичну силу (Під час написання статті були
використані матеріали таких джерел: Як Татусяк і його команда
ПРУться до влади // http://newslink.com.ua/vinnica/35741-yak-tatusyak-yogokomanda-prutsya-do-vladi.html . – 2014. – 23.06; Екс-«регіонал»
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Мірошниченко тепер голова ПРУ // http://www.pohlyad.com/news/n/52171. –
2014. – 21.06; 21 червня відбувся з’їзд ПРУ – реанімованої Партії регіонів
України // http://volianarodu.org.ua/uk/Polityka/21-chervnya-vidbuvsya-zjizdPRU-reanimovanoji-Partiji-regioniv-Ukrajiny. – 2014. – 21.06; До наступного
парламенту
пройдуть
лише
модернізовані
політсили
//
http://blogs.pravda.com.ua/authors/popov/53a7cd4d4a440. – 2014. – 23.06;
Мірошниченко обіцяє тріумфально провести партію Льовочкіна в Раду //
http://uapress.info/uk/news/show/28534. – 2014. – 21.06; Єрмолаєв: Партія
розвитку України має високі шанси зайняти домінуючу позицію у
вітчизняному
політикумі
//
http://ukranews.com/uk/news/ukraine/2014/06/21/126623. – 2014. – 21.06;
Колишні «регіонали», що об’єдналися у Партію розвитку України,
провели
з’їзд
і
обрали
керівництво
//
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2014/06/140621_az_development
_party.shtml. – 2014. – 21.06; Партія розвитку України – новий шанс на
об’єднання // http://www.volynpost.com/news/34959-partiia-rozvytku-ukrainynovyj-shans-na-obiednannia. – 2014. – 23.06; «Регіонали» створили «нову»
партію, яку очолив Юрій Мірошниченко і назвали її «Партія розвитку
України»
//
http://publicist.in.ua/1032-regonali-stvorili-novu-partyu-yakuocholiv-yury-mroshnichenko-nazvali-yiyi-partya-rozvitku-ukrayini.html. – 2014.
– 21.06; Небоженко: Фірташу «кров із носа, потрібна своя партія», щоб
не
повторити
долю
Лазаренка
//
http://www.zik.com.ua/ua/news/2014/06/25/firtashu_krov_iz_nosa_potribna_svo
ya_partiya_shchob_ne_povtoryty_dolyu_lazarenka__nebozhenko_500690.
–
2014. – 25.06; Партія Льовочкіна, або ж партія «трьох Сергіїв» –
останній
притулок
негідників
//
http://www.zik.com.ua/ua/news/2014/06/25/partiya_lovochkina_abo_zh_partiya_
troh_sergiiv__ostanniy_prytulok_negidnykiv__eksperty_500686. – 2014. – 25.06;
Партію Мірошниченка назвали бюрократичним проектом //
http://gazeta.ua/articles/politics/_partiyu-miroshnichenka-nazvalibyurokratichnim-proektom/565553. – 2014. – 23.06; Ларин о Соглашении об
ассоциации:
не
время
пить
шампанское
//
http://glavcom.ua/news/215928.html. – 2014. – 27.06).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Угоду про асоціацію України з Європейським Союзом буде невідкладно
розглянуто в сесійному залі після того, як Президент України
П. Порошенко внесе її в парламент. Про це заявив Голова Верховної Ради
України О. Турчинов, відкриваючи в середу, 2 липня, пленарне засідання
парламенту
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 2.07).
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***
Враховуючи небезпечну ситуацію, що склалася в країні, парламент не
має права йти на відпочинок. Про це заявив Голова Верховної Ради України
О. Турчинов під час розгляду питання про календарний план роботи
парламенту у вівторок, 1 липня.
«Парламент повинен працювати безперервно», – сказав він, додавши, що
це питання обговорювалося на нараді керівників депутатських фракцій і
груп, «і, враховуючи необхідність безперервності роботи парламенту,
прийнято рішення, щоб ми закрили ІV сесію Верховної Ради сьомого
скликання, тобто сесію, яка зараз відбувається, в день відкриття нової сесії –
2 вересня». Керівник парламенту наголосив, що таким чином буде
забезпечено безперервність роботи Верховної Ради.
Крім того, у разі необхідності парламент, працюючи в комітетах і
округах, доручає Голові Верховної Ради, за необхідністю, протягом доби
зібрати парламент «для прийняття важливих рішень». Також передбачені два
сесійні тижні – з 22 по 25 липня і з 12 по 15 серпня.
«Між сесійними тижнями депутати працюють в комітетах і округах.
Закордонних округів, я нагадаю, у депутатів немає», – сказав О. Турчинов,
зазначивши, що в сесійній залі під час обговорення лунали пропозиції «до
депутатів, щоб вони обмежили свої пересування межами країни». «Це
конструктивна пропозиція, тому що коли ви доручаєте протягом доби зібрати
парламентську сесію – депутати повинні бути в Україні, для того, щоб
зібратись протягом 24 годин», – пояснив він.
«Ми повинні гідно відповідати тим викликам, які стоять перед
парламентом, які стоять перед країною», – підсумував О. Турчинов.
Запропонований календарний план був підтриманий народними
депутатами за основу і в цілому (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 1.07).
***
Верховна Рада призначила керівника управління держохорони
В. Гелетея міністром оборони. За відповідний проект постанови
проголосували 260 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Раніше у Верховній Раді України був зареєстрований проект постанови
Президента України про призначення В. Гелетея міністром оборони України.
Нагадаємо, в. о. міністра оборони М. Коваля призначили заступником
секретаря РНБО (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2014. – 3.07).
***
У питанні щодо запровадження воєнного стану парламент має
діяти виключно в межах своєї компетенції. На цьому наголосив Голова
Верховної Ради України О. Турчинов під час ранкового пленарного засідання
у вівторок, 1 липня.
Коментуючи пропозиції народних депутатів про запровадження
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воєнного стану, у тому числі шляхом прийняття відповідних постанов,
О. Турчинов нагадав, що воєнний стан вводиться виключно Указом
Президента, який Верховна Рада має затвердити протягом двох днів. «Тому
ми повинні працювати у межах нашої компетенції», – заявив керівник
парламенту, звернувшись до парламентарів з проханням підтримати
законопроекти щодо посилення обороноздатності країни (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 1.07).
***
Україна обрала європейське майбутнє і свій вибір підтвердила
підписанням 27 червня цього року економічної частини Угоди про
асоціацію з ЄС. Про це заявив заступник Голови Верховної Ради України
Р. Кошулинський під час зустрічі з латвійською парламентською делегацією
на чолі з головою Комісії з європейських справ Сейму Латвійської
Республіки З. Калнинєю-Лукашевіцею.
На думку Р. Кошулинського, євроінтеграційний досвід Латвії, яка
успішно пройшла шлях набуття членства у ЄС, може бути дуже корисним
для України. У свою чергу, зазначив він, міжпарламентське співробітництво
має стати дієвим механізмом і важливим елементом на цьому шляху.
У рамках переговорів сторони обговорили основні напрями
двосторонніх взаємин. У цьому контексті Р. Кошулинський наголосив на
необхідності
активізації
двостороннього
торговельно-економічного
співробітництва. На його думку, перспективним напрямом, зокрема, можуть
бути науково-технічні спільні проекти у сфері ІТ-технологій на
муніципальному рівні. При цьому політик зауважив, що Україна зацікавлена
в розширенні інвестиційної співпраці, наголосивши на можливості
«максимально розвивати і збільшувати фінансово-економічний зиск для
наших
країн».
Торкаючись
культурно-гуманітарних
взаємин,
Р. Кошулинський висловив щиру подяку керівництву Латвійської держави за
підтримку етнічних українців, що мешкають у Латвії.
У свою чергу З. Калниня-Лукашевіца запевнила в підтримці офіційною
Ригою суверенітету та територіальної цілісності України.
Під час переговорів співрозмовники засвідчили необхідність
поглиблення українсько-латвійського діалогу на всіх рівнях, враховуючи
народну дипломатію, як ефективний механізм порозуміння.
У зустрічі взяла участь тимчасово повірена у справах, перший секретар
Посольства Латвійської Республіки в Україні Л. Давидова (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 2.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про вищу освіту».
Закон встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади
функціонування системи вищої освіти, створює умови для посилення
співпраці державних органів і бізнесу з вищими навчальними закладами на
принципах автономії ВНЗ, поєднання освіти з наукою та виробництвом з
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метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для
високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації
особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у
кваліфікованих фахівцях.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 1187-2 (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 1.07).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення
повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речових
прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.
Законопроект (реєстр. № 3237) спрямований на вдосконалення
процедури реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки
сільськогосподарського призначення та забезпечення доступу нотаріусів до
відомостей на електронних (цифрових) носіях Державного земельного
кадастру. Зокрема, у законопроекті пропонується надати нотаріусам (під час
вчинення ними нотаріальних дій щодо земельних ділянок) право доступу до
Державного земельного кадастру з метою пошуку відомостей і формування
витягу про зареєстровану земельну ділянку. Пропонується передбачити
також, що реєстрація похідного речового права на земельну ділянку
сільськогосподарського призначення, право власності на яку виникло та було
оформлено до 1 січня 2013 р., здійснюється одночасно з державною
реєстрацією права власності на цю земельну ділянку.
Крім
того,
пропонується
передбачити
також
встановлення
адміністративної відповідальності за порушення законодавства про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. З цією метою
зміни пропонується внести до законів України «Про нотаріат», «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,
Кодексу України про адміністративні правопорушення (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 2.07).
***
Банкиров будут штрафовать за задержку при возврате депозитов.
Банк будет выплачивать вкладчику неустойку в размере 1 % от указанной в
договоре суммы вклада за каждый день прос рочки.
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о
внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно
ответственности банка за нарушение условий договора по банковскому
вкладу. Документ поддержали 239 народных депутатов.
«Принятие законопроекта будет способствовать защите прав и законных
интересов клиентов банковских учреждений и позволит защитить их от
нарушений банком условий своевременного возврата вкладов», – отмечается
в пояснительной записке к законопроекту.
Предполагается, что за нарушение банком сроков возврата денежной
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суммы (вклада) банк выплачивает вкладчику неустойку в размере 1 % от
указанной в договоре суммы вклада за каждый день просрочки.
Объем депозитов в украинских банках в мае по сравнению с апрелем
текущего года снизился на 0,7 % – до 376,7 млрд грн в национальной валюте
и на 5 % – до 24,2 млрд дол. в иностранной валюте.
Некоторые банки из-за возникших проблем с ликвидностью не смогли
своевременно вернуть депозиты своим вкладчикам (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 2.07).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про
ліцензування певних видів господарської діяльності.
Законопроектом (реєстр. № 4743) пропонується викласти Закон України
«Про ліцензування певних видів господарської діяльності» в новій редакції.
Законопроект розроблено з метою вдосконалення системи ліцензування
господарської діяльності, спрощення започаткування та ведення бізнесу,
зокрема, шляхом вдосконалення понятійного апарату закону, державних
принципів ліцензування підприємництва, порядку ліцензування, а також
запровадження безстроковості дії ліцензій для всіх видів господарської
діяльності, що підлягає ліцензуванню, і можливості отримати її в
електронному вигляді або на паперовому носії (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 1.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення зміни
до статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту”» (щодо розширення кола осіб, що є учасниками
бойових дій).
Законом уточнено прийняте 6 травня 2014 р. положення п. 19 ч. 1 ст. 6
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
і включено до кола осіб, які належать до учасників бойових дій, резервістів,
військовозобов’язаних і працівників Збройних сил України, Національної
гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки
України, Державної прикордонної служби України, військовослужбовців
Управління державної охорони України, Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України, які не тільки захищали незалежність,
суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь у забезпеченні
проведення антитерористичної операції, а й брали участь у забезпеченні її
проведення. Також поширено цей статус на працівників підприємств,
установ, організацій, які залучалися до участі в антитерористичній операції, у
порядку, встановленому законодавством.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 4022а (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 1.07).
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***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про
внесення змін до Закону України «Про виконання рішень та застосування
практики Європейського суду з прав людини» (щодо забезпечення
виконання судових рішень).
Законопроектом пропонується внести до Закону України «Про
виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав
людини» ряд змін, які мають дати змогу прискорити виконання рішень
Європейського суду з прав людини та реалізувати права громадян на
справедливий судовий розгляд.
Зокрема, законопроектом пропонується:
– встановити, що протягом 10 днів від дня одержання повідомлення про
набрання рішенням статусу остаточного орган представництва готує,
розміщує на своєму офіційному веб-сайті та направляє для оприлюднення й
постійного зберігання на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України,
а так само й опублікування в газеті «Урядовий кур’єр» стислий виклад
рішення українською мовою;
– встановити обов’язок для органу представництва здійснювати
переклад та опублікування повних текстів рішень українською мовою;
– скоротити термін до 10 днів від дня відкриття виконавчого
провадження, за рішенням якого орган представництва надсилає до
Державного казначейства України постанову про відкриття виконавчого
провадження;
– вилучити зі ст. 18 частини 3–5, які регулюють порядок користування
рішеннями та ухвалами ЄCПЛ і комісії, які не перекладені українською
мовою.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2237 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 1.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Закону “Про зерно та ринок зерна в Україні”» (щодо оптимізації
формування зернових ресурсів України).
Документом скасовано механізм формування регіональних ресурсів
зерна.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 3140 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 1.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про державну
допомогу суб’єктам господарювання».
Закон встановлює правові засади проведення моніторингу державної
допомоги суб’єктам господарювання, здійснення контролю за допустимістю
такої допомоги для конкуренції, спрямований на забезпечення захисту та
розвитку конкуренції, підвищення прозорості функціонування системи
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державної допомоги та дотримання міжнародних зобов’язань України у
сфері державної допомоги.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2749 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 1.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Закону України “Про видавничу справу”».
Законом уточнено термінологічний апарат і деякі положення чинного
Закону щодо порядку внесення суб’єктів видавничої справи до Державного
реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
та виключення з нього; уточнено також повноваження центрального органу
виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері
телебачення й радіомовлення, в інформаційній і видавничій сферах.
Встановлюється, зокрема, що:
1. Виготовлення видавничої продукції – виробничо-технологічний
процес відтворення визначеним тиражем видавничого оригіналу
поліграфічними чи іншими технічними засобами.
2. Виготовлювач видавничої продукції – суб’єкт господарювання, що
здійснює виготовлення тиражу видання.
3. Видавець – суб’єкт господарювання, що здійснює видавничу
діяльність.
4. Видавництво – юридична особа, основним видом діяльності якої є
видавнича діяльність.
5. Видавнича діяльність – організаційно-творча, господарсько-виробнича
діяльність видавців, спрямована на підготовку і випуск у світ видавничої
продукції.
6. Видавнича організація – юридична особа, що здійснює видавничу
діяльність поряд з іншими видами діяльності.
7. Видавнича продукція – сукупність видань, випущених видавцем
(видавцями).
8. Видавнича справа – провадження або поєднання суб’єктами
господарювання таких видів діяльності: видавничої діяльності, виготовлення
видавничої продукції, розповсюдження видавничої продукції.
9. Видання – твір (документ), що пройшов редакційно-видавниче
опрацювання, виготовлений шляхом друкування, тиснення або іншим
способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає
вимогам національних стандартів, інших нормативних документів з питань
видавничого оформлення, поліграфічного й технічного виконання.
10. Вихідні відомості видання – сукупність даних, що характеризують
видання та призначені для його оформлення, бібліографічного опрацювання,
статистичного обліку та інформування споживача.
11. Замовник видавничої продукції – фізична чи юридична особа, яка
замовляє видавничу продукцію, беручи на себе фінансові зобов’язання.
12. Міжнародний стандартний номер – номер, який на міжнародному
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рівні ідентифікує відповідне видання певного видавця.
13. Розповсюдження видавничої продукції – доведення видавничої
продукції до споживача через торговельну мережу або в інший спосіб.
14. Розповсюджувач видавничої продукції – суб’єкт господарювання, що
здійснює розповсюдження видавничої продукції.
15. Суспільно необхідні видання – види видань, передбачені до випуску
за державним замовленням для задоволення пріоритетних державних потреб.
16. Тематична програма – програма випуску суспільно необхідних
видань за бюджетні кошти, розроблена в установленому порядку.
17. Тираж (наклад) – кількість виготовлених примірників видання.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 0896 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 1.07).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про відзначення
25-ї річниці створення Народного руху України за перебудову».
Документом, зокрема, рекомендовано Кабінету Міністрів утворити
Організаційний комітет з підготовки і відзначення у 2014 р. 25-ї річниці
створення Народного руху України за перебудову (з урахуванням пропозицій
громадськості щодо його персонального складу) та затвердити в місячний
термін відповідний план заходів. Відповідний проект постанови
зареєстровано за № 4143а (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 1.07).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення
садових і дачних будинків у жилі будинки та реєстрації в них місця
проживання.
Законопроектом пропонується визначити порядок переведення в жилі
садових і дачних будинків, уточнити зміст поняття «місце проживання
фізичної особи».
Відповідні зміни передбачається внести до Житлового, Цивільного
кодексів України і Закону України «Про свободу пересування та вільний
вибір місця проживання в Україні».
Згідно з проектом, «місце проживання – житло, розташоване на території
адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає постійно
або тимчасово».
Проектом також пропонується уточнити поняття «реєстрація». Згідно з
проектом це – «внесення інформації до Єдиного державного демографічного
реєстру та до паспортного документа про місце проживання або місце
перебування із зазначенням його адреси».
Прикінцевими положеннями передбачається, що «тимчасово, до
проведення реформи з питань адміністративно-територіального устрою,
дачні поселення та садівницькі товариства у приміських зонах обліковуються
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за тими населеними пунктами, з якими вони зв’язані в адміністративному або
територіальному відношенні.
Тимчасово, до проведення реформи з питань адміністративнотериторіального устрою, до жителів, об’єднаних постійним проживанням у
межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративнотериторіальними одиницями, також відносяться жителі, які проживають
постійно за межами цих адміністративно-територіальних одиниць та житло
яких віднесено до відповідного села, селища чи міста».
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2336а (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 1.07).
***
Комітет з питань бюджету рекомендує парламенту прийняти за
основу та в цілому проект закону про внесення змін до Бюджетного
кодексу України щодо зарахування орендної плати за водні об’єкти до
місцевих бюджетів.
На засіданні комітету зазначалося, що проектом закону (реєстр.
№ 4076а) пропонується з 1 січня 2015 р. змінити порядок зарахування до
місцевих бюджетів орендної плати за водні об’єкти (їхні частини), що
надаються в оренду Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування,
встановивши, що:
– така орендна плата є складовою доходів загального фонду місцевих
бюджетів, які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних
трансфертів, і зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки
Крим, обласних, районних бюджетів і бюджетів місцевого самоврядування
(зміни до ст. 69 Бюджетного кодексу України);
– плата за надані в оренду ставки, що в басейнах річок
загальнодержавного значення, виключається зі складу доходів бюджету
Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, що враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (зміни до ст. 66 Бюджетного
кодексу України). Відповідно вносяться зміни до ст. 98 Бюджетного кодексу
України.
Такі зміни запропоновані у зв’язку із зміною підходу до надання в
оренду водних об’єктів.
Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради України
зазначає, зауважив комітет, що за результатами розгляду в першому читанні
законопроект може бути прийнятий за основу (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 2.07).
***
Тимчасова слідча комісія з питань перевірки використання коштів
на армію наполягатиме на розгляді і схваленні на цьому тижні
законопроекту щодо спрощення держзакупівель для оперативного
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забезпечення діяльності Збройних сил України.
Законопроект спрямовано на спрощення закупівель для Міністерства
оборони України, Національної гвардії України та Державної прикордонної
служби України під час особливого періоду, введення надзвичайного стану
та в період проведення антитерористичної операції.
Для забезпечення відкритості й прозорості здійснення процедури таких
закупівель проектом закону передбачено обов’язкове оприлюднення на вебпорталі уповноваженого органу звіту про укладення договору про закупівлю
товарів, робіт і послуг за кошти підприємств та інформацію про зміну його
істотних умов не пізніше ніж через 15 днів з дня укладення договору про
закупівлю або внесення змін до нього, крім послуг з ремонту озброєння та
військової техніки.
Також нарешті Кабінет Міністрів прийняв постанову про порядок
використання коштів, зібраних на підтримку армії громадянами (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 2.07).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко привітав з першою перемогою
після відновлення антитерористичної операції Збройні сили та
прикордонників, які відновили контроль над пунктом пропуску
«Довжанський».
Упродовж останньої доби Збройні сили України спільно з Державною
прикордонною службою відновили контроль над пунктом пропуску
«Довжанський» і поновили його роботу.
Сапери розмінували пункт пропуску та прилеглі автошляхи,
знешкодивши 15 вибухових пристроїв на під’їздах і 20 безпосередньо в
пункті пропуску (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 1.07).
***
Президент доручив зробити все необхідне для якнайшвидшого
звільнення заручників-журналістів.
За дорученням Президента України міністр внутрішніх справ А. Аваков
провів засідання в Центрі антитерористичної операції.
Під час засідання було створено робочу групу на чолі з керівником
управління інформаційної безпеки Нацгвардії Ю. Стецем, якій доручено
координувати дії оперативних служб у питанні звільнення захоплених у
заручники бойовиками журналіста Громадського телебачення А. Станко та
оператора І. Безкоровайного.
Президент наголосив на необхідності зробити все можливе для того, щоб
у найближчий термін були звільнені захоплені журналісти, а також для
забезпечення безпеки всіх працюючих у зоні АТО працівників ЗМІ
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(Офіційне
інтернет-представництво
(www.president.gov.ua). – 2014. – 1.07).

Президента

України

***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з М.
Шульцем, під час якої привітав його з переконливою перемогою під час
переобрання на посаду Президента Європейського парламенту. Глава
держави відзначив високий професіоналізм і досвідченість М. Шульца та
висловив сподівання, що його дружнє ставлення до України сприятиме
подальшому діалогу між Україною та ЄС.
П. Порошенко наголосив, що Україна нині переживає один з
найскладніших періодів у своїй історії. Він повідомив про своє рішення не
подовжувати дію режиму припинення вогню та запевнив у готовності
відновити цей режим за умов двосторонньої відмови від застосування сили,
відновлення контролю за кордоном при моніторингу ОБСЄ і звільненні всіх
заручників.
Глава держави підкреслив, що розраховує на підтримку М. Шульца для
побудови скоординованих відносин між Україною та ЄС, зокрема для
отримання Україною перспективи членства після того, як вона здійснить
необхідні реформи.
М. Шульц подякував за привітання та запевнив у готовності зробити все
можливе для підтримки України, її європейської інтеграції та стабільності.
Також новообраний Президент Європарламенту висловив переконання, що
П. Порошенко володіє необхідним авторитетом, зокрема на міжнародній
арені, щоб принести мир і стабільність в Україну.
П. Порошенко запросив М. Шульца здійснити візит в Україну в зручний
для нього час (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 1.07).
***
Президент України П. Порошенко на зустрічі з міністром
закордонних справ Швеції К. Більдтом обговорив ситуацію на Донбасі та
подальші кроки з реалізації мирного плану Президента України.
Глава МЗС Швеції з розумінням поставився до рішення глави
Української держави завершити дію режиму припинення вогню на Донбасі.
Він підтримав готовність Президента України повернутися до режиму
незастосування сили на умовах, що відображені в рішенні Європейської ради
від 27 червня, а сааме: двостороннє припинення вогню та запровадження
надійного контролю на українсько-російському кордоні під моніторингом
ОБСЄ, звільнення всіх без винятку заручників і готовність почати політичні
переговори з реалізації мирного плану Президента України.
Як констатували сторони, рішення Європейської ради щодо мирного
плану не виконане, тому Президент П. Порошенко закликав ЄС діяти більш
рішуче. Також під час бесіди П. Порошенко поінформував про роботу над
внутрішніми реформами та отримав підтримку наміру реалізувати спільні з
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ЄС проекти для масштабного створення робочих місць на Сході України.
Сторони обговорили також подальші кроки з реалізації Угоди про
асоціацію з Європейським Союзом. П. Порошенко підтвердив намір України,
відповідно до домовленостей, провести 11 липня консультації за участі
представників ЄС, України та Росії щодо економічних аспектів реалізації цієї
Угоди.
Співрозмовники домовилися про подальшу тісну координацію дій щодо
європейської інтеграції України та стабілізації ситуації на Донбасі (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 1.07).
***
У вівторок, 1 липня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк прийняв
міністра закордонних справ Королівства Швеція К. Більдта.
А. Яценюк і К. Більдт обговорили підсумки засідання Ради
Європейського Союзу 27 червня та подальші кроки, спрямовані на ефективну
імплементацію Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.
Торкаючись економічних аспектів ситуації в Україні, Прем’єр-міністр
наголосив на неухильному виконанні урядом України показників програми
співробітництва з Міжнародним валютним фондом. У цьому контексті глава
уряду відзначив важливість врахування негативних економічних наслідків
від діяльності незаконних терористичних угруповань на Сході України при
плануванні подальших кроків взаємодії з МВФ.
Глава уряду також обговорив з очільником МЗС Швеції поточний стан і
перспективи секторального співробітництва між Україною і Євросоюзом
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 1.07).
***
Уряд готовий невідкладно приступити до виконання закону про
суспільне телебачення й радіомовлення.
Процес створення суспільного телебачення і радіомовлення – це реальні
дії, щоб в Україні, замість заскорузлої форми державного телебачення,
з’явилося нове якісне суспільне мовлення, наголосив Прем’єр-міністр
України А. Яценюк під час відкриття Міжнародної конференції «Від
державного мовлення до суспільних медіа» в Києві у вівторок, 1 липня.
А. Яценюк підкреслив, що суспільне мовлення створюється на базі
більш як 30 юридичних осіб: «На цьому шляху після прийняття закону у всіх
нас є багато технічних завдань з його імплементації».
Зокрема, він зупинився на створенні наглядової ради суспільного
телерадіомовлення. А. Яценюк звернувся до громадянського суспільства
брати активну участь у формуванні наглядової ради суспільного телебачення
і радіомовлення та відповідно до закону через конференції надати
представників до наглядової ради, зауваживши, що є необхідність
врегулювати і критерії, і якісні характеристики, і порядок скликання
конференцій. «Але при цьому така можливість вже сьогодні є. І нею треба
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скористатися», – зазначив А. Яценюк.
Він повідомив, що після вивчення думки громадськості дійшов
висновку, що єдиною правильною формою створення суспільного
телебачення і радіомовлення є створення нової юридичної особи –
публічного акціонерного товариства: «На базі цієї нової юридичної особи –
влиття людських, матеріальних, технічних ресурсів і формування нової
якісної телекомпанії, яка буде відображати дійсно найвищі стандарти
суспільного телебачення в Україні».
Глава уряду нагадав, що законом передбачається, що фінансування
Національного суспільного телебачення і радіомовлення здійснюється за
рахунок коштів Державного бюджету. Водночас обговорювалася
необхідність введення абонентської плати для громадян. «Давайте спочатку
зробимо перший крок – створимо юридичну особу, призначимо наглядову
раду. Фінансування з Державного бюджету – це опосередковане також
фінансування людьми, тому що бюджет формується за рахунок податків, а
податки платять люди. Якщо виникне необхідність і доцільність введення
додаткової безпосередньої плати за суспільне телебачення – порадимось і
приймемо відповідне рішення», – зазначив А. Яценюк (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 2.07).
***
Прем’єр-міністр
України
А.
Яценюк
направляє
в
зону
антитерористичної операції спеціальну урядову комісію для вивчення
ситуації з матеріально-технічного, медичного й соціального забезпечення
військовослужбовців, задіяних в АТО. Про це глава уряду повідомив на
засіданні Кабінету Міністрів у середу, 2 липня.
Комісія має подати відповідний звіт протягом трьох днів (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 2.07).
***
Верховная Рада 3 июля может рассмотреть вопрос о введении
чрезвычайного положения в энергетическом секторе. Об этом Премьерминистр Украины А. Яценюк заявил в ходе заседание правительства.
По его словам, 2 июля завершилась встреча при его участии, Президента
Украины П. Порошенко и Председателя Верховной Рады А. Турчинова, на
которой обсуждали вопрос, что 3 июля должен поддержать парламент. «Я
хотел бы кратко проинформировать по тем законопроектам, по которым
парламент должен продемонстрировать свою поддержку, которые будут
завтра рассматриваться и которые крайне важны для страны… Речь идет, в
первую очередь, о возможности введения чрезвычайного положения на
энергетическом рынке. Этот законопроект включен в повестку дня, и он
должен быть проголосован (3 июля. – Ред.)», – отметил Премьер.
По его словам, второй вопрос касается газотранспортной системы:
допуск к модернизации и эксплуатации украинской ГТС стран-членов ЕС и
США.
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Как сообщал «Минфин», ранее председатель правления компании
«Нефтегаз» А. Коболев предложил европейским компаниям принять участие
в модернизации и совместной эксплуатации украинской газотранспортной
системы.
Напомним, модернизация украинской ГТС на первом этапе потребует
интенсивных вложений инвестиций в объеме не менее 3–4 млрд дол., как
ранее заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Ю.
Продан (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 2.07).
***
Кабінет Міністрів має намір залучити 500 млн дол. від
Міжнародного банку реконструкції та розвитку в рамках системного
проекту «Перша позика на політику розвитку у фінансовому секторі».
Доцільність залучення таких коштів закріплена розпорядженням
Кабінету Міністрів від 25 червня № 610-р, текст якого розміщено на сайті
уряду. Згідно з документом, відповідальним за підготовку системного
проекту загалом визначено Міністерство економічного розвитку і торгівлі.
Відповідальними за посилення операційної, фінансової та регуляторної
можливості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо врегулювання
неплатоспроможних банків визначено Фонд гарантування вкладів,
Національний банк і Міністерство фінансів.
Уряд також схвалив проект листа Нацбанку до Світового банку стосовно
політики розвитку у фінансовому секторі (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2014. – 2.07).
***
Кабінет Міністрів України на засіданні 2 липня прийняв пакет
антикорупційних заходів. Про це повідомив міністр юстиції П. Петренко на
брифінгу в Будинку уряду.
Зокрема, Кабінет Міністрів схвалив законопроект щодо затвердження
антикорупційної стратегії на наступні три роки. Цей проект буде спрямовано
на розгляд парламенту.
За словами П. Петренка, законопроект розроблявся Міністерством
юстиції спільно з громадськими організаціями. «Це системний документ,
який передбачає законодавчі ініціативи і чіткі кроки у боротьбі з корупцією,
які парламент повинен затвердити і нести спільну політичну відповідальність
з урядом і з інститутом Президента, коли цей закон набере чинності», –
зазначив він.
Крім того, як поінформував міністр, уряд затвердив першочергові кроки
боротьби з корупцією на наступні шість місяців: «Ідеться про 10 пріоритетів,
які ми плануємо реалізувати протягом наступних півроку. Документ був
розроблений з представниками громадянського суспільства, міжнародними
організаціями, зокрема з експертами Ради Європи та організації GRECO», –
зазначив П. Петренко.
Перший блок, за його словами, стосується формування ефективної
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антикорупційної політики. «У рамках цього блоку ми плануємо до кінця
поточного року забезпечити прийняття антикорупційної стратегії. І
парламент має взяти на себе політичну відповідальність за реалізацію
антикорупційної політики в державі», – заявив П. Петренко.
Другий блок передбачає функціонування «доброчесної публічної
служби». Зокрема, будуть прийняті нові редакції законів про державну
службу та про службу в органах місцевого самоврядування. «Ці
законопроекти розробляються спільно з експертами Європейської комісії і
міжнародної організації SIGMA», – сказав міністр. Він наголосив, що, крім
іншого, вони передбачатимуть достойну оплату праці для службовців
державного сектору. «Бо та ситуація, яка зараз є з оплатою праці
держслужбовців і з мотивацією їхньої роботи, є неадекватною. Ненормально,
коли відповідні службовці, які надають адміністративні послуги, отримують
зарплати в розмірі 1200–1500 грн. Тоді виникає побутова корупція і
величезний дефіцит фахових кадрів, які готові працювати в цій сфері чесно»,
– підкреслив П. Петренко.
Він наголосив, що законопроект передбачатиме як реальні вимоги до
держслужбовців, так і пропонуватиме систему мотивації, у тому числі
матеріальну. «Також повинна піти в минуле практика мотивування і
надбавок, коли фактична надбавка до зарплати службовця залежить не від
його фахового рівня, а від лояльності керівництва», – додав міністр юстиції.
Він повідомив, що такі законодавчі акти мають бути подані до парламенту до
1 серпня поточного року.
У рамках блоку «доброчесна публічна служба» буде подано ще великий
пакет законів щодо запобігання конфлікту інтересів і можливості контролю
за представниками публічної служби з боку громадськості. Ці закони також
розробляються з представниками GRECO та будуть подані до парламенту до
1 вересня поточного року.
Третій пріоритетний крок, який необхідно буде здійснити упродовж
наступних шести місяців, стосується посилення відповідальності й покарання
за корупційні діяння. Як пояснив міністр юстиції, зокрема, буде прийнято
закон про Антикорупційне бюро: «Цей закон повинен бути прийнятий
Верховною Радою найближчим часом. Це сприятиме створенню дійсно
незалежного органу, який здійснюватиме як превенцію, так і розслідування
корупційних злочинів, у першу чергу тих, які вчиняються вищими
посадовими особами держави», – сказав П. Петренко.
У рамках посилення відповідальності за корупцію передбачається
«прибрати останні шпарини», які залишилися, коли державні службовці
можуть ухилятися від відповідальності через процедуру взяття на поруки.
«Це також вимога Європейської комісії, GRECO. За їхньою філософією, за
корупцію мають бути найсуворіші покарання – вони прирівнюють
корупційні правопорушення до особливо тяжких злочинів», – підкреслив П.
Петренко.
Судова реформа та реформа органів кримінальної юстиції – четвертий
пріоритетний блок в антикорупційній роботі. У цьому напрямі уряд вважає за
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першочергове прийняття нової редакції закону про судоустрій та статус
суддів, а також проведення повної переатестації судового корпусу України.
«Ми зараз бачимо, що судова система не пішла на самоочищення… Тому
принципова позиція уряду: жодні реформи неможливі в країні, коли у нас є
корумповані суди, органи прокуратури і правоохоронні органи. Саме тому
спільно з Адміністрацією Президента буде запропоновано законопроект
щодо проведення повної переатестації судової систем як за фаховою
ознакою, так і за ознакою майнового стану та відповідності задекларованого
майнового стану суддів та їхніх членів родини їхнім реальним статкам і
витратам», – заявив міністр. Він вважає, що без цього закону відновлення
довіри до судової системи в Україні буде надзвичайно складним.
Крім того, до вересня буде подано нову редакцію закону про міліцію,
закону про Державне бюро розслідувань, а також очікується, що Верховна
Рада завершить прийняття закону про прокуратуру, який відповідатиме всім
вимогам Венеціанської комісії.
П’ятий крок антикорупційних заходів стосується позбавлення
можливості користування доходами, що отримані злочинним шляхом.
Пропонується прийняти ряд законів, які розкриватимуть інформацію про
кінцевих вигодонабувачів у всіх юридичних особах приватного права.
Ідеться про ті компанії, засновниками яких є офшорні компанії. «Ми
запропонуємо механізм, за яким у єдиному державному реєстрі буде
необхідно надавати інформацію про безпосередніх власників тих офшорних
компаній, які є засновниками українських юридичних осіб», – пояснив
П. Петренко.
Також буде прийнята нова редакція закону про запобігання та протидію
легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом: «Законопроект надасть
Державній фінансовій інспекції і Держфінмоніторингу нові механізми
контролю і повернення до бюджету коштів, отриманих нелегальним
шляхом».
Крім того, буде внесено ряд законів щодо протидії відпливу тіньового
капіталу з України. «Цим питанням зараз опікуються разом з експертами
Світового банку фахівці з Міністерства фінансів і Міністерства юстиції. Ми
плануємо це зробити до наступної сесії», – повідомив П. Петренко.
Шостий крок подолання корупції на найближчі півроку пов’язаний зі
спрощенням умов ведення бізнесу і його детінізації. Як зазначив міністр, у
цьому напрямі планується прийняття парламентом закону про так званий
податковий компроміс, який дасть можливість тим підприємствам, які на 1
січня 2014 р. мали певні недоплати до бюджету, провести звірку з
податковими органами й легалізувати свої фінансові показники.
Також буде прийнято рішення щодо введення інституту бізнесомбудсмена – органу, який буде комунікатором між бізнесом і
представниками влади в питаннях дерегуляції, спрощення умов бізнесу й
незаконних дій влади.
За ініціативами громадських організацій, підкреслив П. Петренко, буде
прийнято ще один проект закону, який пов’язаний зі спрощенням
37

регуляторних процедур. Він нагадав, що за останні три місяці за ініціативою
уряду близько 60 регуляторних процедур було скасовано. «Але за 20 років
бюрократичної машини, яка працювала в Україні, їх настільки багато на рівні
підзаконних актів, указів Президента і так далі, що ми плануємо провести
повну інвентаризацію всієї нормативної бази спільно з представниками
бізнесу і громадських організацій і скасувати ті речі, які гальмують роботу
бізнесу в Україні», – заявив міністр юстиції.
Сьомим кроком у боротьбі з корупцією уряд визначив ефективну
систему надання адміністративних послуг. Буде внесено до парламенту закон
про спрощення надання адмінпослуг. Законопроект нині розробляється
Мін’юстом спільно з Мінрегіоном. Він передбачає передачу повноважень з
надання адміністративних послуг місцевим органам влади, максимальне
спрощення надання цих послуг, переведення надання таких послуг в
електронний режим. «Але головне – переведення центрів надання
адміністративних послуг на фактичний госпрозрахунок для того, щоб була
легальна мотивація, легальна оплата за послуги, які надаються за такою
процедурою: визначені законом строки, встановлена загальна по всій країні
ціна, ці послуги надаються за визначеним стандартом», – зазначив
П. Петренко. Передбачається, що держава здійснюватиме виключно
встановлення загальних регламентів і стандартів роботи цих
адміністративних центрів, а якість послуг належатиме до сфери
відповідальності місцевих органів влади. «Ці послуги повинні стати сервісом,
як це є у світі. Останніми днями я відвідую адміністративні центри, щоб
ознайомитися з їхньою роботою. Ситуація критична: люди займають чергу з
третьої ночі, щоб зайти в центр і отримати можливість зареєструватися в
електронній черзі. Повний нонсенс», – заявив міністр.
До восьмого пункту пріоритетів уряду в антикорупційній діяльності на
наступні шість місяців належить прозорість політичних фінансів. Планується
до 1 листопада поточного року подати на розгляд Верховної Ради
законопроект щодо прозорості фінансування політичних партій і виборчих
кампаній. «Уряд внесе комплексний законопроект, який фактично приведе
фінансування політичних партій до європейських стандартів і максимально
прибере політичну корупцію», – заявив П. Петренко.
Дев’ятий блок пріоритетів – законність використання бюджетних коштів
і приватизаційних процесів. Міністр юстиції нагадав, що в Україні вже
прийнято закон про державні закупівлі. На сьогодні стоїть завдання
проводити моніторинг виконання цього закону державними органами влади
й державними компаніями: «Спільно з правоохоронними органами та
Державною фінансовою інспекцією ми будемо проводити перевірки
дотримання тих процедур, які є в цьому законі, та аналіз надходження в
бюджет додаткових коштів».
Крім того, уряд поставив завдання започаткувати процес електронних
державних закупівель.
Останнім, десятим, пріоритетним кроком є забезпечення доступу до
інформації. На розгляд Верховної Ради буде запропоновано законопроект
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про публічність реєстрів. «Ми вважаємо, що без цього прибрати корупцію як
із системи реєстрації, так і з державного сектору дуже важко», – наголосив
міністр юстиції (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 2.07).
***
2 июля в Берлине состоялась четырехсторонняя встреча глав МИД
Украины, России, Франции и Германии. На этой встрече министры
иностранных дел обговаривали практические вопросы реализации
договоренностей лидеров четырех стран, достигнутых 30 июня.
Главы МИД Украины, России, Франции и Германии на встрече в
Берлине достигли договоренностей касательно пакета мер, направленных на
установление мира на Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Как заявил глава МИД Германии Ф.-В. Штайнмайер, министры
поддержали предложение направить на российские пограчно-пропускные
пункты украинских пограничников и наблюдателей ОБСЕ. «Я думаю, что
нам сегодня удалось в ходе переговоров добиться договоренностей о пакете
мероприятий, которые в совокупности ведут к надежному взаимному
перемирию (на Донбассе. – Ред.)», – сказал Ф.-В. Штайнмайер по итогам
встречи (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 2.07).
***
Міністр економічного розвитку і торгівлі України П. Шеремета
написав заяву про відставку. Про це повідомило джерело в уряді.
За словами джерела, можливою кандидатурою на посаду голови
міністерства розглядається екс-міністр економіки Б. Данилишин, який не
спростував і не підтвердив свого можливого призначення. «У мене є
програма економічних реформ. Якщо вона буде прийнята, то я погоджуся
працювати у владі, неважливо на якій посаді», – сказав він.
Як відомо, П. Шеремета був призначений на посаду міністра
економічного розвитку і торгівлі 27 лютого після затвердження Верховною
Радою нового уряду на чолі з А. Яценюком (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2014. – 2.07).
***
Українська делегація вперше бере участь у роботі Координаційної
ради Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу. Консолідація зусиль на
міждержавному рівні з подолання епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу є неодмінною
умовою їхньої успішності. Про це віце-прем’єр-міністр України О. Сич
заявив у Женеві під час відкриття 34 засідання Координаційної ради
Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС).
О. Сич подякував міжнародній спільноті за належну оцінку досягнень
нашої держави в протидії ВІЛ/СНІДу, завдяки яким Україну вперше було
обрано до складу Координаційної ради Програми на 2014–2016 рр. в статусі
повноправного члена.
Серед іншого, під час засідання Координаційної ради обговорювалися
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питання з вироблення консолідованих підходів до розв’язання сучасних
проблем у сфері подолання ВІЛ/СНІДу, а також визначення пріоритетів,
орієнтованих на сприяння інноваційному розвитку систем охорони здоров’я в
цілому. «Активізація співпраці з ЮНЕЙДС дасть змогу оптимізувати участь
України в міжнародній боротьбі з ВІЛ/СНІДом, а також залучити ресурси
світового співтовариства до реалізації національної стратегії подолання цього
небезпечного захворювання», – наголосив О. Сич (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 2.07).
***
Протягом місяця в Україні запрацює Агентство електронного
урядування. Використання сучасних інформаційних технологій і
впровадження в Україні електронного урядування змусить владу працювати
ефективно, відкрито й зробить послуги, які державні органи надають
громадянам, прозорими та доступними. Про це повідомив віце-прем’єрміністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства В. Гройсман під час круглого столу на тему:
«Європейська модель електронного урядування для України».
Захід відбувся в Мінрегіоні за участі урядовців та експертів з Естонії,
Польщі та Молдови, які поділилися досвідом кращих практик електронного
урядування, що впроваджуються або вже впроваджено в цих країнах
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 2.07).
***
У Швейцарії віце-прем’єр-міністр України О. Сич зустрівся із
заступником Генерального секретаря ООН, Верховним комісаром ООН у
справах біженців А. Гуттерешем.
Під час зустрічі обговорювалися питання щодо вжиття необхідних
заходів із захисту громадян, які проживають у регіонах України зі складною
політичною ситуацією, зокрема стосовно надання допомоги внутрішньо
переміщеним особам.
Віце-прем’єр-міністр від імені уряду України подякував представнику
ООН за допомогу Україні з боку управління Верховного комісара у справах
біженців.
У свою чергу А. Гуттереш відзначив некритичні масштаби переміщення
осіб не лише з України до Росії, а й у її межах. «Питання не в кількості осіб, а
наявності чіткої стратегії поводження з такими особами та належного
забезпечення їхніх потреб», – підкреслив Верховний комісар.
На завершення зустрічі віце-прем’єр-міністр запевнив А. Гуттереша в
реалізації нашою державою більшості рекомендацій управління Верховного
комісара у справах біженців, а також готовності України й надалі керуватися
ними в інтересах стабілізації ситуації в країні та захисту невід’ємних прав
громадян (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 2.07).
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ПОЛІТИКА
На переговорах у Берліні узгоджено пакет домовленостей про
перемир’я на Південному сході України. Про це повідомив глава МЗС
Німеччини Ф.-В. Штайнмайер за підсумками зустрічі, що відбулася в середу,
2 липня, у Берліні, передає УНН з посиланням на «ИТАР-ТАСС».
Переговори глав МЗС Росії, ФРН, Франції, Німеччини та України, заявив
Ф.-В. Штайнмайер, є конструктивні. «Я зрозумів, що всі учасники
усвідомили, яку відповідальність ми несемо щодо запобігання ще більшій
небезпеці в Україні, – сказав він. – Думаю, спільними зусиллями ми зможемо
відійти від ескалації конфлікту, яка відбувалася в останні дні» (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 2.07).
***
Чергова зустріч контактної групи з врегулювання ситуації на Сході
України відбудеться на цьому тижні, повідомив глава МЗС ФРН
Ф.-В. Штайнмайер, передає УНН з посиланням на «РИА “Новости”».
«Міністри, які тут зібралися, підтримують це рішення повернення до
переговорів тристоронньої контактної групи. Ще на цьому тижні ці
переговори мають відбутися – до 5 липня», – сказав він на прес-конференції
за підсумками чотиристоронніх переговорів по Україні.
Німецький міністр також високо оцінив готовність Росії співпрацювати в
забезпеченні стабільності на російсько-українському кордоні. «Ми вітаємо
готовність Росії дозволити українським прикордонникам мати доступ на
пункти переходу на російській території. Ми просимо ОБСЄ також
розглянути можливість направлення спостерігачів організації на ці пункти»,
– сказав Ф.-В. Штайнмайер (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 2.07).
***
Глава МЗС РФ С. Лавров на прес-конференції повідомив, що Росія
підтверджує свою готовність розмістити на деяких пунктах пропуску
на кордоні з Україною українських прикордонників і спостерігачів ОБСЄ.
Проте, за його словами, це буде здійснено лише за умови припинення вогню,
передає УНН.
«Звичайно, це все діє на період припинення вогню. Це все стане
можливим тільки після того, як припинення вогню буде узгоджено та
оголошено», – наголосив глава МЗС РФ.
С. Лавров також подякував главі МЗС ФРН за ініціативу в проведенні
переговорів (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2014. – 2.07).
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***
США підтримують рішення українського Президента щодо
припинення режиму перемир’я на Донбасі та відновлення
антитерористичної операції. Про це повідомила заступниця речника
Державного департаменту США М. Харф, передає УНН з посиланням на
радіо «Свобода».
Співробітниця Держдепу наголосила, що українські силовики мають
обов’язок обороняти свою територію від агресії проросійських бойовиків.
Що ж до ролі Росії в дестабілізації ситуації на Сході України М. Харф
зазначила, «що російський уряд значною мірою причетний до підтримки
сепаратистів».
Як відомо, 30 червня Президент України П. Порошенко за підсумками
засідання РНБО прийняв рішення зупинити дію режиму одностороннього
припинення вогню на Донбасі (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 2.07).
***
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун шкодує з приводу відновлення
вогню на Сході України. Про це заявив його представник С. Дюжаррік,
передає УНН з посиланням на ВВС.
«Генсек із занепокоєнням стежить за повідомленнями про відновлення
зіткнень на Сході України і вкрай засмучений тим, що оголошений
Президентом України П. Порошенко режим одностороннього припинення
вогню так і не поклав край насильству», – сказав він на брифінгу в НьюЙорку.
Пан Гі Мун знову закликав усі сторони протистояння в Україні
домагатися справжнього припинення вогню.
Крім того, лідер ООН рішуче «засудив триваючі незаконні насильницькі
дії з боку озброєних груп» (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 2.07).
***
По заявлению лидера самопровозглашенной ЛНР В. Болотова,
журналисты «Громадського ТВ» освобождены.
Журналистку А. Станко и оператора И. Бескоровайного сепаратисты
захватили 1 июля.
В. Болотов заявил также, что журналисты освобождены по просьбам
руководителей российских телеканалов. Ранее представители луганских
сепаратистов заявили, что готовы отпустить задержанных журналистов
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 2.07).
***
Официально за время проведения АТО в Донецкой области, по
состоянию на 1 июля, погибли 279 человек, среди них около 160 мирных
жителей.
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За время антитеррористической операции в Донецкой области погибло
не менее 160 мирных жителей, среди них четверо детей. Об этом изданию
«Зеркало недели» сообщила заместитель главы Донецкой областной
администрации, начальник управления по вопросам здравоохранения
Е. Петряева.
«Официально за время проведения АТО в Донецкой области, по
состоянию на 1 июля, погибли 279 человек – 262 мужчины, 13 женщин,
4 ребенка. Как неизвестные, то есть вообще без каких-либо опознавательных
знаков, зарегистрированы 93 человека. Как военные (в камуфляже) – 26.
Остальные 160 погибших, предположительно, местные жители», – сказала
она.
По словам Е. Петряевой, речь идет только о тех погибших, в отношении
которых проведена судебно-медицинская экспертиза. Что касается потерь
военных, национальных гвардейцев, сотрудников МВД и СБУ и
пограничников, то регистрацией и транспортировкой погибших занимаются
сами силовики. Раненых оперативно переправляют в медицинские
учреждения населенных пунктов, не занятых сепаратистами, чтобы
исключить их захват боевиками, пишет издание (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 2.07).
***
Министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной
республики опровергает факт «массовой сдачи в плен ополченцев»
силовикам АТО, сообщается в аккаунте ДНР в Twitter.
В «республике» также назвали информацию об эвакуации ДНР из здания
Донецкой ОГА недостоверной. «Все органы власти ДНР работают в штатном
режиме», – говорится в сообщении.
Ранее
спикер
информационно-аналитического
центра
Совета
национальной безопасности и обороны (СНБО) А. Лысенко сообщил, что
представители самопровозглашенной Донецкой народной республики начали
процесс эвакуации из здания Донецкой областной государственной
администрации (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 2.07).
***
Чи не єдиний шлях для України зупинити В. Путіна – це створити
антипутінську коаліцію з країнами-членами НАТО. Про це в ефірі
«Свободи слова» сказав секретар РНБО А. Парубій, передає кореспондент
УНН.
«Будучи в Брюсселі, я сказав нашим партнерам з НАТО, що ми повинні
створити антипутінську коаліцію і повинні зупинити Путіна сьогодні. Якщо
ми не зупинимо його сьогодні, то невідомо, де його диверсанти з’являться
завтра», – зазначив А. Парубій. За його словами, Україна продовжить це
пропонувати
НАТО
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 2.07).
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***
Лишенный депутатских полномочий лидер сепаратистского
движения «Юго-Восток» О. Царев объявлен в межгосударственный
розыск. Об этом сообщил информированный источник в Министерстве
внутренних дел Украины.
В отношении экс-депутата от Партии регионов О. Царева открыто
несколько уголовных производств за призывы к сепаратизму (Електронні
Вісті (http://elvisti.com). – 2014. – 2.07).
***
Басманный
суд
Москвы
заочно
арестовал
губернатора
Днепропетровской области Украины И. Коломойского, сообщил
официальный представитель Следственного комитета В. Маркин.
Решение принято именно по ходатайству СК. Российское ведомство
обвиняет миллиардера (Forbes оценивает состояние И. Коломойского в
1,8 млрд дол. и ставит его на четвертое место в списке богатейших людей
Украины) в организации убийства, применении запрещенных средств и
воспрепятствовании
профессиональной
методов
ведения
войны,
деятельности журналистов, похищении людей.
Потерпевшими по делу якобы признаны 2700 человек. Следственный
комитет утверждал, что по делу о преступлениях И. Коломойского, и. о.
главы МВД Украины А. Авакова и командира батальона «Айдар»
С. Мельничука допрошены 4 тыс. свидетелей. «Их показания подтверждают
версию следствия о причастности Коломойского, Авакова, Мельничука, а
также украинских военнослужащих, вооруженных членов Национальной
гвардии Украины и боевиков “Правого сектора” к указанным
преступлениям», – указывает В. Маркин.
С. Мельничук подозревается в том, что именно он принимал
непосредственное участие в минометном обстреле мирной территории, когда
погибли журналисты ВГТРК И. Корнелюк и А. Волошин. Что касается
И. Коломойского, то его в СК называют главным спонсором вооруженных
формирований, атакующих позиции ополченцев в Донецкой и Луганской
областях. Об этом сообщает «РосБизнесКонсалтинг» (Електронні Вісті
(http://elvisti.com). – 2014. – 2.07).
***
Під Кабміном мітингували проти підвищення цін на ЖКГ і корупції в
Укрзалізниці.
Під будівлею уряду відбулися два мітинги загальною чисельністю
близько 150 осіб. Учасники акцій протесту виступають проти
необґрунтованого, на їхню думку, підвищення цін на житлово-комунальні
послуги, а також проти корупції в Укрзалізниці, передає кореспондент УНН.
Зокрема, учасники акції протесту повідомили, що нині щомісяця
керівництво Укрзалізниці недодає бюджету грошові кошти в сумі близько
10 млн грн і займається розкраданням цих коштів.
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Відзначимо також, що серед противників підвищення цін на житловокомунальні послуги багато працівників бюджетної сфери та пенсіонерів
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 2.07).
***
До міліції Києва надійшло три повідомлення про бійку та
травмування людей біля Верховної Ради, де зібралися активісти
Майдану, передає УНН.
«До міліції надійшло три повідомлення. Перше – про бійку між
активістами, два інші – про травмування людей під час бійки. …На місці
подій працює слідчо-оперативна група. У двох постраждалих травми голови.
Медики надали їм допомогу на місці. За фактом триває перевірка. Підрозділи
міліції проводять заходи із забезпечення охорони громадського порядку», –
зазначили в столичній міліції.
Разом з тим один з активістів Майдану на місці подій повідомив, що між
собою зійшлися бійці так званої «сотні Пашинського» (17-та сотня Майдану)
і 4-ї козацької сотні Майдану. «Хлопці почали з’ясовувати свої стосунки та
“питання” щодо того, хто з них більший герой і більше “значить” на Майдані.
Усе закінчилося киданням вибухових пакетів і масовою бійкою», – зазначив
активіст.
Як зазначили в МВС, інцидент стався через розбіжності позицій
активістів (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014.
– 1.07).
***
На українському політичному небосхилі може з’явитися новий лівий
політичний проект. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив
член КПУ, колишній член комуністичної фракції народний депутат О. Голуб,
передає УНН.
Він заявив, що в разі, якщо однопартійці не прислухаються до слів
групи, яка вийшла із фракції, – вони намагатимуться реалізувати новий лівий
політичний проект. «Якщо до нас не прислухаються і вважатимуть, що ми
помилялися – це право наших колег, то, безумовно, ми будемо намагатися
реалізувати якийсь новий лівий проект в Україні. Очевидно, що не вистачає
сучасної яскравої лівої сили на сьогоднішньому політичному небосхилі», –
вважає він.
Як повідомлялося, у ВР уже зареєстрували проект постанови про
ліквідацію
фракції
КПУ
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 2.07).
ЕКОНОМІКА
Доходи Держбюджету України за перше півріччя зросли на
13 млрд грн.
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За січень – червень 2014 р. до Загального та Спеціального фондів
Державного бюджету України надійшло 175,8 млрд грн, що на 13,1 млрд грн
(8,1 %) більше, ніж за відповідний період 2013 р.
До Загального фонду Державного бюджету України надійшло
152,9 млрд грн, або 97,1 % від суми, передбаченої помісячним розписом
доходів на січень – червень, що на 10,5 млрд грн (7,4 %) більше, ніж за
відповідний показник 2013 р.
До Спеціального фонду Державного бюджету України за січень –
червень 2014 р. надійшло 22,9 млрд грн, що на 2,6 млрд грн (12,8 %) більше,
ніж за відповідний період 2013 р.
Протягом січня – червня 2014 р. відшкодовано ПДВ на суму
20,4 млрд грн (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 2.07).
***
Украинская «оборонка» ищет замену российскому рынку.
Украины
необходимо
Оборонно-промышленному
комплексу
переориентироваться с российского рынка на европейский. Такое мнение
высказал временно и. о. гендиректора Государственного концерна
«Укроборонпром» Ю. Терещенко. «Европейский рынок существенно
отличается от наших традиционных рынков Азии, Африки или
постсоветского пространства. Учитывая евроинтеграционный курс Украины,
отечественным субъектам военно-технического сотрудничества придется
диверсифицировать научные и производственные связи с иностранными
партнерами, налаживать сотрудничество со странами Европы, с членами
НАТО», – сказал он.
Вместе с тем он отметил, что решение концерна о приостановлении
военно-технического сотрудничества с Россией, «последовавшее в унисон с
заявлением Премьер-министра А. Яценюка», отражает «осознанную волю
нашего народа не сотрудничать с агрессором».
Ю. Терещенко добавил, что для предприятий «оборонки» решение
переориентироваться на рынок ЕС является достаточно болезненным,
поскольку убытки для Украины и России от прекращения ВТС могут
измеряться и десятками, а то и сотнями миллионов долларов.
По словам главы концерна, для работы в Европе необходимо
руководствоваться не только техническими стандартами НАТО, но и
экономическими правилами ЕС. Украинским предприятиям, которые
планируют выход на европейский рынок, необходимо будет пройти
техническую сертификацию в Европе.
Напомним, что в марте «Укроборонпром» прекратил поставки оружия и
военной техники в Россию (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. –
1.07).
***
Украина увеличила экспорт зерновых.
По предварительным данным, экспортировано 32,4 млн т из ожидаемых
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33 млн т.
Экспорт зерна из Украины в 2013/2014 маркетинговом году (июль –
июнь) составил 32,4 млн т, что на 42,1 % больше, чем в предыдущем сезоне.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и
продовольствия со ссылкой на предварительные данные Госветфитослужбы.
Согласно сообщению, на внешние рынки Украина поставила 9,4 млн т
пшеницы, 2,5 млн т ячменя, 20,1 млн т кукурузы.
Минагропрод также отметил, что планирует на новый 2014/2015 МГ
заключить с зернотрейдерами меморандум о взаимопонимании. «На
заседании межведомственной рабочей группы по функционированию рынка
зерна в пятницу, 27 июня, с участниками рынка была согласована
окончательная редакция Меморандума о взаимопонимании между
Министерством аграрной политики и продовольствия и субъектами
хозяйствования – экспортерами зерна. Меморандум будет официально
подписан в ближайшие дни», – говорится в сообщении.
Ранее Минагропрод прогнозировал, что по итогам 2013/2014 МГ экспорт
зерна из Украины достигнет 33 млн т (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua).
– 2014. – 1.07).
***
1 липня в Україні стартували перші електронні торги арештованим
майном. Про це повідомили в прес-службі Державної виконавчої служби,
передає «ЛігаБізнесІнформ».
З 9:00 торги арештованим майном і конфіскатом відбувалися в чотирьох
пілотних регіонах – у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській областях і в
Києві. Усього розпочалося 59 таких онлайн-аукціонів. Торги по кожному
лоту тривали до 18:00.
Згідно з інформацією ДП «Інформаційний центр Міністерства юстиції
України», станом на 30 червня в систему електронних торгів арештованим
майном внесено 737 лотів на суму понад 81 млн грн. Це – нерухомість,
транспортні засоби, побутова техніка тощо. Нині система фіксує 1419 заявок
на участь у торгах за різними лотами (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2014. – 2.07).
***
За первую половину текущего года поступления от приватизации
составили 51,5 млн грн, что составляет 0,3 % от запланированных на этот
год приватизационных поступлений. Об этом сообщается в пресс-службе
Фонда государственного имущества Украины.
Фонд госимущества за первое полугодие этого года также перечислил в
государственный бюджет от аренды госимущества 477 млн грн, что
составляет более 60 % годового плана. Поступления от дивидендов с
госсобственности по итогам января – июня составили 222,6 млн грн.
Всего же фонд планирует до конца года получить от аренды
госимущества 794,16 млн грн.
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Напомним, 12 июня были приостановлены торги за приватизацию завода
«Сумыхимпром» (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 2.07).
***
Міністерство сільського господарства і продовольства Республіки
Білорусь на прохання Россільгоспнагляду вводить тимчасові обмеження
на ввезення картоплі з України. Про це йдеться в повідомленні
білоруського відомства.
«У зв’язку із зверненням Россільгоспнагляду і відповідно до ст. 6 і 8
Угоди Митного союзу про карантин рослин від 11 грудня 2009 р.,
принципами Міжнародної конвенції з карантину та захисту рослин,
Республіка Білорусь запроваджує з 10 липня 2014 р. тимчасові обмеження на
ввезення картоплі продовольчої з України», – ідеться в повідомленні.
Як наголошується, картопля продовольча, відвантажена до 10 липня
2014 р., підлягає ввезенню на територію Республіки Білорусь за результатами
(Економічна
правда
карантинного
фітосанітарного
контролю
(www.epravda.com.ua). – 2014. – 2.07).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

В Украине подсчитали зарплатные долги.
Наименьший объем зарплатной задолженности зафиксирован в
Черновицкой области – 4,3 млн грн и в Закарпатской области – 4,6 млн грн.
Лидерами по задолженности заработной платы в июне стали Киевская и
Харьковская области – 31,9 и 120,2 млн грн соответственно. Об этом
«Минфину» сообщили в Государственной службе статистики.
При этом в Киевской области в мае показатель долгов составлял
133,2 млн грн, в Харьковской области – 118,4 млн грн.
Тройку лидеров по зарплатным долгам замыкает Донецкая область с
объемом задолженности на уровне 109,6 млн грн. Донецкая область также
нарастила задолженность по сравнению с майским показателем на
2,2 млн грн.
Объем задолженности по зарплате в Киеве составил 58,7 млн грн. В
целом по стране объем задолженности по зарплатам в июне составил
999,3 млн грн.
Как сообщал «Минфин» ранее, в мае объем задолженности по зарплатам
составлял 1,8 млрд грн (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. –
2.07).
***
Прийняття законопроекту «Про реструктуризацію кредитних
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зобов’язань з іноземної валюти в національну валюту України – гривню»
призведе до дефолту. Таку думку висловили експерти асоціації
«Український кредитно-банківський союз» (УКБС).
Експерти асоціації звернулася до парламенту щодо неприйнятності
популістських законодавчих ініціатив, які змушують кредиторів бути
заручниками недобросовісних позичальників. Як зазначається, це зруйнує
платіжну дисципліну в національній фінансовій системі, що матиме
негативні наслідки для економіки країни.
Так, УКБС звернув увагу голови парламенту та профільного комітету
ВРУ на цілковиту неприйнятність проекту закону «Про реструктуризацію
кредитних зобов’язань з іноземної валюти в національну валюту України –
гривню». «Парламентарі прагнуть узаконити схеми ухилення від
добросовісного виконання кредитних договорів, зобов’язуючи банки
продавати несумлінним боржникам право викупати у фінустанові свої
безнадійні борги за неринковою вартістю, що лише заохочує аферистів, які
брали позики без наміру їх повернення», – вважають в УКБС (Економічна
правда (www.epravda.com.ua). – 2014. – 2.07).
***
Прем’єр-міністр Росії Д. Медведєв, вважає, що в Україні до осені буде
повноцінна газова криза. Про це глава російського уряду написав на своїй
Facebook-сторінці.
«Україна за газ не платить. Заборгованість величезна. Беруть газ з
підземних сховищ. До осені буде повноцінна газова криза», – вважає він.
Д. Медведєв також заявив, що РФ захищатиме свій ринок у зв’язку з
підписанням Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом. «27 червня
Україна підписала Угоду про асоціацію з Євросоюзом. Це право України.
Право Росії – перейти до нових умов роботи з нею. Захистити свій ринок.
Рішення про заходи захисту буде прийнято після консультацій. Уряд Росії
займається аналізом ситуації, що склалася. А також розробляє наші дії в
рамках Угоди про зону вільної торгівлі СНД і правил СОТ», – написав
прем’єр РФ (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. – 2.07).
***
В июне предприятиям возместили меньше НДС.
Объем возмещений по налогу на добавленную стоимость
хозяйствующим субъектам Украины в июне сократился более чем вдвое – до
2,3 млрд грн по сравнению с 4,9 млрд грн в мае.
Согласно сообщению Государственной казначейской службы,
наибольший объем возмещений получили предприятия Днепропетровской
области – 547,4 млн грн, наименьший объем – предприятия Киева –
726 тыс. грн. Предприятия Донецкой и Луганской областей получили
12,6 млн грн и 7,6 млн грн возмещений соответственно.
Также в числе областей, получивших наибольшие суммы возмещений –
Киевская – 283,4 млн грн, Ивано-Франковская – 194,1 млн грн, Полтавская –
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131 млн грн, Кировоградская – 120,2 млн грн.
В целом, возмещения получили более 1300 предприятий и организаций.
Как сообщалось, в мае объем возмещений налога на добавленную
стоимость предприятиям и организациям Украины составил 4,9 млрд грн, что
на 17 % больше, чем в апреле текущего года. Возмещения получили более
1500 предприятий (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 2.07).
***
В Украине стало меньше экономически активного населения.
Экономически активное население в возрасте от 15 до 70 лет в Украине в
І квартале 2014 г. составило 21,29 млн человек, что на 2,6 % меньше, чем в
январе – марте 2013 г. Об этом сообщила Государственная служба
статистики.
Как сообщил Госстат, из числа экономически активного населения по
состоянию на январь – март 2014 г. трудоустроено более 90 % –
19,4 млн человек. Вместе с тем этот показатель на 3,4 % ниже, чем в
І квартале 2013 г.
По данным Госслужбы занятости, наибольшее количество экономически
активного населения находится в Донецкой области – почти 2 млн человек, в
Днепропетровской – 1,5 млн человек, в Харьковской – 1,2 млн человек, а
также в Киеве – 1,4 млн человек. При этом наименьшее количество работает
в Черновицкой области – 372 тыс. человек, Кировоградской – 398 тыс.,
Волынской – 416 тыс. и в Тернопольской – 419 тыс. человек.
Кроме того, Госстат насчитал 12,4 млн человек, возрастом от 15 до
70 лет, которые составляют показатель экономически неактивного населения.
По данным ведомства, этот показатель на 3,3 % превышает І квартал 2013 г.
Также Госслужба занятости сообщила, что, по данным Международной
организации труда, в І квартале 2014 г. в Украине зарегистрировано
1,9 млн безработных, что на 7,3 % больше, чем в январе – марте 2013 г.
Таким образом, по данным МОТ, уровень безработицы в Украине в
І квартале текущего года составил 8,8 % от общего количества экономически
активного населения, в то время как по итогам І квартала 2013 г. этот
показатель составлял 8,1 %.
Как сообщалось, по последним данным Госстата, численность населения
материковой части Украины без учета населения временно оккупированной
Автономной Республики Крым на 1 мая составила 43 млн человек.
Согласно методологии отечественной статистики, уровень безработицы
в Украине в І квартале 2014 г. составил 1,9 %. В то же время в мае на фоне
аннексии Крыма этот показатель сократился до 1,7 % от общего количества
трудоспособного населения (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. –
2.07).
***
Темпы роста мировой экономики в 2014–2015 гг. будут постепенно
ускоряться, но при этом будут сохраняться понижательные риски,
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говорится в ежеквартальном обзоре рейтингового агентства Fitch
Ratings за июнь.
Согласно прогнозу агентства, темпы роста крупнейших развитых
экономик мира составят 2,7 % в текущем году, 3,1 % – в следующие два года,
тогда как в 2013 г. прирост ВВП составил 2,4 %.
Таким образом, Fitch понизило оценку роста на 2014 г. на 0,2 п. п., а
прогноз на 2015 г. был снижен на 0,1 п. п. по сравнению с предыдущими,
мартовскими, оценками.
Экономисты Fitch считают, что дефляция в еврозоне представляет
значительным
риск,
нормализация
денежно-кредитной
политики
Федеральной резервной системы может спровоцировать повышенную
волатильность финансовых рынков, рост мировой торговли может
замедлиться более значительно, а высокие цены на нефть могут
отрицательно повлиять на экономический рост в большинстве регионов.
Агентство ожидает, что темпы роста ВВП США в 2014 г. составят 2 %
(2,8 % ожидалось в марте), 3,1 % – в 2015 г. и 3 % – в 2016 г.
Оценка роста для еврозоны на текущий год составляет 1,1 %, 1,5 % – на
2015 г. и 1,6 % – на 2016 г. Экономики Германии и Испании будут расти
быстрее, чем Франции и Италии, тогда как ранее страны ядра еврозоны
демонстрировали динамику, отличную от периферии.
Страны валютного блока ожидает длительный период низкой инфляции
(0,9 % в 2014 г., 1,3 % в 2015 г. и 1,5 % в 2016 г.), при том что Европейский
центральный банк таргетирует уровень в 2 %. Однако, как полагают
экономисты агентства, еврозона сможет избежать сползания в дефляцию.
В Великобритании прогнозируются темпы роста экономики выше
потенциальных на среднесрочную перспективу, при этом с 3 % в 2014 г. они
будут замедляться до 2,5 % в 2015 г. и до 2,3 % в 2016 г. Экономика Японии
возрастет в 2014 г. на 1,6 %, на 1,3 % – в 2015 г. и на аналогичную величину в
2016 г. Темпы роста экономики развивающихся стран замедлятся в 2014 г. до
4,3 % (с 4,7 % в 2013 г.), а затем ускорятся до 4,8 % в 2015 г. и 4,9 % в 2016 г.
В Китае подъем ВВП сократится с 7,3 % в 2014 г., до 7 % – в 2015 г. и до
6,7 % – в 2016 г., прогнозирует Fitch.
Что касается РФ, то здесь агентство ожидает роста экономики на 0,5 % в
текущем году и только незначительного ускорения в течение следующих
двух лет (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 2.07).
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