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У ЦЕНТРІ УВАГИ
КСУ відкрив провадження за зверненням Верховної Ради
щодо законопроекту про децентралізацію
Конституційний Суд України (КСУ) ухвалив відкрити конституційне
провадження у зв’язку із зверненням Верховної Ради про надання висновку
щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України
щодо децентралізації влади вимогам статей 157 і 158 Конституції. Про це
йдеться в повідомленні прес-служби КСУ.
«Колегія суддів ухвалила постанову про відкриття конституційного
провадження», – сказано в повідомленні.
Також на засіданні було обговорено питання про форму розгляду справи.
«Суд прийняв постанову з цього питання. Справа розглядатиметься у
формі письмового слухання», – зазначили в КСУ.
Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада України після тривалого
обговорення і дискусій підтримала цей законопроект 288 голосами. 17 липня
звернення
парламенту
надійшло
в
КСУ
(РБК-Украина
(http://www.rbc.ua/rus/news/ksu-otkryl-proizvodstvo-obrashcheniyu-rady1437577648.html). – 2015. – 22.07).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
В. Пальчук, ст. наук. співроб. СІАЗ НБУВ,
канд. наук із соц. комунікацій

Перший етап адміністративно-територіальної реформи –
ухвалення перспективних планів формування спроможних
територіальних громад
Тема адміністративно-територіальної реформи після підписання
Президентом П. Порошенком у березні поточного року Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад» та затвердження Кабінетом
Міністрів України Методики формування спроможних територіальних
громад активізувалася в ЗМІ та експертному середовищі і поступово
привертає увагу громадськості. Зазначений Закон передбачає таку
послідовність реалізації: затвердження Методики формування спроможних
територіальних громад, Перспективного плану формування територій громад
області, а також формування органів місцевого самоврядування об’єднаних
територіальних громад.
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Адміністративно-територіальна реформа є невід’ємною складовою
процесу децентралізації влади. Відповідно до коаліційної угоди, в Україні
розпочато процес децентралізації влади, який супроводжуватиметься
передачею значних повноважень та фінансових ресурсів від органів
державної влади – органам місцевого самоврядування. Децентралізація
здійснюється з метою забезпечення ефективної реалізації прав громадян,
надання публічних послуг належної якості, збільшення прав і повноважень
місцевих громад.
На сьогодні триває перший етап адміністративно-територіальної
реформи – підготовка та затвердження перспективних планів формування
спроможних територіальних громад. З травня у всіх регіонах України в
рамках проведення адміністративно-територіальної реформи розпочався
процес так званого добровільного об’єднання громад. Новостворені громади,
переконують представники влади, матимуть додаткові матеріальні
преференції від держави і такі ж можливості для розвитку, як і міста
обласного значення.
Прийняття перспективних планів формування територій громад
областей на сесії обласних рад є кульмінаційним етапом адміністративнотериторіальної реформи. Після цього Кабмін має затвердити Перспективний
план, а сільські, селищні ради та міста обласного підпорядкування згодом
приймуть рішення про об’єднання.
Станом на початок липня створені у всіх областях України Офіси
реформ, перед якими стояло надзавдання – у максимально короткі терміни
розробити спільно з облдержадміністраціями проекти перспективних планів
формування територій спроможних громад,
завершили роботу над
підготовкою цих планів. «Україна вже має мапу консолідованих громад, які
зможуть самостійно та за рахунок власних ресурсів вирішувати питання в
інтересах кожного жителя та надавати їм якісні послуги. Отже, у
регіональних Офісах реформ напрацьована нова адміністративнотериторіальна основа держави, що складається зі справді спроможних
громад», – наголосив виконавчий директор Асоціації міст України
М. Пітцик.
У процесі формування нової просторової моделі країни Офіси реформ
стали «містком» між центральною та місцевою владою, «провідником»
інтересів місцевих громад. Два місяці експерти офісів брали участь у
консультаціях з жителями населених пунктів, проводили круглі столи,
семінари, онлайн-конференції, медіа-заходи, щоб донести до кожної громади
сутність і переваги реформи. До цієї роботи були залучені представники
місцевого самоврядування, наукових та бізнесових кіл, ЗМІ, громадські
організації, місцеві активісти.
Важливо зазначити, що процес децентралізації влади в Україні
відбувається паралельно зі створенням та початком роботи Конституційної
Комісії, створеної Указом Президента України П. Порошенка від 3 березня
2015 р. Голова Верховної Ради В. Гройсман наголосив на необхідності
забезпечити незворотність змін, для чого готуються відповідні зміни до
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Конституції України в частині децентралізації влади і реформування
місцевого самоврядування, які базуються на принципах повсюдності,
субсидіарності і фінансової самостійності. «Жодна державна влада не
повинна підмінити місцеву владу. Треба забезпечити повсюдність місцевого
самоврядування і не лише на рівні областей, а на місцях, – у селах і
селищах», – заявив спікер українського парламенту. У свою чергу міністр
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Г. Зубко переконаний, що основна ідея – це регіональний розвиток: які
повноваження набудуть територіальні громади, і яка від цього буде
економічна ефективність. «Конституція України повинна надати ці
повноваження, а законні інструменти, які отримають на місцях, дадуть
можливість реалізувати свої нові повноваження. І головна рушійна сила –
фінансова децентралізація. Якщо громада розумітиме, що вона має
повноваження і фінансову базу на виконання цих повноважень, вона буде
розвиватись», – підкреслив він.
Проте у зв’язку з непоінформованістю більшості громадян різних
регіонів України щодо переваг та можливих недоліків такі нововведення
значною мірою насторожують громадськість. Крім того, ряд сільських та
селищних громад виступили категорично проти якогось приєднання,
вважаючи себе самодостатніми, інші ведуть між собою боротьбу за
отримання статусу адміністративного центру. Серед негативних моментів
процесу реалізації реформи – спротив окремих керівників на місцях та низька
поінформованість населення щодо переваг, які укрупнені громади отримають
у результаті проведення децентралізації. В ідеалі громадськість сприймає
адміністративно-територіальну реформу, яка має добровільний характер, щоб
люди самі визначили межі своїх громад та учасників об’єднання.
Згідно з Методикою формування спроможних територіальних громад,
яка затверджена Кабміном, одним з основних положень документа є
визначення потенційних адміністративних центрів майбутніх спроможних
територіальних громад та їхніх зон впливу. Адміністративним центром може
бути місто, село або селище міського типу, яке розташоване в зоні
доступності до найвіддаленіших сіл не більше ніж 20 км та володіє
розвиненою інфраструктурою. Сільські та селищні ради ліквідовуватимуться,
а в селах будуть старости, що одночасно обиратимуться в депутати до ради
укрупненої громади. Потенційними адміністративними центрами в першу
чергу визначаються міста обласного значення та населені пункти, що мають
статус районних центрів. Адміністративними центрами потенційно можуть
бути також села, селища, міста, що історично мали статус районних центрів
та розташовані на відстані понад 20 км від міст обласного значення,
районних центрів, а також інші населені пункти. Необхідною умовою
визначення адміністративного центру спроможної територіальної громади є
наявність адміністративних будівель для розміщення органів управління
місцевого самоврядування, органу правопорядку, пожежної частини, пункту
швидкої допомоги, центру надання адміністративних послуг, державного
казначейства тощо. Крім того, центр повинен мати установи соціальної
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інфраструктури, заклади загальної та дошкільної освіти, охорони здоров’я
первинного рівня, соціального захисту. Зона доступності населених пунктів
до адміністративного центру спроможної територіальної громади становить
20–25 км та можливістю доїзду до найближчого фельдшерсько-акушерського
пункту чи пожежної служби в межах півгодини. Вона визначається з
урахуванням доступності основних публічних послуг, що надаються на
територіях. Важливою умовою створення нової громади є економічна
спроможність, тобто можливість для людей заробляти на життя в межах
географічної доступності, а це в першу чергу – наявність підприємства чи
потужного господарства. У разі розташування на вказаній території більше
одного населеного пункту, який може бути визначений потенційним
адміністративним центром, перевагу віддають тому, який має краще
розвинену інфраструктуру. Згідно з положеннями Методики, території
громад формуються з урахуванням принципу повсюдності, а також мають
бути нерозривними, розташованими в межах області та, по можливості, у
межах одного району.
Чіткість визначення умови об’єднання громади, що містяться в
Методиці, водночас, не зовсім узгоджуються з принципом добровільності
такого об’єднання. Як пояснив у зв’язку з цим заступник голови Волинської
облдержадміністрації С. Кошарук, який курирує роботу з впровадження
адмінреформи в області, загалом територіально-адміністративний устрій – це
функція держави, і «в інших країнах зазвичай ніхто нікого не питав:
прокинулися люди зранку – і вже були в новому устрої». Водночас у владних
кабінетах все-таки розуміють, що українське суспільство визріло до того, що
бажано включати в процеси реформування всі його ланки, або хоча б ту
частину суспільства, яка є активною. При цьому, як зазначив С. Кошарук,
добровільність полягає в тому, що влада, не чекаючи ухвалення змін до
Конституції,
не
чекаючи,
поки
почне
функціонувати
новий
адмінтериторіальний устрій, надає можливість об’єднуватись. Але
об’єднуватися відповідно з Перспективним планом, запропонованим з
облдержадміністрацій, і Методикою КМУ. Якщо об’єднання відбудеться
згідно з цими документами, це, на думку чиновників, гарантує спроможність
громади. «Ідея не в тому, що як хотіли, так і об’єднались, а в тому, щоб
допомогти об’єднатися так, аби стати сильною спроможною громадою», –
наголосив С. Кошарук.
Ведучи мову про спроможність громад та отримання преференцій,
чиновники зазначають, що це у першу чергу стосується 60 % податку на
доходи фізичних осіб, які залишаться громаді, і державних субвенцій на
медицину та освіту, які розподілятиме сама громада. На проекти спроможної
громади можна реалізовувати кошти Фонду регіонального розвитку. А ще –
акцизний податок, податок на майно, 100 % єдиного податку і також усі
100 % податку на прибуток підприємств. Залишатиметься на місцях і частка
плати за надання адміністративних послуг, рентної плати за користування
надрами місцевого значення, плати за ліцензії та за державну реєстрацію,
адміністративних штрафів та штрафних санкції, дивідендів, місцевих позичок
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та плати за видачу місцевих гарантій, власних доходів бюджетних установ.
Також ці бюджети отримають 25 % екологічного податку, 1,5 % від обсягу
продажів
продукції,
90
%
коштів
від
продажу
земель
несільськогосподарського призначення та інші доходи.
У цьому контексті привертає увагу те, що здебільшого сільські ради, де
немає бюджетоутворювального підприємства, де не можуть забезпечити
зарплату старості, землевпоряднику, бухгалтеру та іншим спеціалістам
адміністративної роботи громади, об’єднуватимуться з іншими, можливо
більш сильними громадами, щоб отримати достатньо коштів забезпечити
освітянські послуги, обслуговувати дороги місцевого значення, дбати про
розвиток, надавати адмінпослуги, давати старості представництво у
виконкомі. Так, Сільцівський сільський голова Ковельського району
(Волинська область) О. Рибчук категорично заперечує можливість
об’єднання кількох бідних громад, які не спроможні будуть дати в результаті
одну багату чи хоча б спроможну.
Проте, чи зацікавлені в такому об’єднанні сильніші громади і наскільки
добровільно вони підуть на це – питання, швидше, риторичні. Зокрема,
Рожищенський міський голова Ковельського району (Волинська область)
В. Поліщук наголосив, що є такі села, котрі навіть після приєднання до
їхнього міста не стануть багатшими і навіть тягнутимуть донизу і так не
багатий бюджет майбутньої об’єднаної громади, адже, наприклад, до села
Сокіл немає дороги взагалі. «Ми проводили фінансові розрахунки. То
вирахували, що дорогу туди зможемо збудувати за 17 років», – підкреслив
він.
Не в захваті від об’єднання з великими громадами і маленькі села.
Зокрема, на думку сільських голів, це призведе до ще більшого їх
послаблення. Такий коментар дав Зимненський сільський голова В. Католик
(Волинська область), коли їм з облдержадміністрації запропонували
об’єднуватися з містом. «Громада сказала: ми не хочемо в місто. Більшість
депутатів будуть міські, а отже, прийматимуть рішення всі на користь міста,
а території занепадатимуть. Ми просимо сільські території не приєднувати до
міських, а якщо приєднувати, то створювати окрему Володимир-Волинську
міську й окрему Володимир-Волинську сільську», – наголосив він.
Ще більш суперечлива ситуація з об’єднанням виникла при визначенні
адміністративного центру громади. Так, не погоджується увійти до складу
громади з центром у Торчині с. Смолигів Луцького району (Волинська
область). Сільський голова Г. Прус запевняє, що Смолигів сам може стати
адміністративним центром. Відповідно до Методики КМУ нею було надано
перелік інфраструктурних об'єктів, завдяки яким Смогилів може стати
адмінцентром. Зокрема, у Смолигові є нова будівля сільської ради, зведена
власними силами, фельдшерсько-амбулаторний пункт та садочок, який у
переліку особливих. У Будинку культури зроблений ремонт у 2008–2009 рр.,
є школа, де навчається 121 учень. «Якби ми утримували її на балансі, вже
досі змогли би вкласти у неї значно більше, – переконує сільський голова. –
Дороги в селі з твердим покриттям, але потребують ремонту, в принципі, як і
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всюди у селах, котрі віддалені від міст обласного значення. Ми
прораховували, що нам вистачатиме коштів. На освіту і медицину будуть
субвенції, а на утримання садочка й адмінперсоналу йтиме тих 60 % податку
на доходи фізичних осіб, які нам лишатимуть. Маємо також кошти на
депозиті й безліч ідей. Ми зможемо забезпечити себе і навіть підтягнути село
Хорохорин, котре згодне з нами об’єднатися», – запевняє Г. Прус. Окрім
того, там розглядають можливість об’єднання з близькими селами
Локачинського району – Веселим (мають спільне сільськогосподарське
підприємство) та Зубильним. 25-кілометрова межа доступності при цьому
дотримається, як і півгодинний час доїзду. Також збільшиться кількість
населення, котрого після об’єднання Смолигова лише з Хорохорином за
вимогами Методики недостатньо.
Водночас інколи на процес об’єднання в громади здійснюють
негативний
вплив
невиважені
заяви
самих
представників
облдержадміністрацій, які мали б стимулювати проведення реформ на
місцях. Зокрема, під час засідання регіональної робочої групи з підготовки
проекту перспективного плану формування спроможних територіальних
громад у Волинській області голова облдержадміністрації В. Гунчик
зазначив: «Хочемо чи ні, але під час процесу добровільного об’єднання
громад частина шкіл із малою кількістю учнів буде закрита. Якщо сьогодні
на відстані 20 км є потужний освітній заклад, є достатньо кваліфіковані
вчителі, то набагато легше мати два шкільні автобуси, ніж витратити десятки
мільйонів гривень, щоб у тому маленькому селі на 25 учнів вибудувати
школу. Це стосується й фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАП. – Ред.) та
амбулаторій. ФАП повинні бути в кожному населеному пункті, але
амбулаторії – не обов’язково. Нам доведеться пройти через процес ліквідації
недоцільних закладів».
З одного боку, такі заяви чиновників є обґрунтованими, адже
відбувається економія фінансів на утримання школи, яка не може надати
якісну освітню послугу. З іншого – громада дає пояснення своїй позиції:
виникає проблема доїзду до віддаленої школи, адже сільські дороги у
більшості регіонів України в жахливому стані, у багатьох населених пунктах
нема шкільних автобусів, а якщо є, то вони не облаштовані під перевезення
молодших школярів. Враховуючи такі обставини, варто було б наголосити на
тому, що спроможна громада вирішує сама, де лишати школу, а де закривати.
Рішення приймає не міністерство в Києві, не чиновник у районній чи
обласній адміністрації, а громада. Це стосується утримання громадою
дитячих садочків, ФАП та амбулаторій та особисто її рішення щодо їх
закриття.
Ще більшої негативної реакції з боку громадськості та журналістів
викликають дії голів сільських та селищних рад, які проводять об’єднання
територіальних громад без громадського обговорення. Загалом, у межах
своїх повноважень обласні держадміністрації, розробляючи перспективні
плани формування територій громад області, з метою врахування інтересів
територіальних громад уповноважують посадових осіб проводити
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консультації з представниками органів місцевого самоврядування і їхніми
асоціаціями, а також суб’єктами господарювання і громадськими
об’єднаннями. Водночас деякі місцеві ЗМІ звертають увагу громадськості на
порушення процедури формування об’єднаних громад. Так, оглядачі
зазначають, що в Кілійському районі (Одеська область) обговорення
проходило без залучення громадськості і депутатських корпусів міських і
селищних рад, хоча саме вони прийматимуть рішення про об’єднання
громад. Як приклад наведено Кілійську міську раду. На сайті Кілійської
міської ради опубліковано повідомлення про внесення на сесію проекту
рішення «Про згоду на добровільне об’єднання складу територіальної
громади м. Кілія» (http://gorsovet-kiliya.org.ua/). Проте на сайті інтернетвидання «a5kilia» зазначається, що всі депутати міської ради, з якими
спілкувалися журналісти, не брали участі в громадському обговоренні
пропозиції про ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад
і навіть не чули про проведення таких. «Ніхто ще не бачив тексту самої
пропозиції. Міською радою не приймалося рішення про порядок проведення
громадського обговорення», – зазначає інтернет-видання.
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад» міський голова забезпечує вивчення пропозиції про
ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад і його
громадське обговорення, яке поводиться протягом 30 днів з дня надходження
такої пропозиції. Після завершення громадського обговорення пропозиція
подається в раду на наступну сесію для прийняття рішення про надання
згоди на добровільне об’єднання територіальної громади і делегуванні
представника (представників) до спільної робочої групи. Порядок
проведення громадського слухання з питань, передбачених чинним законом,
визначається міською радою.
Аналіз відомостей, що висвітлюють процес громадського обговорення
формування територіальних громад у різних регіонах України, дає підстави
стверджувати, що дотримання вимог організації процесу добровільного
об’єднання територіальних громад спостерігалось у тих місцях, де місцеві
органи самоврядування на рівні голів міських, селищних та сільських рад
сприйняли нововведення та провели організаційну роботу з громадою. У
більшості регіонів ситуація складалася подібною до Арбузинського району
Миколаївської області. Так, у цьому районі відбулися громадські слухання за
участі керівника апарату райдержадміністрації, керівника Офісу реформ у
Миколаївській області В. Бойка, голів та громадськості Агрономійської,
Новоселівської сільських рад, представників громадськості та голів
Садівської та Воєводської
сільських рад.
Громада виявилася
поінформованою про реформу, необхідність її проведення, переваги, які вона
надає; про те, що створена робоча група з підтримки та впровадження заходів
добровільного об’єднання територіальних громад Арбузинського району, її
склад і пропозиції, які були вже зареєстровані, про її основне завдання –
розробку пропозицій до проекту перспективного плану формування
територій громад Арбузинського району. Незважаючи на такі заходи,
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результати проведених громадських слухань, що відбулися в сільських радах
цього району, виявили, що там, де голови не підтримують територіальну
реформу і виступають за те, щоб залишити все без змін, громада
налаштована проти проведення реформи, об’єднання територіальних громад
та приєднання до Арбузинської територіальної громади.
Такі результати громадських слухань отримували там, де громадськість
була непоінформована об’єктивно щодо необхідності проведення
адміністративно-територіальної реформи. Цей процес фактично тільки
розпочався, люди вивчають ідею реформування. Вони повинні ретельно все
зважити і прийняти правильне рішення. Таку думку висловлюють також і на
місцевому рівні. При цьому, за словами голови Ужгородської районної ради
М. Фединця, і у громади, і в окремих громадян залишається багато питань
щодо адміністративно-територіальної реформи та формування добровільних
територіальних громад. Зокрема, що стосується державної підтримки як
самого процесу децентралізації, так і спроможних територій. «Субвенції,
задекларовано, надаватимуться державою відповідно до площі та кількості
населення в тій чи іншій громаді. Але навіть наш район складається із
занадто різних територій. Різняться наші села і історично, і етнічно, і
культурно. Природно-економічний потенціал різний, та й людський ресурс
важко звести до якоїсь цифри. Тому, вважаю, такий підхід є хибним. Адже,
“бідні” громади можуть так і залишитися бідними. Запропонована методика
ніби виписана для безкраїх українських степів. У ній зовсім не враховано
специфіку багатонаціонального густонаселеного краю, яким є Закарпаття», –
підкреслив він.
Водночас є регіони, які показали на практиці якісний процес
об’єднання спроможних територіальних громад на основі організації
злагодженої інформаційної роботи про фінансову спроможність
територіальних громад, динаміку надходжень доходів, економічний ефект в
умовах об’єднання, баланс доходів і видатків, врахування інтересів громад
тощо. Зокрема, у Монастирищенському районі Черкаської області голова
райдержадміністрації О. Недогода провів засідання круглого столу, де
обговорювали модель об’єднання спроможних територіальних громад
Монастирищенського району. У засіданні взяли участь
голови
територіальних громад, члени робочої групи. Після перегляду підготовлених
структурними підрозділами райдержадміністрації слайдів із цього питання,
було запропоновано врахувати пропозиції та внести зміни до проекту
перспективного плану щодо проведення добровільного об’єднання
територіальних громад на території Монастирищенського району з питань
функціонування
закладів
освіти,
культури,
медицини.
Головам
територіальних громад було доручено провести зустрічі з депутатами
місцевих рад, членами виконкомів, громадськістю, де обговорити закони
України «Про засади державної регіональної політики», «Про добровільне
об’єднання територіальних громад» та визначитись у питанні створення
кількості територіальних громад у районі з врахуванням особливостей
кожної громади. Привертає увагу той факт, що учасники заходу винесли
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пропозиції щодо широкого інформування громадськості про те, що
добровільне об’єднання територіальних громад отримуватиме конкретну
державну підтримку, у тому числі й фінансову, у вигляді субвенцій на
формування інфраструктури, яка визначається державним бюджетом. До
бюджетів таких громад зараховуватиметься 60 % податку на доходи
фізичних осіб. Ради матимуть право формувати свою мережу бюджетних
установ для забезпечення населення якісними послугами. Редакції районної
газети «Зоря» та рекламно-інформаційного щотижневика «Алекс» було
рекомендовано на сторінках видань провести широке обговорення
громадськістю моделювання об’єднання територіальних громад району.
За словами керівника офісу реформ у Рівненській області Р. Сивого,
процес децентралізації в регіоні відбувається в плановому режимі. У всіх
сільських радах організовано обговорення формату об’єднання, відповідно
до перспективного плану сформовані паспорти майбутніх укрупнених
громад. Проте в цьому регіоні реалізація адміністративно-територіальної
реформи не є однозначною, є чимало районів що в повному складі сільських
та селищних рад погодилися утворити одну потужну громаду, а є сільські
ради, які не дали згоду об’єднуватися, стверджуючи, що вони й так
самодостатні. Наприклад у Млинівському районі три сільради
об’єднуватимуться навколо с. Підлозців й утворять найменшу громаду в
Рівненській області, яка налічуватиме трохи більше 2200 жителів. Також
проти об’єднання жителі с. Мала Любаша Костопільського району, які
стверджують що після злиття з іншими громадами вони втратять свій
бюджет. Найбільшими ж громадами будуть Дубенська, Березнівська,
Костопільська, Дубровицька, Сарненська та Кузнецовська, кожна з яких
налічуватиме понад 40 тис. осіб.
За досить короткий час у Чернігівській області було проведено чималу
роботу у просуванні цього питання. Попередні обговорення та консультації
щодо утворення спроможних територіальних громад та формування їх
потенційних адміністративних центрів відбулись у кожному районі області.
В обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також у
районах пройшли навчання понад 1000 фахівців, службовців різних рівнів. У
засіданнях районних робочих груп з розробки проекту перспективного плану
формування територій громад брали участь депутати обласного та районного
рівнів. Відповідаючи на запитання щодо переваг об’єднаних громад,
директор Офісу реформ у Чернігівській області Я. Жиденко зазначив, що
насамперед це фінансові ресурси: «Об’єднана територіальна громада
фінансуватиметься на таких самих засадах, як і нинішні міста обласного
значення. За ними закріплюється 60 % податку на доходи фізичних осіб. Це
кошти на утримання дитячих садочків, шкіл, фельдшерсько-акушерських
пунктів, клубів, бібліотек, спортивних споруд тощо. Держава надаватиме
субвенції на освіту, медицину, а за нестачі коштів – дотацію вирівнювання.
Окрім цього, держава ще стимулюватиме громади, які вирішили добровільно
об’єднатися, додатково виділятиме кошти та сприятиме залученню
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міжнародних фінансів для проектів із реконструкції закладів бюджетної
сфери. Уже в цьому році об’єднані територіальні громади області можуть
отримати додатково понад 170 млн грн. На наступний рік закладено цифру
дещо меншу – більше 145 млн. Самоврядна територіальна громада автономно
розпоряджатиметься
своїми
фінансами,
тому
бюджетні
кошти
розподілятимуться раціональніше. Крім цього, рада громади визначатиме
скільки їй потрібно службовців та призначатиме їм зарплати». Я. Жиденко
також зазначив, що об’єднання територіальних громад має відбуватись у
межах однієї області, а статус населених пунктів як сільської, так і міської
місцевості не зміниться.
Повільнішими
темпами
просувається
процес
об’єднання
територіальних громад в Київській області. На черговій сесії Київської
обласної ради в результаті обговорення перспективних планів формування
спроможних територіальних громад перенесено на наступне пленарне
засідання сесії Київської обласної ради. При цьому в кінці травня вперше в
Київській області відбулося офіційне об’єднання навколо спроможної
громади міста Ірпеня. На 35-й сесії Михайлівсько-Рубежівської сільської
ради було прийнято доленосне рішення – про добровільне об’єднання
територіальних громад міста Ірпеня та сіл Михайлівка-Рубежівка й Забуччя.
Варто зазначити, що вже у жовтні поточного року на чергових виборах до
Ірпінської міської ради будуть обиратися представники від територіальних
громад сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя.
На сьогодні в цьому регіоні відбуваються на місцях засідання круглих
столів з питань добровільного об’єднання громад та децентралізації із
залученням експертів Офісу реформ Київської області, радників центральних
органів влади, їхніх заступників, голів районних державних адміністрацій,
голів міських, селищних, сільських рад. У процесі обговорення учасників
заходів інформують про суть та основні аспекти добровільного об’єднання
громад, дають можливість висловлювати свої позиції щодо цього, мотивують
до проведення в населених пунктах районів громадських обговорень щодо
добровільного об’єднання громад. З реалізації цього питання в районах
Київської області створюються робочі групи за участі керівників районів та
обраних представників тих громад, які вирішать об’єднатися. У своїх
коментарях щодо такої ситуації голова Київської обласної державної
адміністрації В. Шандра пояснив, що громади Київської області
формуватимуться добровільно на демократичних принципах, без жодного
тиску і вказівок «згори». «Позиція Президента України – об’єднання громад
має бути абсолютно добровільним. Моя позиція з цього приводу – не має
бути жодного примусу у даній справі. Якщо хтось десь на місцях перегинає
палку, одразу сповіщайте мені про це. Ми не дозволимо об’єднувати громади
примусово», – підкреслив він.
У свою чергу, коментуючи ситуацію з просуванням реформи в
Київській області, заступник виконавчого директора Асоціації міст України
М. Юрченко зазначила, що сьогодні чиниться суттєвий спротив цьому
процесу на різних рівнях, і як інструмент спротиву використовується
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громадськість. «Тому ми різними засобами проводимо широку інформаційну
політику щодо переваг децентралізації. Запропонуємо Офісам з інших
регіонів започаткувати подібну роботу і обмінюватися досвідом», –
підкреслила вона.
У зв’язку з такою ситуацією, в обласному Офісі реформ відбуваються
інформаційні заходи. Зокрема, семінар-тренінг на тему: «Інститут
волонтерів: «Київщина: Реформа заради людей». Під час заходу експерти та
волонтери поділилися досвідом проведення адміністративно-територіальної
реформи в регіоні та європейських країнах, обговорили найскладніші
питання децентралізації та окреслили економічні і соціальні перспективи для
громад, які повинні ухвалювати рішення про добровільне об’єднання. Одним
з важливих питань проведення децентралізації є широке інформування
населення, особливо в глибинці, щодо запланованої реформи і тих змін, до
яких вона приведе. Для цього обласний Офіс реформ залучив до співпраці
волонтерів, які роз’яснюють на місцях суть адміністративно-територіальних
нововведень.
Проект перспективного плану формування територій громад ухвалено
у Волинській області. Наразі в цьому регіоні відбуваються інформаційні
заходи у вигляді семінарів, під час яких розглядають питання щодо
подолання стереотипів стосовно децентралізації на основі кращих іноземних
практик та українських законодавчих ініціатив у тих громадах, які не
бажають об’єднуватися. На семінарі озвучені загальні питання, що
стосуються перебігу реформи у всіх регіонах України. За словами,
координатора групи транскордонного та міжрегіонального співробітництва
Платформи громадянського суспільства Договору про асоціацію Україна –
ЄС Р. Томенчука, оперативне ухвалення Перспективних планів потрібне для
того, щоб можна було якось прогнозувати наступний рік, якісь попередні
показники. У процесі об’єднання буде визначатися позиція кожного села, і
якщо якесь село не хоче об’єднуватися з якоюсь тергромадою, а хоче з
іншою, – це можливо. Якщо якесь село хоче об’єднатися з об’єднаною
тергромадаою, яка розміщена в рамках іншого району – це теж можливо. Ті ж
області, які приймають цей перспективний план, мають можливість
скористатися коштами Фонду регіонального розвитку, а це 3 млрд грн, у
результаті чого кожна область отримає від 100 до 120 млн грн. Якщо якась із
областей не прийняла цей план, то гроші, які б мали отримати ці області,
розподіляються рівномірно серед тих регіонів, які плани ухвалили.
Щодо інших фінансових змін, то, за словами координатора, уже із січня
місцеві громади отримують доходи від акцизу, хоча, звичайно, надходження
нерівномірні, бо виграють ті, у кого є АЗС, де більше продають підакцизних
товарів. Також на місцях лишається податок на нерухомість, невеликий
податок від реєстрації транспортних засобів, 60 % податку на доходи фізосіб,
25 % екологічного податку. Це той ресурс, який був запропонований цього
року, щоб посилити бюджети місцевих громад. Тому фінансово з липня щось
кардинально не зміниться, хіба що області, які проголосували за план,
зможуть скористатися сумою від фонду регіонального розвитку.
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У свою чергу представник Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Л. Євтушенко
підкреслила, що об’єднані територіальні громади будуть набувати статус
міст обласного значення, а відповідно бюджетування стане прямим. «Перший
пріоритет реформи – щоб до громадян послуги доходили і вони були
доступними. Відповідно до змін до Конституції – це створення виконавчих
органів в місцевих громадах. І місцева громада сама вирішує, чи він
розміститься в центрі громади чи філіал виконавчого комітету буде
максимально наближений у віддалені села. Другий пріоритет – питання
доріг. Не буде доріг – всяка реформа боксуватиме. Це розуміють в уряді, у
профільному Міністерстві інфраструктури, це розуміння є в Мінрегіоні, в
обласних держадміністраціях. Тому що всякі зміни починаються з доріг. Там
де є розуміння цього, йде робота зі спрямування на ці потреби коштів», –
зазначила вона.
Важливим етапом після ухвалення перспективних планів є визначення
спроможності громади. Тому ухвалені перспективні плани мають проходити
експертну оцінку асоціацій органів місцевого самоврядування (Асоціація
міст, обласних і районних рад, Асоціація сільських, селищних рад).
Опрацьовує документи Міністерство економіки України, Міністерство
фінансів, юстиції і Мінрегіонбуд дає свій заключний висновок й пропонує
проект рішення для Кабінету Міністрів. Якщо попередні розрахунки
спроможності громади засвідчать те, що це буде збиткова громада і люди не
отримують того рівня якості послуг, на який розраховує реформа, то така
громада не буде в рішенні затверджена.
Також відповідно до закону про співробітництво громад, ті, що
створять, наприклад, спільне канальне господарство, або реалізують спільний
проект, отримають державну підтримку. Водночас потрібно враховувати, що
державна підтримка – це відправна точка для створення нової територіальної
основи ефективного місцевого самоврядування, яка має прийти на заміну
застарілої радянської моделі. «Адже ми приречені зробити цю реформу, щоб
розбудувати дійсно європейську країну», – вважає Виконавчий директор
Асоціації міст України М. Пітцик.
Станом на 14 липня за інформацією Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,
перспективні плани вже затвердили 20 областей: Вінницька, Волинська,
Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська,
Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська,
Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська,
Чернігівська області. У цих областях фактично розпочався процес
добровільного об’єднання громад. При цьому, наприклад, на Сумщині, згідно
з Перспективним планом, пропонується сформувати 51 об’єднану громаду. У
Черкаській області запропоновано створити 93 спроможні громади. На
Волині згідно з перспективним планом має бути 74 об’єднані громади, згідно
з планом, на Кіровоградщині має бути утворено 43 об’єднані громади. Однак,
як зазначають представники Офісу реформ в областях, деякі плани необхідно
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доопрацьовати саме в частині спроможності територіальних громад.
Зволікають з підтримкою перспективних планів Закарпатська,
Київська, Тернопільська, та Чернівецька обласні ради.

У цьому контексті важливо зазначити, що відповідно до процесу
децентралізації в Україні на законодавчому рівні та центральної виконавчої
влади відбуваються зміни в Бюджетному кодексі, ухвалено низку
нормативно-правових актів щодо об’єднання територіальних громад.
Відповідно до цього процесу відбувається децентралізація повноважень та
реформування державних компаній. Так, з метою передачі експлуатаційних
можливостей автодоріг на місця Кабінет Міністрів України 8 липня ухвалив
рішення ліквідувати Державну акціонерну компанію «Автомобільні дороги
України». «Три місяці тому уряд почав реформу «Укравтодору». І сьогодні
на Кабміні прийнято рішення про ліквідацію ДАК. Це фінальна крапка в
процесі написання дорожньої карти, яка пояснює, яким чином ми
реформуємо систему автодору, яким чином передамо експлуатаційні
можливості на місця, і як будемо фінансувати дорожнє будівництво», –
повідомив міністр інфраструктури А. Пивоварський. Міністр також
наголосив про необхідність створення в структурі держбюджету
спеціального фонду для фінансування ремонту та будівництва автодоріг
країни.
Зі свого боку Державна архітектурно-будівельна інспекція України
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розробила 13 нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та
удосконалення містобудівного законодавства». Зокрема, пріоритетними є три
документи, які допоможуть втілити в життя норми Закону. Це «Порядок
здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду», «Примірне
положення про орган державного архітектурно-будівельного контролю» та
«Порядок ведення єдиного реєстру». Крім того, ДАБІ розробила 10 постанов
Кабінету Міністрів України та три накази Мінрегіону. Станом на сьогодні
дані документи перебувають на погодженні в Міністерстві регіонального
розвитку України. «Держархбудінспекція готова допомогти органам
місцевого самоврядування перебрати на себе низку повноважень
архбудконтролю. «Ми здійснюємо моніторинг ситуації на місцях щодо
готовності місцевої влади створити власні інспекції. Адже у випадку якщо
вони такі установи не створять, функції архітектурно-будівельного контролю
на цій території буде виконувати ДАБІ», – зазначив перший заступник
голови ДАБІ України С. Драч. За його словами, для децентралізації системи
необхідно зробити чотири важливі кроки: територіальна громада мусить
ухвалити принципове рішення про створення власного органу
архбудконтролю; слід провести оцінку потенційної можливості роботи
місцевої інспекції; необхідне власне формування цієї установи. І, нарешті,
четвертий крок – передача повноважень органу місцевої влади. «Остання
процедура потребує низки послідовних дій. Так, сільський, селищний чи
міський голова відповідно до Закону має звернутися до Держархбудінспекції,
яка у свою чергу затвердить склад комісії з передачі повноважень (до її
складу увійдуть представники ДАБІ та органу місцевої влади). Мета комісії –
зробити процес передачі повноважень максимально непомітним для
забудовників та громадян. Важливо, щоб він не вплинув на якість надання
державних послуг. Відразу після складення та затвердження акта прийманняпередавання документів, нова інспекція при місцевому органі влади почне
свою роботу», – підкреслив перший заступник ДАБІ України. Відомо, що
Закон України № 320-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурнобудівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства»
набере чинності 1 вересня 2015 р.
На центральному рівні виконавчої влади, зокрема, у Міністерстві
охорони здоров’я відбуваються експертні обговорення питань, що виникають
на межі двох реформ – охорони здоров’я та децентралізації. Ключовим
питанням дискусії стало те, який рівень урядування повинен бути базовим у
фінансуванні охорони здоров’я – областей чи нових районів («повітів»).
Щодо цього питання заступник міністра охорони здоров’я України
І. Перегінець наголосив, що в процесі реформи охорони здоров’я
принциповим є нерозділення первинного та вторинного рівнів медичної
допомоги між різними рівнями урядів (громад та нових районів). Важливою є
також консолідація фінансування на одному рівні урядування і найбільш
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оптимальним варіантом МОЗ вважає рівень областей. Рівень нових районів
або «повітів» є також прийнятним, однак лише за умови чіткого
розмежування замовника та надавача медичних послуг. Закупівля та надання
медичних послуг, за словами І. Перегінця, не повинні здійснюватися одним і
тим самим органом влади – це загрожує «консервацією» існуючої
неефективної інфраструктури охорони здоров’я.
У свою чергу співавтор концепції реформи децентралізації, експерт
«Реанімаційного пакета реформ» Ю. Ганущак пояснив, що реформа
децентралізації передбачає утворення нових адміністративно-територіальних
одиниць – нових районів або «повітів», що формуються на базі так званих
«госпітальних округів». Тому, саме цей рівень є оптимальним для
фінансування охорони здоров’я на субнаціональному рівні.
Таким чином, перший етап реалізації адміністративно-територіальної
реформи, ухвалення обласними радами перспективних планів територіальних
громад завершується. Проте ухвалені обласними радами перспективні плани
– це лише передумови змін. Для реального «запуску» процесу формування
спроможних громад ці перспективні плани мають бути схвалені на
центральному рівні –Кабінетом Міністрів.
Започаткована реформа дає можливість для консолідації громад,
розвитку громадянського суспільства на місцях. Основною умовою
об’єднання громад є забезпечення якості та доступності публічних послуг в
об’єднаних громадах на не гіршому рівні, ніж до об’єднання, акумуляція
місцевих податків та створення кращих інвестиційних умов для бізнесу.
Переваги для об’єднаних територіальних громад: територіальна громада уже
напряму отримуватиме субвенції із держбюджету, 5 % акцизного збору, 60 %
податку на доходи від фізичних осіб, 25% екологічного податку, 100 %
податку на прибуток підприємств комунальної власності, 100 % єдиного
податку. На місцях у повному обсязі залишатиметься державне мито,
туристичний збір, плата за надання адміністративних послуг, збір за місця
для паркування, плата за місцеві ліцензії та сертифікати, орендна плата за
користування комунальним майном, рентна плата за користування надрами
місцевого значення і орендна плата за користування водними об’єктами.
Окрім того, місцеві бюджети добровільно об’єднаних громад
наповнюватимуться також за рахунок різних зборів та платежів. Також на
місцях залишиться 80 % від доходів підприємств, що утримуються за
рахунок громади, 75 % коштів від відшкодування втрат лісового та
сільського господарства, 50 % грошових стягнень за шкоду навколишньому
середовищу, плата за надання місцевих гарантій, 55 % від продажу
земельних ділянок не сільськогосподарського призначення і 10% вартості
питної води від її реалізації через системи водопостачання.
Водночас місцеві громади отримають суттєві владні повноваження.
Вони зможуть планувати власний економічний розвиток і формувати свій
бюджет, залучати нові інвестиції, самостійно розвивати підприємництво,
малий і середній бізнес. Нові об’єднані територіальні громади зможуть
самотужки розвивати власний економічний потенціал. «Новим громадам,
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перш за все, потрібно буде створювати привабливий інвестиційний
підприємницький клімат. Також вони повинні будуть подбати про свої
майбутні програми розвитку малого і середнього бізнесу, щоб створити такі
потрібні нові робочі місця в селах та містечках. Треба розвивати туризм,
переробну галузь, щоб ми експортували не тільки сировину, а вже готову
продукцію», – зазначила радник голови Київської обласної державної
адміністрації, ініціатор та координатор розробки міжнародних проектів
інноваційно-інвестиційного розвитку Київщини Т. Ревенко.
Що найважливіше в пункті владних повноважень, так це те, що
громади самі керуватимуть земельними ресурсами, надаватимуть дозволи на
будівництво, прийматимуть будівлі в експлуатацію. В їх компетенції також
буде розвиток місцевої інфраструктури, утримання об’єктів комунальної
власності, будівництво доріг, водо-, тепло- і газопостачання, водовідведення,
благоустрій територією, керування відходами. Крім того, громади
займатимуться організацією пасажирських перевезень на своїй території і
забезпеченням пожежною охороною.
Крім того, об’єднані громади матимуть змогу самостійно
розпоряджатися землями, які є поза межами населених пунктів. Також у
центрах адміністративних послуг, які будуть створені в кожній
територіальній громаді, можна буде отримати весь спектр послуг: від
реєстрації авто та землі, до видачі паспортів.
При цьому вже сьогодні очевидно, що успішна реалізація реформи
залежить у тому числі й від рівня її інформаційного супроводу. У зв’язку з
цим привертає увагу розпочата Інститутом громадянського суспільства за
підтримки Міжнародного фонду «Відродження» реалізація Проекту
«Експертна та інформаційна підтримка процесу реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади в Україні», що буде
спрямований на підтримку діяльності експертної групи, яка допомагатиме
органам державної влади в розробці (доопрацюванні) законопроектів, актів
Кабінету Міністрів України та інших документів, необхідних для
найшвидшого впровадження в Україні реформи місцевого самоврядування та
територіальної організації влади, а також організація публічного обговорення
розроблених проектів актів та лобіювання їх ухвалення Верховною Радою
України (Матеріал підготовлено з використанням інформації таких
джерел: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального
господарства
України
(http://www.minregion.gov.ua);
Відомості
(http://vidomosti-ua.com);
a5kilia
(http://a5kilia.com.ua);
Монастирищенська
районна
державна
адміністрація
(http://monrda.gov.ua/index.php/novini/9-uncategorised/1518-prodovzhuemoobgovorennya-modeli-ob-ednannya-spromozhnikh-teritorialnikh-gromadmonastirishchenskogo-rajonu);
Infolight.org.ua
(http://infolight.org.ua/content/decentralizaciya-perspektyvnyy-planspromozhnyh-gromad-rivnenshchyny-interaktyvna-karta);
Житомирська
районна рада (http://ztrada.gov.ua); Київська обласна державна
адміністрація (http://www.kyiv-obl.gov.ua); Арбузинська районна державна
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адміністрація
(http://arbuzinka.mk.gov.ua);
"Вісті
Ужгородщини»
(http://uanews.uz.ua); Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (http://cg.gov.ua).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Підтримка України на шляху реформ та євроінтеграції, розуміння
європейськими партнерами наших внутрішньополітичних процесів
сприятимуть розвиткові демократії та успішності глибинних
перетворень у нашій державі. Про це заявив Голова Верховної Ради
України В. Гройсман під час зустрічі з Віце-президентом Європейського
парламенту Р. Чарнецьким у середу, 22 липня.
«Ми зараз проходимо власний шлях народження демократії, і на ньому є
як успіхи, так і проблеми», – сказав В. Гройсман. При цьому він наголосив,
що Верховна Рада, «будучи достатньо складною, бурхливою, здатна
приймати важкі непопулярні рішення», спрямовані на розвиток держави.
В. Гройсман, зокрема, повідомив про важливі законодавчі акти, що їх
ухвалила Верховна Рада для законодавчого забезпечення реформ, ключовою
з яких він назвав конституційну реформу в частині децентралізації влади та
місцевого
самоврядування.
Невід’ємною
складовою
реформи
з
децентралізації він назвав підготовку до місцевих виборів, які відбудуться
25 жовтня ц. р. У цьому контексті він подякував Європарламенту і особисто
Р.Чарнецькому за підтримку реформи з децентралізації.
Керівник українського парламенту також висловив сподівання, що
Меморандум про взаєморозуміння між Верховною Радою України та
Європейським парламентом про спільні рамки парламентської підтримки
сприятиме підвищенню інституційної спроможності єдиного законодавчого
органу, і, як наслідок, підвищенню якості законотворчого процесу. «Реформа
Верховної Ради є надзвичайно важливою щодо успішності всіх інших
реформ, – зазначив він. – Порядок денний в Україні є надзвичайно
серйозним, і співпраця з Європейським парламентом надихатиме нас на
досягнення вагомих результатів».
В. Гройсман також висловив переконання у важливості «максимальної
взаємодії» між Європейським Союзом та Україною на шляху її європейської
інтеграції, надання нашій державі «чіткої перспективи членства у ЄС як
стратегічної мети». У цьому контексті він назвав дуже важливим
запровадження безвізового режиму для громадян нашої країни, наголосивши,
що Україна докладає усіх зусиль до виконання Плану дій щодо лібералізації
візового режиму. Запровадження безвізового режиму, підкреслив Голова
Верховної Ради, – «сигнал не для української влади, він – для українського
суспільства».
Сторони також обговорили питання щодо виконання Мінських
домовленостей. «Останніми рішеннями Україна засвідчила свою відданість
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виконанню Мінських угод», – підкреслив Голова Верховної Ради, додавши,
що «ми маємо бути єдині» у необхідності змусити Російську Федерацію до їх
безумовного виконання.
В. Гройсман також наголосив на важливості підвищення спроможності
українських Збройних сил шляхом надання нашій державі озброєння
оборонного характеру. «Це була б перша лінія оборони Європейського
Союзу», – сказав він.
У свою чергу Р.Чарнецький наголосив, що взаємини з Україною є
важливими для всього європейського співтовариства, і заявив, що Євросоюз,
Європарламент підтримують нашу країну на шляху реформ.
Віце-президент Європейського парламенту також зазначив, що політика
української влади є «важливим елементом стабільності» на континенті, і
наголосив на високому ступеню довіри з боку європейських партнерів
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 22.07).
***
В. Гройсман: Намір французької парламентської делегації відвідати
23–24 липня ц. р. тимчасово окупований Росією Крим без погодження з
українською стороною суперечить вітчизняному законодавству.
У зв’язку з наміром французької парламентської делегації відвідати
Автономну Республіку Крим 23–24 липня ц. р. Голова Верховної Ради
України В. Гройсман звернувся з листом до керівництва парламенту
Французької Республіки.
«Організоване у такий спосіб та без згоди української сторони
перебування французьких парламентаріїв в Криму суперечить українському
національному законодавству», – ідеться в листі Голови Верховної Ради на
ім’я голови Сенату Французької Республіки Ж. Ларше і голови Національних
зборів Французької Республіки К. Бартолона.
В. Гройсман висловлює сподівання, що з огляду на тверду й послідовну
позицію світового співтовариства, Європейського Союзу і, зокрема, Франції
щодо засудження незаконної анексії Криму, «цей візит жодним чином не
відображає офіційну позицію парламенту Франції і не був підтриманий та
погоджений його керівництвом».
«Сподіваючись на подальший розвиток дружньої, довірливої та
взаємовигідної українсько-французької міжпарламентської взаємодії,
хотілося б почути ваші думки з приводу цієї події, за допомогою якої окремі
політики намагаються поставити під сумнів територіальну цілісність нашої
держави», – ідеться в листі (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 22.07).
***
У Верховній Раді відбулося засідання Тимчасової слідчої комісії з
питань розслідування обставин конфлікту в Закарпатській області.
Народні депутати заслухали представників МВС, СБУ, Генпрокуратури,
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Державної прикордонної служби та Державної фіскальної служби України
щодо трагічних подій у Мукачевому.
Члени ТСК, зокрема, заслухали старшого слідчого з особливо важливих
справ Генеральної прокуратури А. Попова, який доповів про те, що
Генеральна прокуратура оголосила про підозру шістьом бійцям «Правого
сектора» у зв’язку з подіями в Мукачевому Закарпатської області, що сталися
11 липня цього року.
За словами А. Попова, встановлено, що ці шість осіб брали участь у
перекритті дороги по вул. Лермонтова в Мукачевому. «Цим особами на
поточний момент оголошено про підозру за ст. 255 (створення злочинної
організації) та ст. 258 (терористичний акт)», – повідомив він.
Представник Генеральної прокуратури також повідомив про відкриття
кримінального провадження, у рамках якого розслідуються як протиправні
дії бійців «Правого сектору», так і дії міліціонерів, які прибули на місце
перестрілки в Мукачевому.
Під час засідання члени комісії намагалися узагальнити отриману
інформацію, зробити певні висновки та дати суспільно-правову,
неупереджену й виважену оцінку тим подіям, які мали місце на Закарпатті.
Як повідомили Інформаційному управлінню в секретаріаті ТСК, за
результатами заслуховування інформацій члени комісії одноголосно
ухвалили рішення про звернення до міністра внутрішніх справ А. Авакова з
проханням про відсторонення керівництва органів внутрішніх справ
Закарпатської області від займаних посад на час розслідування мукачівських
подій та не допущення переведення цих людей на інші посади.
Аналогічне звернення було підтримано і до голови СБУ В. Грицака з
пропозицією вивести до резерву колишнього тимчасово виконувача
обов’язків управління СБУ в Закарпатті В. Гелетея та відсторонити на час
розслідування інциденту керівника Мукачівського районного відділу СБУ.
Членами ТСК була підтримана пропозиція про звернення до
Генерального прокурора України В. Шокіна з проханням забезпечити зустріч
членів комісії з затриманими членами «Правого сектору» для того, щоб
почути їхню точку зору про події у Мукачевому 11 липня.
Крім того, комісія проголосувала за звернення до ГПУ щодо додаткового
вивчення матеріалів кримінального провадження, порушеного за фактом
контрабандного тунелю через кордон у Закарпатській області.
Наступне засідання ТСК відбудеться 5 серпня (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 22.07).
***
Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады Украины
по вопросам расследования обстоятельств конфликта в Закарпатской
области опубликует отчет по событиям в Мукачево в течение
двух недель. Об этом заявил народный депутат от «Народного фронта»,
советник министра внутренних дел А. Геращенко, передает 5 канал.
«На сегодня мы пришли к выводу, что в течение двух недель обобщим
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все материалы, опубликуем отчет комиссии и выскажем свое мнение
относительно ситуации», – отметил он.
Кроме того, нардеп сообщил, что задача комиссии на сегодня выполнена
примерно наполовину. «Мы четыре дня говорили, работали в Мукачево,
работали в Ужгороде, опросили десятки людей, которые были очевидцами
тех событий, участниками тех событий», – отметил он (РБК-Украина
(http://www.rbc.ua/rus/news/vsk-opublikuet-otchet-mukachevo-techenie1437575954.html). – 2015. – 22.07).
***
Голова
Комітету
з
питань
екологічної
політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
М. Томенко взяв участь у засіданні колегії Державної екологічної інспекції
України.
Голова парламентського комітету під час засідання наголосив на тому,
що в Україні повинен бути один контролюючий орган у сфері екології.
«В Україні необхідно відновити цивілізовану екологічну політику та,
відповідно, цивілізований моніторинг за виконанням екологічного
законодавства», – зауважив голова комітету.
Для цього, на його думку, необхідно усунути дублювання повноважень
Держекоінспекції, Держлісагентства і Держрибагентства.
«Зрозуміло, якщо Держлісагентство своїм ключовим завданням сьогодні
бачить заробляння грошей на продажу лісу, а Держрибагенство – на
промисловому вилові риби тощо, то вони світоглядно не зацікавлені в
забезпеченні контрольних функцій щодо виконання законодавства у сфері
вирубки лісів чи, скажімо, вилову риби. Отож, ці функції повинні бути
забрані й передані до єдиної контролюючої структури у сфері охорони
довкілля. Чи робити її на базі Держекоінспекції чи в інший спосіб – це
питання інструментів та технологій. Але цілком очевидно, що така єдина
структура повинна бути. Вона повинна мати належні повноваження і
нормальні умови для роботи», – зазначив М. Томенко.
Голова комітету також сказав, що профільний комітет Верховної Ради
готовий спільно з Міністерством екології та Держекоінспекцією працювати
над концепцією реформувань відповідних контролюючих структур і
допомогти повернути державний контроль у сферу охорони довкілля в
Україні
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 22.07).
***
Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу проект Закону «Про внесення змін до
законів України «Про Збройні Сили України» та «Про оборону України»
(щодо здійснення Збройними Силами України цивільно-військового
співробітництва)».
Законопроектом № 2153а пропонується передбачити для Збройних сил
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України таку функцію, як цивільно-військове співробітництво, яке
полягатиме в діяльності Збройних сил України, інших військових формувань
та правоохоронних органів, утворених відповідно до законів України щодо
надання допомоги цивільному населенню у вирішенні проблемних питань
життєдіяльності.
Проектом, зокрема, пропонується визначити, що «цивільно-військове
співробітництво – це систематична, планомірна діяльність Збройних Сил
України, інших військових формувань та правоохоронних органів, утворених
відповідно до законів України по координації та взаємодії з органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими
об’єднаннями, організаціями та громадянами у районах дислокації
військових частин та підрозділів Збройних Сил України з метою формування
позитивної громадської думки і забезпечення сприятливих умов для
виконання Збройними Силами України покладених на них завдань та
функцій шляхом надання допомоги цивільному населенню у вирішенні
проблемних питань життєдіяльності з використанням військових та
невійськових сил та засобів».
Інформаційному управлінню в секретаріаті комітету повідомили, що за
результатами обговорення члени комітету підтримали законопроект,
прийняття якого дасть можливість Збройним силам України допомагати
цивільному населенню постраждалих регіонів України в рамках цивільновійськового співробітництва відповідно до стандартів країн-членів провідних
безпекових організацій Європи та світу під час участі в антитерористичних
операціях, введення правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, в
операціях з підтримання миру й безпеки та ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 22.07).
***
Комітет з питань науки і освіти рекомендує Верховній Раді
прийняти за основу проект Закону «Про внесення змін до Закону України
«Про вищу освіту» щодо Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти».
Під час засідання комітету зазначалося, що метою законопроекту
№ 2280а є створення правових умов для забезпечення формування якісного
складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, що буде
спроможний протистояти наявним в системі вищої освіти негативним
явищам і здатний сформувати в Україні нові механізми і стандарти
забезпечення якості вищої освіти.
Законопроектом пропонується шляхом внесення змін та доповнень до ст.
12,17 та 19 Закону України «Про вищу освіту» врегулювати деякі питання
організації та діяльності Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти.
З метою вдосконалення порядку формування складу Національного
агентства документом передбачається законодавчо визначити повноваження
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Кабінету Міністрів України щодо затвердження складу Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти та припинення повноваження
його членів у встановлених цим Законом випадках.
Крім того, задля уніфікації підходу до формування складу
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, нормами такого
закону передбачається надання доручення Кабінету Міністрів України щодо
перевірки відповідності обраних (делегованих) членів Національного
агентства, кваліфікаційним вимогам, встановленим абзацом другим ч. 2 ст. 19
цього Закону, та, у випадку встановлення невідповідності, припинити
повноваження такого члена (членів).
Члени комітету під час обговорення проекту дійшли згоди
запропонувати Верховній Раді України прийняти зазначений проект за
основу та в цілому.
Як повідомили Інформаційному управлінню в секретаріаті комітету,
народні депутати підтримали законопроект, хоча Головне науково-експертне
управління Апарату Верховної Ради України висловило ряд зауважень та
пропозицій до його змісту, які, однак, на думку членів комітету з питань
науки і освіти, не є суттєвими (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 21.07).
***
Комітет з питань податкової та митної політики рекомендує
Верховній Раді прийняти в другому читанні та в цілому проект Закону
«Про внесення доповнень до Закону України «Про судовий збір» щодо
звільнення від сплати судового збору учасників антитерористичних
операцій та членів сімей загиблих».
Законопроектом № 1329 пропонується звільнити від сплати судового
збору позивачів – членів сімей загиблих – за подання заяви про встановлення
факту смерті особи, яка загинула або пропала безвісти в районах проведення
воєнних дій або антитерористичних операцій та учасників антитерористичної
операції – за подання позовів щодо спорів, пов’язаних з наданням статусу
учасника бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту».
Як повідомили Інформаційному управлінню в секретаріаті комітету, під
час підготовки законопроекту до другого читання до комітету надійшло п’ять
пропозицій, дві з яких враховано, три – відхилено.
Прийняття законопроекту дасть змогу забезпечити реалізацію
конституційних прав громадян на правовий та соціальний захист (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 21.07).
***
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення рекомендує Верховній Раді прийняти проект Постанови
«Про перегляд Кабінетом Міністрів України набору продуктів
харчування, набору непродовольчих товарів та наборів послуг для
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основних соціальних і демографічних груп населення (щодо перегляду
вмісту споживчого кошика)».
Під час засідання комітету зазначалося, що проектом постанови № 2438
доручається Кабінету Міністрів переглянути набори продуктів харчування,
набори непродовольчих товарів, набори послуг для основних соціальних і
демографічних груп населення, затверджені Постановою Кабінету Міністрів
України від 14 квітня 2000 р. № 656 «Про затвердження наборів продуктів
харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних
соціальних і демографічних груп населення», з урахуванням реальної
структури споживання населення, сформувати та затвердити оновлені набори
продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг.
Члени комітету зазначили, що згідно з вимогами ст. 3 Закону України
«Про прожитковий мінімум» набори продуктів харчування, непродовольчих
товарів і послуг повинні переглядатися не рідше одного разу на п’ять років.
Відповідна експертиза наборів проводилася у 2005 та 2010 р., проте, уряд так
і не прийняв рішення про їх затвердження.
Цей проект постанови спрямований на забезпечення виконання
Кабінетом Міністрів обов’язку щодо перегляду наборів продуктів
харчування, непродовольчих товарів і послуг для основних соціальних і
демографічних груп населення та встановлення на їх основі прожиткового
мінімуму, який відповідатиме реальним потребам людей у сучасних
соціально-економічних умовах.
Як повідомили Інформаційному управлінню в Секретаріаті комітету,
члени комітету підтримали проект постанови, прийняття якого сприятиме
прискоренню прийняттю урядом оновленого вмісту споживчого кошику,
підвищить соціальні стандарти для населення, що відповідатиме реальним
потребам людей у сучасних соціально-економічних умовах (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 21.07).
***
Развал правящей парламентской коалиции «Европейская Украина»
сейчас реален как никогда. Об этом заявил глава фракции Блок Порошенко
Ю. Луценко на форуме в Киеве. «Честно скажу: коалиция сейчас находится в
суперкризисном состоянии. Дошло до того, что никто не хочет быть
координатором коалиции», – сказал он.
Ю. Луценко напомнил, что, согласно очередности, координатором
коалиции сейчас должна стать лидер фракции «Батьківщина»
Ю. Тимошенко.
Напомним, ранее Президент П. Порошенко обвинил входящие в
коалицию политсилы в атаке на свои инициативы по изменениям в
Конституцию. Ситуация еще больше накалилась после того, как
подконтрольный Президенту глава ГПУ В. Шокин внес в Верховную Раду
представление о лишении неприкосновенности коалиционного депутата из
радикальной партии А. Лозового (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. –
22.07).
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ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
Прем’єр-міністром Ізраїлю Б. Нетаньягу.
П. Порошенко подякував ізраїльським лікарям за допомогу, що вони
надали капітану міліції Н. Андрухів, яка отримала поранення в результаті
вибухів біля дільничних пунктів міліції у Львові. Нині вона за ініціативи
Президента і за його підтримки лікується в Ізраїлі.
Прем’єр-міністр Ізраїлю пообіцяв зробити все для того, щоб допомогти
пораненій внаслідок теракту у Львові.
Президент України також порушив питання безперешкодного перетину
українськими туристами ізраїльського кордону. Прем’єр-міністр Ізраїлю
пообіцяв вжити всіх заходів, щоб українці мали змогу безперешкодно
подорожувати його країною.
Співрозмовники також обговорили питання укладення угоди про зону
вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем і домовилися прискорити цей
процес.
Також співрозмовники висловилися за якнайшвидше проведення
Україно-ізраїльської міжурядової комісії з економічного співробітництва.
П. Порошенко та Б. Нетаньягу домовилися підтримувати в подальшому
високу
динаміку
політичних
контактів
(Офіційне
інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
23.07).
***
Президент України П. Порошенко зустрівся з Віце-президентом
Європейського парламенту Р. Чарнецьким.
П. Порошенко подякував Р. Чарнецькому за особисті зусилля на
підтримку України на шляху реформ та протидії російській агресії. Глава
держави відзначив важливість підтримання єдності та солідарності Європи з
Україною та внесок Р. Чарнецького в прийняття резолюцій Європарламенту,
зокрема, щодо анексії Криму, агресії на Сході, вимоги звільнення
Н. Савченко з російської в’язниці. «Відкриття першого в історії офісу
депутата Європейського парламенту в Києві є свідченням Вашої щирої
підтримки та солідарності з Україною», – зазначив глава держави.
Президент також висловив надію, що після президентських виборів у
Польщі досвід Р. Чарнецького допоможе подальшому покращенню відносин
між двома країнами, укріпленню позиції Польщі як адвоката інтеграції
України до Європейського Союзу та, зокрема, запровадженню безвізового
режиму для українських громадян.
Р. Чарнецький підтвердив готовність Європейського парламенту
підтримати Україну в питанні впровадження ЄС безвізового режиму для
України у 2016 р., що служитиме потужним імпульсом модернізації та
реформування країни в цілому.
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Президент України та Віце-президент Європейського парламенту
обговорили ситуацію на Донбасі та хід виконання Мінських домовленостей.
Р. Чарнецький високо оцінив зусилля України в забезпеченні реалізації
мирного плану, у тому числі в частині конституційної реформи.
Р. Чарнецький особливо наголосив, що Захід довіряє Президенту
Порошенку. «Для відносин Заходу з Україною та Польщі з Україною Ви –
найбільш серйозний партнер», – сказав він.
Віце-президент Європарламенту зазначив, що ситуація останніх днів
навколо Мукачева завдає велику шкоду іміджу України, оскільки
використовується російською пропагандою проти України. Він зазначив
зростаючу активність проросійського лобі у Європейському Союзі (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-obgovoriv-z-vice-prezidentomyevroparlamentu-charn-35696). – 2015. – 22.07).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з Командувачем
Збройними Силами США в Європі, Головнокомандувачем Об’єднаних
Збройних Сил НАТО в Європі, генералом Ф. Брідлавом. Співрозмовники
обговорили ситуацію в Україні та перспективи співпраці.
П. Порошенко поінформував Ф. Брідлава про поточний стан
врегулювання ситуації на Донбасі та підкреслив, що Україна чітко
дотримується Мінських домовленостей і наполягає на необхідності їх
належного виконання всіма сторонами. Глава Української держави висловив
вдячність за підтримку та допомогу з боку США та НАТО у посиленні
обороноздатності України.
Президент відзначив ефективність спільних тренувань військових,
зокрема на Яворівському полігоні. Глава держави висловив зацікавленість
України у розвитку подальшої співпраці в оборонній сфері, в тому числі
розширенні програми спільних навчань з метою підсилення української
армії, приведення рівня її підготовки у відповідність до кращих сучасних
стандартів. «Ми маємо ефективну військово-технічну співпрацю. В нас також
є хороші перспективи для кооперації в питанні військових навчань», –
зазначив Президент.
Ф. Брідлав наголосив на необхідності продовження реформування
Міністерства оборони (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2015. – 22.07).
***
Президент П. Порошенко заявив про підписання в рамках
Трьохсторонньої контактної групи угоди, яка дасть змогу розпочати
відведення озброєння та створити 30-кілометрову буферну зону вздовж
лінії зіткнення.
У виступі перед активом Луганської області у місті Сєвєродонецьк глава
держави повідомив, що доручив членам Трьохсторонньої контактної групи
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від України ініціювати підписання угоди про створення 30-кілометрової
буферної зони вздовж лінії зіткнення, яка передбачатиме відведення
артилерії, яка залишилася, танків, мінометів. «Це зробить неможливим
постійні обстріли, і в Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську, Попасній не
буде чутно гуркіт канонади», – сказав Президент.
Глава держави зазначив, що вчора ці дипломатичні зусилля увінчалися
успіхом, і пропозицію української сторони за наполяганням ОБСЄ було
прийнято. «Через декілька днів почнеться відлік годин, з яких під контролем
ОБСЄ буде відведено все важке озброєння», – заявив П. Порошенко.
«Я дуже сподіваюся, що це буде реальний початок припинення вогню,
реального відведення важкої техніки та артилерії, звільнення заручників, які
незаконно утримуються окупантами, і забезпечення ефективного контролю
ОБСЄ над дотриманням цих угод. Далі це створить можливість економічної
та політичної реінтеграції цих територій і повернення їх до України», –
сказав П. Порошенко (Офіційне інтернет-представництво Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/ya-spodivayusya-sho-ce-buderealnij-pochatok-pripinennya-vog-35695). – 2015. – 22.07).
***
Президент підписав Закон щодо звільнення від призову на військову
службу під час мобілізації окремих категорій педагогічних та наукових
працівників.
Президент підписав Закон «Про внесення зміни до статті 23 Закону
України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” щодо звільнення від
призову на військову службу під час мобілізації окремих категорій
педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників».
Згідно із Законом № 570-VIII, який Верховна Рада прийняла 1 липня,
призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не
підлягають студенти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній
формі навчання; наукові і науково-педагогічні працівники вищих навчальних
закладів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або
науковий ступінь, і педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних
закладів, за умови, що вони працюють відповідно у вищих навчальних
закладах, наукових установах та організаціях, загальноосвітніх навчальних
закладах за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.
Військовослужбовці з числа зазначених осіб, призвані на військову
службу до набрання чинності цим Законом, підлягають звільненню, якщо
вони не висловили бажання продовжувати військову службу.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 23.07).
***
Президент П. Порошенко під час робочої поїздки на Луганщину взяв
участь у церемонії відкриття пам’ятника генерал-майору Національної
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гвардії України О. Радієвському. Захід був присвячений річниці звільнення
міст Сєверодонецька, Лисичанська та Рубіжного від окупаційної влади
бойовиків і терористів.
Глава держави побажав мешканцям, аби війна ніколи не поверталася на
поріг і не стукала в двері домівок українців. «Всі разом ми повинні сьогодні
згадати тих, хто повернув мир у ваше життя, хто посунув пекло на десятки й
десятки кілометрів східніше та південніше, хто брав участь у минулорічному
героїчному визвольному поході Української армії, яка очистила від окупантів
більшу частину Донбасу», – сказав Президент.
Бригада генерал-майора О. Радієвського разом з іншими частинами та
підрозділами сил АТО 22-24 липня минулого року з боями звільнила від
терористів цей край. Комбриг О. Радієвський загинув від рук бандитів,
потрапивши в засідку між Лисичанськом та Сєверодонецьком. «Відкриваючи
пам’ятник генералу Радієвському, хочу ще раз наголосити, що Україна
пам’ятає кожного воїна, який віддав за неї найцінніше – своє життя», –
підкреслив Президент.
Глава держави нагадав, що звільненням міста Сєвєродонецьк його
мешканці завдячують героїзму та високій підготовці офіцерів, сержантів і
солдатів 95-ї окремої аеромобільної та 25-ї окремої повітряно-десантної
бригад високомобільних десантних військ, 24-ї та 51-ї окремих
механізованих бригад; підрозділів спеціального призначення та частин
Національної гвардії України.
«Ми всі пам’ятаємо, як 18 липня о 10 годині ранку українські передові
підрозділи вийшли на трасу, що з’єднує Сєверодонецьк і Луганськ, і
перерізали комунікації бандформувань. Розбиті й деморалізовані
проросійські бойовики, поспіхом залишаючи місто, встигли підірвати міст
між Сєвєродонецьком і Воєводівкою та покинули цілий арсенал боєприпасів,
гармат і бронетехніки», – сказав Президент.
Присутні
хвилиною
мовчання
вшанували
пам’ять
усіх
військовослужбовців, загиблих під час оборони та визволення Донбасу, і
мирних мешканців Луганщини та Донеччини, які загинули внаслідок
російської агресії проти України. «Вони стали жертвами справжнього
геноциду, який Кремль влаштував проти російськомовного населення
Донбасу, – рівно як і проти україномовних», – наголосив П. Порошенко.
Президент зазначив, що разом із міжнародними партнерами докладає
максимум зусиль, щоб відновити територіальну цілісність держави політикодипломатичним шляхом і повернути Україні мир.
«Я вірю в реалізацію мого мирного плану, у цей план вірить весь світ,
тому що йому нема альтернативи. Нема альтернативи політикодипломатичному врегулюванню», – наголосив Президент.
«Київ – це столиця миру. Столиця війни – це Москва. Але весь світ з
нами. З нами правда. З нами – Бог. Це вони прийшли на нашу землю, і вони
мають піти. А ми маємо повернути собі окуповану частину України. Донбас
був, є і буде українським. Він буде вільно говорити українською і російською
мовами», – заявив П. Порошенко (Офіційне інтернет-представництво
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Президента України (http://www.president.gov.ua/news/ukrayina-pamyatayekozhnogo-voyina-yakij-viddav-za-neyi-zhit-35694). – 2015. – 22.07).
***
Президент П. Порошенко під час робочої поїздки до Луганської
області представив активу області нового голову Луганської обласної
державної адміністрації Г. Туку. Президент поставив завдання перед новим
керівником області: «Разом з народом і громадою продемонструвати – ми
інші, ми вміємо боротися і перемагати». «Георгій, ти маєш повну підтримку
Президента», – заявив П. Порошенко.
Глава держави прямо перед активом області підписав відповідний Указ.
«Нова людина, з бездоганною репутацією, з нетерпимістю до корупції, з
новим мисленням, із сучасними нестандартними рішеннями, із Україною в
серці», – представив Г. Туку Президент.
Глава держави високо оцінив роботу попереднього керівника області Г.
Москаля. «Тепер він за тисячу з гаком кілометрів має вирішити інші питання,
від яких залежить безпека України, її майбутнє», – прокоментував Президент
призначення Г. Москаля головою Закарпатської обласної державної
адміністрації, назвавши його головним завданням зараз очищення Закарпаття
від клановості, контрабанди та корупції.
Президент назвав головним внутрішнім ворогом зараз корупцію та
відзначив, що щодня набувають розголосу резонансні антикорупційні справи,
яких раніше не було. «Це не значить, що корупції стало більше. Просто її
припинили замовчувати, її стали викривати, проти неї почали боротися,
принаймні на центральному рівні. Вірю, не за горами той час, коли
корупціонерів не лише викриватимуть, але й засуджуватимуть на цілком
заслужені терміни», – заявив П. Порошенко.
Президент нагадав, що новий очільник Луганської області – один з
найавторитетніших волонтерів країни. Організація «Народний тил» під
керівництвом Г.Туки забезпечувала військових усім необхідним: від одягу,
камуфляжу, касок, бронежилетів та індивідуальних аптечок до пічок«буржуйок», коліматорних та оптичних прицілів, тепловізорів, автомобілівпозашляховиків та обладнаних реанімобілів.
Президент зазначив, що першим завданням для нового керівника
Луганщини має стати в співпраці із СБУ та іншими правоохоронними
відомствами боротьба з корупцією при видачі перепусток і перетині пунктів
пропуску. «Припинити потік нелегальних поставок товарів на окуповані
території, особливо підакцизних, торгівля якими збагачує проросійських
бандитів», – поставив задачу глава держави.
За словами Президента, громадськість регіону схвально сприйняла
ініціативу влади щодо створення логістичних центрів на лінії розмежування,
де будуть продаватися соціальні товари та ліки за українськими цінами.
Глава держави звернув увагу на необхідність підтримки вимушених
переселенців. «Двісті тисяч переміщених осіб, які зареєстровані на
підконтрольній нам частині Луганщини, – це свого роду геополітичний
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вибір, здійснений шляхом голосування ногами. Тікають не від нас до
окупантів, а від них до нас», – підкреслив П. Порошенко.
За словами глави держави, війна завдала колосальних збитків економіці
регіону. На Луганщині обсяги промислового виробництва в січні – червні
2015 р. порівняно із січнем – червнем 2014 р. скоротилися на 86 %.
Президент зазначив, що за його ініціативи уряд виділив на відновлення
інфраструктури та житлових будинків на Луганщині 150 млн грн. До 1
вересня в області має бути відновлено 26 об’єктів освіти, зруйнованих
унаслідок бойових дій у Станично-Луганському, Попаснянському та
Новоайдарському районах. «Це має бути символом першочерговості і
пріоритетності проблем Луганщини для мене, як для Президента, і для
української влади, яку буде уособлювати Георгій Тука», – наголосив П.
Порошенко.
«Нам потрібен мир, і ми за цей мир будемо боротися. Ви бачите, яких я
до цього докладаю зусиль, хоча є чимало тих, у тому числі серед українських
політиків, хто мене нещадно критикує», – заявив П. Порошенко, пояснивши,
що говорить про нещодавнє затвердження у Верховній Раді початку
конституційних змін. «Мене не зупинити, бо я відчуваю вашу підтримку. Бо
я відчуваю наше спільне українське прагнення до миру. Ми його доб’ємось, і
ми переможемо», – заявив Президент.
Президент наголосив, що ініційована ним конституційна реформа з
децентралізації є частиною його мирного плану. Місцеві громади Луганщини
та Донеччини, як і громади по всій Україні, отримають значно більше
повноважень, і що важливо – разом з ними значно більші додаткові
можливості для їхньої реалізації. Але, наголосив П. Порошенко, питання
оборони, національної безпеки, захисту конституційних прав і свобод
громадян, правоохоронних органів мають бути побудовані по чіткій
вертикалі. «Україна залишається унітарною державою, але нова
децентралізована політична система дає можливість врахувати місцеву
специфіку, в тому числі і в таких чутливих питаннях як віра, мова, історична
пам’ять, культурні традиції, – наголосив Президент. – Ця різноманітність, що
склалася історично, нас не роз’єднує. Я впевнений, що різноманіття України
нас гуртує, і перемогти ми можемо лише тоді, коли Україна буде сильною і
об’єднаною».
Глава держави привітав присутніх з річницею звільнення великих міст
Луганської області від окупації бандитів, російських найманців і
проросійських бойовиків. Президент відзначив високу громадянську
свідомість мешканців області. Зокрема, глава держави подякував присутній
головному лікарю Луганського обласного будинку дитини № 2 К. Донцовій,
яка в липні минулого року протягом дев’яти годин вела переговори з
терористами і не дозволила їм вивезти в Росію 69 вихованців закладу.
«Я впевнений у великому майбутньому Донбасу в складі єдиної
України», – наголосив Президент.
Взявши слово, новий голова Луганської обласної держадміністрації Г.
Тука сказав: «Ні підтримка Адміністрації Президента, ні моя енергія не варті
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нічого, якщо не буде вашої власної волі і долі. Я сподіваюсь, що найближчим
часом з вашою допомогою я зруйную уявлення про те, що лише добрий цар,
призначений на губернаторство, здатний щось змінювати в краї. Я думаю, що
луганчани мають зрозуміти: жити з копанками – соромно. Це позаминулий
вік. У той же час, коли відомі вам люди, перетворюючи вас на рабів, живуть
навіть не у нашій країні, їх діти вчаться за кордоном, а ваші чоловіки,
доживаючи до 40–45 років, гинуть у копанках. Я переконаний, що нам
вдасться зламати це кризове явище, і ми повернемо славу Луганщини. За
одну добу отримав 3 інвестиційні проекти, бо люди вірять у мене
безпосередньо, вірять у майбутнє нашої країни. Я доведу вам власним
прикладом, що можна керувати краєм, не збагачуючись, не крадучи і таким
чином збагачуючи мешканців цієї землі. Я сподіваюся на вашу підтримку».
Глава держави також вручив державні нагороди. За особисту мужність і
високий професіоналізм, виявлені в захисті державного суверенітету та
територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджено
17 військових.
Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено волонтера С.
Хлібосолова – за громадянську мужність, вагомий особистий внесок у
розвиток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності та безпеки
Української держави (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua/news/prezident-predstaviv-novogo-golovuluganskoyi-oblasnoyi-derz-35693). – 2015. – 22.07).
***
Президент П. Порошенко після ознайомлення з ходом навчань
Військово-Морських сил у Миколаївській області зазначив, що Україна
посилює оборону Донбасу і Маріуполя та зробить все для того, щоб
захистити свої морські рубежі.
П. Порошенко наголосив на відданості України повному виконанню
своїх зобов’язань за Мінськими домовленостями. «Якщо ворог спробує їх
порушити і перейде до ескалації, то Україна має чим себе захистити», –
заявив Президент. Зокрема, 36 броньованих автомобілів Humvee, отримані в
рамках військово-технічної співпраці із США, візьмуть участь у захисті
незалежності та територіальної цілісності України.
Коментуючи журналістам підсумки навчань на військовому полігоні,
глава держави зазначив, що переконався у високому бойовому дусі, вишколі
та професіоналізмі українських військових моряків. «Я пишаюся такими
українськими воїнами», – наголосив він. Президент повідомив, що до
Маріуполя направляються три батальйони та один дивізіон, оснащені
технікою та добре екіпіровані. «Морська піхота України значно посилить
захист Маріуполя. Це буде наша відповідь на паніку, яку намагалася посіяти
країна-агресор, що нібито готується удар з моря, із Новоазовська. Ми
оборону Маріуполя та Донбасу будемо посилювати», – підкреслив глава
держави.
Президент зазначив, що нині на полігоні «Широкий лан» відбувається
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підготовка десантників, мотострілків, розвідників, спецпризначенців,
морських піхотинців. «Сьогодні ми маємо абсолютно іншу армію. Українська
арміє є набагато краще оснащеною, має сучасну техніку та озброєння. Ми
робимо все, щоб забезпечити оборону держави», – сказав глава держави.
Президент також повідомив, що морські піхотинці подарували йому на
згадку тільник (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/ukrayina-zrobit-vse-shob-zahistiti-svoyimorski-rubezhi-ta-m-35691). – 2015. – 21.07).
***
У четвер, 23 липня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк провів
зустріч з віце-президентом Європейського парламенту Р. Чарнецьким за
участю Виконавчого керівника Альянсу європейських консерваторів та
реформістів Європейського парламенту Р. Мілсома.
Глава українського уряду високо оцінив підтримку Європейського
парламенту в справі захисту незалежності і територіальної цілісності нашої
держави. Він особливо відзначив активні й відчутні зусилля європейських
парламентаріїв, об’єднаних у неформальній групі друзів нашої країни.
Єдність навколо України означає сьогодні єдність навколо європейських
демократичних цінностей та міжнародного права, які потребують твердої
оборони від наступу авторитаризму, імперіалізму та агресії в міжнародних
відносинах.
За словами А. Яценюка, попри численні міжнародні виклики, для всього
європейського політичного простору важливо зберігати становище навколо
України під постійною увагою, таким чином захищаючи не лише саму
Україну, але й майбутнє Європейського Союзу, мир і безпеку європейських
народів.
Під час бесіди співрозмовники обговорили найактуальніші питання
внутрішньої і зовнішньої ситуації в Україні. Європейські партнери
відзначали послідовну підтримку курсу реформ, що здійснюється урядом
України. Йшлося також про подальші плани співпраці як з питань
європейської інтеграції нашої держави, так і у сфері протидії російській
агресії (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 23.07).
***
У середу, 22 липня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк провів
зустріч із Командувачем Збройних сил США у Європі генералом Ф.
Брідлавом, який перебуває з візитом в Україні.
А. Яценюк зазначив, що Ф. Брідлав є великим другом українського
народу: «І Американський народ підтримує український».
«Ми дуже цінуємо вашу підтримку в тому, аби зробити Збройні сили та
Національну гвардію України більш потужними, сильними й такими, що
відповідають найвищим військовим стандартам», – наголосив глава уряду.
А. Яценюк підкреслив, що «Росія становить загрозу як для України, так і
для всього вільного світу, всього світового порядку, безпеки та бізнес32

стабільності». «Заради досягнення наших спільних цілей нам треба
залишатися об’єднаними, зробити все, щоб змусити Росію заплатити ціну, і
щоб не дозволити нікому у світі переходити «червону лінію» та порушувати
міжнародне право», – наголосив Прем’єр-міністр України.
Сторони також обговорили хід спільних українсько-американських
військових навчань у рамках місії Fearless Guardian-2015. Ф. Брідлав
зазначив, що завтра відвідає Міжнародний центр миротворчості та безпеки
Західного оперативного командування Сухопутних військ ЗСУ в Яворові, де
проходять тренування.
Центральною темою розмови стали практичні заходи співпраці України
та її партнерів у рамках Об’єднаного координаційного комітету з військового
співробітництва та оборонного реформування для зміцнення оборонного
потенціалу нашої держави, реформи національних Збройних сил,
забезпечення їхньої взаємосумісності та відповідності стандартам НАТО
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248354460&cat_id=2
44274130). – 2015. – 22.07).
***
У середу, 22 липня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк взяв участь у
відкритті Головного управління патрульної поліції Києва.
Глава уряду оглянув зал адміністративної практики, диспетчерську залу,
кімнату видачі відеореєстраторів, зберігання та оброблення відеоінформації,
збройну кімнату.
Він підкреслив, що в цьому управлінні поліція працюватиме з
громадянами, «в обслуговуванні людей і в адміністративній практиці».
«Якщо людині щось треба дізнатися про правопорушення, написати
скаргу на діяльність поліції, повернути вилучені водійські права, отримати
довідку для страхової компанії щодо ДТП – вона приходить у цей центр, і без
черг, які раніше були в районних управліннях ДАІ, без зволікання часу
отримує поліцейську послугу», – зазначив він.
А. Яценюк підкреслив, що це перший етап у реформуванні
адміністративних послуг загалом.
Він нагадав, що в парламент внесений закон щодо реформування всієї
системи колишнього радянського МРЕО і перехід на сервісні послуги в
українській поліції, який після доволі тривалих дискусій уже проголосований
у першому читанні.
«Ми вітаємо цей крок, зроблений з допомогою наших американських
партнерів. Це тільки перший крок в повній реформі поліцейського сервісу в
Україні», – зазначив глава уряду.
У заході взяли участь заступник держсекретаря США з питань боротьби
з наркотиками і забезпечення правопорядку В. Браунфілд, міністр внутрішніх
справ України А. Аваков, перший заступник міністра внутрішніх справ
Е.
Згуладзе
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=248354003&cat_id=244274130). – 2015. – 22.07).
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***
Кабінет Міністрів України приймає рішення про невідкладне
створення робочої групи щодо передачі низки митниць в управління
британській компанії, яка має значний досвід в управлінні митницями в
Європі, повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду в
середу, 22 липня.
Він зазначив, що вчора провів зустріч із керівництвом цієї компанії.
А. Яценюк підкреслив, що уряд розглядає передачу в управління
британській компанії в першу чергу Закарпатської, Львівської, Волинської та
Чернівецької митниць: «Вони повинні перейти під управління незалежної і
фахової компанії, і на цих митницях повинен бути наведений порядок: в
першу чергу це боротьба з контрабандою, збільшення доходів митниць та
інституційна спроможність митної служби як такої».
«Ми розглядаємо передачу цих митниць у найкоротші терміни. Голова
Державної фіскальної служби отримав відповідне доручення. Ми з міністром
фінансів займаємо єдину позицію», – наголосив А. Яценюк.
За словами глави уряду, ці експериментальні митниці дадуть
можливість, зокрема, натренувати нових українських митників, «щоби вся
система митної служби, яка залишається корумпованою, пострадянською і,
на жаль, не виконує своєї основної функції – збір доходів і прозорість та
чесність при митному оформленні, – була реформована якнайшвидше»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?
art_id=248352983&cat_id=244274130). – 2015. – 22.07).
***
У рамках робочої поїздки до Закарпаття заступник міністра екології
та природних ресурсів України С. Курикін зустрівся
з консулом
генерального консульства Угорщини в місті Ужгород Л. Віда, метою якої
було посилення співпраці між Україною і Угорською Республікою у сфері
охорони навколишнього природного середовища.
Під час зустрічі було обговорено питання налагодження співробітництва
зі створення транскордонної природоохоронної території в басейні р. Тиса
(біосферного резервату та/або водно-болотного угіддя міжнародного
значення); визначення партнерів з Угорської сторони для співпраці з
національними природними парками України; можливості підготовки
спільної українсько-угорської пропозиції щодо збереження та збалансованого
використання природних ресурсів у межах природоохоронних територій, у
тому числі об’єктів Смарагдової мережі та НАТУРИ 2000 для фінансування з
коштів ЄС.
За результатами зустрічі домовилися вжити спільних заходів з питання
обміну досвіду між фахівцями у сфері створення і управління
природоохоронними територіями, створити відповідну міжміністерську
робочу групу та підготувати план спільних заходів у цьому напрямі
співпраці.
С. Курикін наголосив: «У контексті двосторонньої українсько-угорської
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співпраці на сьогодні існує багато невикористаних можливостей. З ініціативи
Мінприроди України сьогодні ми домовилися про шляхи інтенсифікації
двостороннього співробітництва в напрямку охорони природи та
збалансованого її використання, що сприятиме соціально-економічному
розвитку Закарпаття» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=248354688&cat_id=244277212). – 2015. – 22.07).
***
Міністерство аграрної політики та продовольства України
підтримало ініціативу Президента Украйни щодо підвищення рівня
володіння англійською мовою серед держслужбовців. Про це повідомила
начальник відділу кадрового забезпечення Мінагрополітики І. Гнутова.
Зокрема, співробітники вже пройшли тестування, яке визначило
загальний рівень володіння англійською. У найближчий термін у міністерстві
розпочнеться курс з вивчення іноземної мови, викладачі залучаються на
волонтерських засадах. Крім того, держслужбовці матимуть можливість у
позаробочий час безкоштовно відвідувати мовну школу. Ті співробітники,
для яких володіння англійською є обов’язковою вимогою, зможуть
поліпшити мовні навички. Для слухачів будуть передбачені попередні та
проміжні тестування, які дадуть змогу оцінювати прогрес навчання.
«Ми впевнені, що підвищення рівня володіння іноземними мовами,
зокрема англійською, відкриє нашим співробітникам нові можливості. Вільна
англійська дозволить спілкуватися з іноземними колегами, переймати
кращий світовий досвід роботи, отримати доступ до англомовних ресурсів.
Ми взяли курс на Європейську інтеграцію, і досконала англійська
держслужбовців, безумовно, пришвидшить виконання поставлених завдань»,
–
наголосила
І.
Гнутова
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248354533&cat_id=2
44277212). – 2015. – 22.07).
***
Заступник міністра оборони України Ю. Гусєв здійснив робочий
візит до Республіки Хорватія.
Під час візиту Ю. Гусєв ознайомився із системою логістичного
забезпечення військ країн-членів НАТО на прикладі Збройних сил
Республіки Хорватія.
У рамках візиту заступник міністра оборони України провів зустрічі із
заступником міністра оборони Республіки Хорватія з матеріальних ресурсів
В. Копривняком, членом «Державної агенції «Алан» М. Кнежевичем,
головою Української громади столиці Хорватії міста Загреб, волонтером
В. Філимою, представниками оборонно-промислового комплексу Республіки
Хорватія, а також експертами з будівництва фортифікаційних споруд за часів
війни за незалежність Хорватії в 1991–1995 рр.
Глава української делегації поінформував представників Міністерства
оборони Республіки Хорватія про події, які відбуваються на Сході України,
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наголосивши, що в ситуації, яка склалася, дуже важливою для української
сторони є міжнародна підтримка. Він подякував хорватській стороні за
гуманітарну й експертну допомогу, надану Збройним силам України.
Також заступник глави оборонного відомства розповів хорватському
колезі про хід реформування Збройних сил України відповідно до стандартів
ЄС і НАТО, набутий досвід електронних торгів та удосконалення системи
харчового й речового забезпечення військ.
Ю. Гусєв запросив хорватську сторону взяти участь у тендерах на
постачання речового майна та продуктів харчування для Збройних сил
України.
Заступник міністра оборони Республіки Хорватія з матеріальних
ресурсів В. Копривняк запевнив, що оборонне відомство Хорватії готове
надати українській стороні всебічне сприяння у вивченні досвіду
протистояння агресії сусідньої держави та адаптації Збройних сил Республіки
Хорватія до стандартів НАТО. Особливу увагу глава хорватської делегації
звернув на допомогу, яку Україна надала Хорватії під час вітчизняної війни
1991–1995 рр.
Під час переговорів за участю заступників міністрів оборони двох країн
сторони підтвердили зацікавленість у поглибленні двостороннього
співробітництва в оборонній сфері, констатувавши наявність значного
потенціалу для подальшого розвитку військово-технічного співробітництва.
Принагідно В. Копривняк повідомив, що саме в день проведення візиту в
оперативне використання військово-повітряних сил Хорватії передано
останній, дванадцятий, літак МіГ-21, відремонтований на підприємствах
оборонно-промислового комплексу України.
Сторони домовилися найближчим часом провести зустріч на рівні
експертів робочих груп з метою організації стажування фахівців Збройних
сил України з питань матеріально-технічного забезпечення в Міністерстві
оборони та Генеральному штабі Збройних сил Республіки Хорватія.
Також під час робочого візиту представники Міністерства оборони
Республіки Хорватія провели брифінги для української сторони щодо
практичного досвіду їх країни у сфері аутсорсингу послуг харчування,
військових закупівель та реалізації надлишкового майна військового й
невійськового
призначення
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248354396&cat_id=2
44276429). – 2015. – 22.07).
***
У зв’язку з намірами кількох депутатів парламенту Франції
відвідати окуповану територію АР Крим МЗС України звертає увагу на
те, що така поїздка не була погоджена з українською стороною.
Вважаємо таку поїздку французьких парламентарів безвідповідальним
кроком, виявом їхньої неповаги до державного суверенітету України,
свідомим нехтуванням законодавства України і політики Франції та
Європейського Союзу з невизнання незаконної окупації Автономної
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Республіки Крим, заявляє МЗС України.
У цьому зв’язку МЗС України закликає усіх іноземних громадян чітко
дотримуватися законодавства України та Порядку в’їзду на тимчасово
окуповану територію України та виїзду з неї. В Україні реагуватимуть на
будь-які факти порушення встановленого порядку. До порушників будуть
застосовані визначені законодавством України обмеження, зокрема шляхом
заборони на в’їзд на територію України (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248353714&cat_id=2
44276429). – 2015. – 22.07).
***
Временно исполняющий обязанности начальника управления
Службы безопасности Украины (СБУ) в Закарпатской области
В. Гелетей отстранен от исполнения служебных обязанностей на
период проведения служебного расследования. Об этом сообщает прессслужба СБУ.
Сообщается, что соответствующий приказ 20 июля подписал
председатель СБУ В. Грицак.
На Закарпатье работает специальная группа из сотрудников
центрального управления Службы безопасности Украины во главе с одним
из руководителей внутренней безопасности СБУ.
Напомним, ВСК по вопросам расследования обстоятельств конфликта в
Закарпатской области просит председателя Службы безопасности Украины
вывести в резерв бывшего и. о. начальника СБУ в Закарпатской области
В. Гелетея (РБК-Украина (http://www.rbc.ua/rus/news/sbu-soobshchili-geleteyotstranen-dolzhnosti-1437581644.html). – 2015. – 22.07).

ПОЛІТИКА
Члены контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе
согласовали документ по отводу вооружений калибром до 100 мм, а
также процедуру «верификации», сообщил председатель ОБСЕ
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3542144-kontaktnaia-hruppa-poukrayne-dohovorylas-po-otvodu-vooruzhenyi).
В соглашении будет прописана процедура «верификации» отвода
техники.
В ходе переговоров трехсторонней контактной группы по
урегулированию конфликта на Востоке Украины была достигнута
договоренность по отводу вооружений калибра менее 100 мм. Об этом во
вторник, 21 июля, сообщил председатель ОБСЕ И. Дачич, присутствоваший
на встрече в Минске. «Согласован текст документа по отводу танков и
определенных видов вооружения калибром до 100 мм», – заявил он на
брифинге в столице Беларуси.
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В соглашении будет прописана процедура «верификации» отвода
техники, в частности, «кто и когда это будет осуществлять», пояснил
И. Дачич.
На вопрос о его возможном присутствии на следующей встрече
контактной группы председатель ОБСЕ ответил: «Если это необходимо, я
могу. Но думаю, что без этого можно обойтись».
Участники группы договорились, что проведут следующие переговоры
28 июля «плюс-минус несколько дней, а также 3 августа», сообщил
«Интерфаксу» осведомленный источник.
В контактную группу по Донбассу входят представители Украины,
России и ОБСЕ. Предыдущая встреча группы состоялась 7 июля и
завершилась
без
конкретных
результатов
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 22.07).
***
В «ЛДНР» требуют от Киева обсуждения с Донбассом закона о
выборах.
Верховная Рада должна переголосовать по поправкам в Конституцию
Украины,
считают
представители
«республик»
(http://korrespondent.net/ukraine/3542165-v-ldnr-trebuuit-ot-kyeva-obsuzhdenyias-donbassom-zakona-o-vyborakh).
В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках
требуют от властей Украины согласовать с Донбассом закон о выборах. «Мы
требуем обсуждения с Донбассом закона о выборах и переголосования в Раде
по итогам обсуждений», – говорится в совместном заявлении полпредов
«ДНР» и «ЛНР» Д. Пушилина и В. Дейнего, распространенного во вторник,
21 июля.
Полпреды считают необходимым для Киева «принять поправку, которая
введет в действие закон об Особом статусе Донбасса».
«Верховная Рада должна переголосовать как по нему, так и по
поправкам в Конституцию Украины, так как они не были ни согласованы с
нами, ни вынесены на обсуждение в рамках Минского процесса. В текст
Конституции необходимо внести описание и прописать постоянную основу
Особого статуса Донбасса», – говорится в тексте заявления.
«Не оставляя надежду на то, что Киев начнет выполнять пункты
Минских соглашений, мы понимаем, что для реализации всех пунктов
соглашений Украине понадобится время, поэтому мы всецело поддерживаем
предложение
председателя
Европарламента
Мартина
Шульца,
рекомендовавшего сохранить на следующий год соответствующий формат
решения конфликта в случае, если он не разрешится до конца срока действия
соглашения “Минск-2”, которое заканчивается в нынешнем году», –
отмечают представители «ДНР» и «ЛНР».
Они подчеркивают, что республики «по-прежнему готовы к диалогу, к
выработке норм выборного законодательства и обсуждению статуса
Донбасса с украинской стороной в рамках Минских встреч, однако в случае
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отказа Киева от конструктивной дискуссии, продолжим выполнять пункты
Минских соглашений самостоятельно».
Ранее Президент П. Порошенко заявил, что обсуждение вопросов
организации местных выборов в отдельных районах Донбасса возможно
после того, как будет четко заявлено об отказе проведения псевдовыборов
18 октября и 1 ноября на территориях, неподконтрольных Украине.
Как сообщалось, 14 июля Верховная Рада приняла новый закон о
местных выборах, который исключает участие политических блоков, а также
предусматривает, что выборы не состоятся на части Донбасса и в Крыму.
При этом в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» назначили свои
выборы. Выборы глав городов и районов в «ДНР» назначены на 18 октября, а
в ЛНР на 1 ноября (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
21.07).
***
Страны Запада не будут впутываться в войну с Россией из-за ее
агрессивного
поведения,
поскольку
Украина
не
входит
в
Североатлантический альянс. Об этом заявил председатель Комитета по
международным делам Европейского парламента Э. Брок, передает УНН.
По его словам, НАТО продолжит экономическое воздействие, пока
агрессор не отступит. «Из-за того, что Украина не является членом НАТО, а
также по другим причинам, мы не можем втягиваться в войну (с Россией. –
Ред.) из-за Украины», – отметил Э. Брок. Он также напомнил, что Россия все
еще остается ядерной державой.
«Поэтому существует только один вариант – санкции, для того, чтобы
мирным путем доказать агрессору, что агрессия имеет высокую цену. Только
так», – подчеркнул евродепутат.
При этом он отметил, что Европа также несет убытки из-за
экономических ограничений отношений с РФ. «Как президент немецкой
федерации промышленности сказал: нам не нравятся санкции, но
международный порядок является более важным, чем интересы бизнеса. Я не
могу сформулировать лучше, чем он», – подчеркнул Э. Брок.
Ранее в МИД Украины заявили, что «Большая семерка» может усилить
санкции против РФ в случае провала минских соглашений. Кроме того,
президент США Б. Обама в ходе саммита G7 заявил, что вынуждены
продолжать санкции против РФ до полного выполнения минских
договоренностей (Левый берег (http://lb.ua). – 2015. – 22.07).
***
Официальный Париж прокомментировал поездку своих депутатов в
Крым.
Предстоящая поездка десяти французских парламентариев в Крым
является нарушением международного права, заявил официальный
представитель МИД Франции.
«Десять (французских. – Ред.) парламентариев объявили о своей поездке
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в Россию, а затем в Крым. Речь идет о личной инициативе парламентариев»,
– заявил официальный представитель МИД Франции Р. Надаль на просьбу
прокомментировать
планы
десяти
французских
депутатов
(http://korrespondent.net/world/3542464-paryzh-schytaet-narushenyemmezhdunarodnoho-prava-vyzyt-deputatov-v-krym).
«Мы очень сожалеем об этом (планах французских парламентариев. –
Ред.). Поездка в Крым является нарушением международного права», –
подчеркнул Р. Надаль в ходе прошедшего в среду брифинга во французском
МИД.?
Ранее глава французской делегации и депутат национального собрания
Т. Мариани сказал, что МИД Франции не поддерживает идею их поездки.
«Но французские депутаты свободны в принятии решений», – подчеркнул
Т. Мариани, отметив, что направится в Крым прямо из Москвы, минуя
территорию Украины.
Мариани сказал, что участники делегации хотят на месте пообщаться с
людьми и разобраться в сложившейся ситуации.
Напомним, во вторник, 21 июля, стало известно, что группа
французских парламентариев встретится в Москве с председателем Госдумы
РФ С. Нарышкиным, а затем посетит Крым, что станет первым визитом
западноевропейских политиков с момента аннексии полуострова Россией.
Ранее с визитом в Крым приехал министр окружающей среды, водных
ресурсов и климата Зимбабве С. Касукувере. Как отмечалось, это был первый
официальный приезд в Крым члена правительства страны дальнего
зарубежья после аннексии (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 22.07).
***
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в очередной раз
обратилась в Министерство внутренних дел (МВД) относительно
проверки возможных случаев подкупа избирателей в одномандатном
избирательном округе № 205 в Чернигове. Соответствующее решение было
прийнято 22 июля во время заседания ЦИК, передает корреспондент РБКУкраина.
Ранее глава политической партии «Демократический альянс» В. Гацько
направил в ЦИК обращение, которое содержало информацию о возможном
подкупе избирателей и предоставлении им бесплатных товаров и услуг
отдельными кандидатами, которые баллотируются в 205-м округе.
Вместе с тем В. Гацько попросил ЦИК проверить данные факты. В свою
очередь члены ЦИК приняли решение отправить копию обращения В. Гацько
к МВД совместно с данным к нему материалами и вещественным
доказательством (РБК-Украина (http://www.rbc.ua/rus/news/vybory-okrugetsik-prosit-mvd-proverit-vozmozhnye-1437585903.html). – 2015. – 22.07).

***
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Политическая партия «Правый сектор» (ПС) 21 июля провела в
Киеве свой съезд. Об этом сообщается на странице партии в Facebook.
На съезде партия выдвинула ряд требований. В частности, ПС хочет
референдум о недоверии парламенту, правительству и Президенту.
Также они требует отменить Минские договоренности и легализовать
добровольческие батальоны.
Среди прочего съезд постановил, что ПС не будет принимать участия в
местных
выборах
осенью
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/events/3542150-pravyi-sektor-vydvynul-riadtrebovanyi-y-otkazalsia-ot-vyborov). – 2015. – 22.07).
***
Партия «Правый сектор» намерена создать оперативные штабы по
реализации референдума о недоверии действующей власти в каждом
регионе. Об этом на вече на майдане Незалежности во вторник, 21 июля,
сказал
лидер
партии,
депутат
Верховной
Рады
Д.
Ярош
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3542196-pravyi-sektor-sozdast-vrehyonakh-operatyvnye-shtaby-po-referendumu).
«Буквально с завтрашнего дня во всех областях Украины будут
создаваться оперативные штабы по референдуму. Они будут выполнять роль
определенных организационных комитетов», – сказал он.
Д. Ярош также проинформировал об изменении названия движения. Он
отметил, что на съезде военно-политическое движение «Правый сектор»
было переименовано в национально-освободительное движение «Правый
сектор» (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 22.07).
***
Генеральная прокуратура объявила о подозрении шести бойцам
«Правого сектора» в связи со стрельбой в Мукачево Закарпатской
области 11 июля. Об этом сообщил старший следователь по особо важным
делам Генеральной прокуратуры А. Попов на заседании временной
следственной комиссии Верховной Рады, передают Українські новини.
«Установлено 6 лиц, принимавших участие в перекрытии дороги по
улице Лермонтова, со стороны бойцов Добровольческого украинского
корпуса ПС. Этим лицами на текущий момент объявлено о подозрении по
ст. 255 (создание преступной организации) и 258 (террористический акт)», –
сказал он (http://korrespondent.net/ukraine/3542336-shesterykh-boitsov-pravohosektora-podozrevauit-v-terroryzme).
А. Попов сообщил, что прокуратура открыла одно уголовное
производство, в рамках которого расследуются как противоправные действия
бойцов «Правого сектора», так и действия милиционеров, прибывших на
место перестрелки в Мукачево.
Напомним, ранее глава Закарпатской облгосадминистрации Г. Москаль
сообщил, что против «Правого сектора» Закарпатья открыли уголовное дело
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 22.07).
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***
Бывший губернатор Днепропетровской области, бизнесмен
И. Коломойский отрицает свою причастность к финансированию
организации «Правый сектор». Об этом он заявил во время собрания
акционеров компании «Укрнефть», передает INSIDER.
«Я не финансировал, не финансируют и не планирую финансировать
“Правый сектор”. Хотя я с уважением отношусь к их лидеру Дмитрию
Ярошу», – сказал И. Коломойский.
Он также отметил, что с обвинениями «Правого сектора» в причастности
к контрабанде на Закарпатье должны разобраться правоохранительные
органы. «То, что их обвиняют в контрабанде – этим вопросом должны
разобраться правоохранительные органы, в частности, МВД, прокуратура и
общественность», – добавил И. Коломойский.
Напомним, ранее М. Саакашвили обвинил И. Коломойского в
причастности к контрабанде в Одессе, а также в монополизации украинского
рынка авиаперевозок (Левый берег (http://lb.ua). – 2015. – 22.07).
***
Во Львове прошел антисемитский митинг.
22 июня у здания Львовской ОГА во вторник около 100 человек пришли
на акцию с антисемитскими плакатами и требованием убрать евреев из
власти, передает ZAXID.NET.
Участники акции перекрыли дорогу возле здания ОГА. Когда к ним
вышел первый замглавы обладминистрации Р. Замлинский, ему вручили
резолюцию.
В свою очередь, в милиции сообщили, что митинг был санкционирован.
Организаторы перед этим подали заявку. Никаких нарушений общественного
порядка не было. «По данному факту мы проводим правовую оценку. Если
будут признаки уголовного преступления, то …будет начато досудебное
следствие», – рассказала представитель Львовского управления СБУ
М. Клячкивская.
Сообщается, что заявку на проведение акции подала общественная
организация
Активный
элемент
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 23.07).
***
Жителі районів Донецька, які потерпають від постійних обстрілів,
проводять мітинг біля готелю Park Inn, де проживають спостерігачі
ОБСЄ, передає "Остров". Близько 200 мітингувальників тримають у руках
плакати «Досить мовчати» відкрийте очі, а так само фотографії зруйнованих
будівель. Мітингувальники залишили на машинах ОБСЄ та Червоного
Хреста написи зеленою фарбою з балончика «Ми за мир» і «Донецьк за мир».
Спостерігачі ОБСЄ запросили до себе ініціативну групу
мітингувальників. Як повідомляє підконтрольний бойовикам сайт
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ДАН, ініціативну групу городян очолив призначений бойовиками «мер»
Донецька І. Мартинов, який «приєднався трохи раніше до городян». У штабі
АТО неодноразово наголошували, що не обстрілюють Донецьк і поклали
відповідальність за загибель мирних жителів і руйнування на бойовиків
(Факти ICTV (http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1556866). – 2015. –
23.07).
***
Под Генпрокуратурой 22 июля собрались сотни людей в поддержку
депутата А. Лозового. Кроме депутатов-радикалов, активистов и
неравнодушных граждан, в митинге приняли участие народные депутаты из
разных фракций, в частности Е. Соболев, И. Луценко, Б. Филатов,
С. Семенченко и др.
Пикетирование Генпрокуратуры прошло в связи с внесением в ВР
представление о снятии депутатской неприкосновенности и привлечения к
уголовной ответственности народного депутата от фракции Радикальной
партии Олега Ляшко А. Лозового.
После выступлений под стенами Генпрокуратуры, радикалы зашли
внутрь здания и требовали встречи с Генпрокурором В. Шокиным. Но на
рабочем месте его не было, в приемной отказались предоставить любую
информацию о местонахождении Генпрокурора. Впрочем, депутаты
отметили, что будут ждать главу ГПУ.
По словам одного из депутатов РПЛ Ю. Чижмаря, основные требования
радикалов к В. Шокину – самостоятельно подать в отставку; внести
представление в ВР об аресте бывших регионалов; освободить всех
политзаключенных (Главком (http://glavcom.ua/news/311398.html). – 2015. –
22.07).
***
Окружной административный суд г. Киева отказал министру
здравоохранения А. Квиташвили в ходатайстве о запрете Кабинету
Министров рассматривать акт служебного расследования в отношении
него и его первого заместителя А. Павленко, передает корреспондент
РБК-Украина.
«Суд принял решение отказать в удовлетворение ходатайства», – заявил
в ходе заседания судья Окружного административного суда г. Киева
И. Ищук.
Как сообщалось ранее, А. Квиташвили пытается в судебном порядке
отменить приказ о проведении служебного расследования в отношении своей
деятельности на посту главы Минздрава, а также в отношении деятельности
своего первого заместителя А. Павленко.
Кроме того, в обеспечение иска, А. Квиташвили потребовал от суда
запретить Кабмину рассматривать результаты этого расследования и
принимать на основании этих документов какие-либо решения, в том числе о
возможном привлечении к ответственности высших должностных лиц
43

Минздрава, в случае выявления нарушений с их стороны.
«В удовлетворении данного требования А. Квиташвили было отказано.
По остальной части иска, судебное заседание переносится на 6 августа
2015 г.», – сообщил судья И. Ищук.
Ответчиками в иске А. Квиташвили выступают 14 народных депутатов, а
также Национальное агентство по вопросам государственной службы,
вошедшие в состав следственной комиссии, составившей акт о результатах
расследования и передавшей его на рассмотрение Премьер-министру
А. Яценюку.
Сам министр А. Квиташвили на заседания суда не явился и прессе свои
действия не прокомментировал. Также в зале суда отсутствовала и его
первый заместитель А. Павленко. По сообщениям СМИ, в настоящее время
она находится в Португалии (РБК-Украина (http://www.rbc.ua/rus/news/sudotklonil-hodataystvo-kvitashvili-vozbuzhdenii-1437578847.html). – 2015. –
22.07).
***
Н. Савченко, обвиняемая в РФ в убийстве российских журналистов,
доставлена в один из СИЗО Ростова-на-Дону, заявляет ее адвокат.
«По моей информации, Надежда Савченко уже в Ростове-на-Дону. Это
неофициальная информация, мы ждем подтверждения от ФСИН», – сообщил
«Интерфаксу» во вторник адвокат М. Фейгин. По его словам, «пока остается
загадкой, куда конкретно ее поместили».
«По-видимому, в ту же пересыльную тюрьму, куда поместили Сенцова,
Кольченко, Чирния (фигуранты дела о подготовке терактов в Крыму – ИФ),
которая находится в прямом подчинении ФСИН», – считает адвокат.
М.Фейгин добавил, что во вторник защитой Н. Савченко будет подана
жалоба в порядке 124 статьи УПК на имя генерального прокурора РФ
Ю. Чайки, в которой адвокаты заявляют о незаконности передачи дела из
Москвы в Ростовскую область.
«Также мы рассчитываем сегодня, а если не получится – то в ближайшие
дни, подать жалобу на действия Генпрокуратуры по 125 статье УПК (на
действие или бездействие)», – добавил он.
Адвокат рассказал, что сложность заключается в отсутствии у защиты
постановления Генеральной прокуратуры о передаче дела Н. Савченко в
Донецк Ростовской области.
Ранее сообщалось, что Н. Савченко этапирована из московского СИЗО в
Ростовскую область (Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2015. – 21.07).
***
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека В. Лутковская
настаивает на том, чтобы сменить место рассмотрения дела летчицы
и депутата Н. Савченко. Об этом сказано в письме омбудсмена к
уполномоченному касательно человека в Российской Федерации
Э. Памфиловой.
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Письмо было направлено из-за принятия органами РФ решения
относительно суда над Н. Савченко в Донецке Ростовской области.
Учитывая, что Донецк в Ростовской области – возле границы с территорией
Украины, на которой идут боевые действия, есть угроза как жизни самой
Н. Савченко, так и жизни ее родных и коллег, которые хотят присутствовать
во время судебного заседания, отметила В. Лутковская. Потому она просит
перенести рассмотрение дела в Москву (УРА-Информ (http://urainform.com). – 2015. – 22.07).
***
ГПУ требует от Интерпола «разморозить» розыск экс-президента
В. Януковича.
Генеральная прокуратура уверяет, что будет бороться за возвращение
информации о международном розыске экс-президента В. Януковича в базу
данных Международной организации уголовной полиции. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Напомним, Интерпол удалил страницу розыска В. Януковича. Причиной
стало ходатайство представителей защиты экс-президента беглеца.
В украинском бюро заявляют, что информация о розыске Януковича в базе
появится не раньше сентября. Таким образом, информация о розыске пока не
является доступной для государств и широкой общественности на
официальной интернет странице Интерпола.
Напомним, 9 января 2015 г. Янукович был объявлен в международный
розыск с целью ареста и последующей экстрадиции в Украину (УРАИнформ (http://ura-inform.com). – 2015. – 22.07).

ЕКОНОМІКА
Украина подписала меморандум с МВФ.
Украина подписала меморандум об экономической и финансовой
политике по сотрудничеству с Международным валютным фондом и
ожидает получения очередного транша в 1,7 млрд дол. Об этом на своей
странице в социальной сети Facebook написал заместитель минстра финансов
А. Шевалев.
«Лучшие новости – в полночь! Президент, Премьер-министр, министр
финансов и председатель Национального банка Украины подписали письмо о
намерениях по меморандуму об экономической и финансовой политике по
результатам первого просмотра расширенной программы финансирования
Международного валютного фонда и направили его директорураспорядителю МВФ», – написал он.
Таким образом, Украина ожидает, что совет директоров МВФ уже в
ближайшее время сможет принять решение о выделении Украине очередного
транша по программе (около 1,7 млрд дол.), которая полностью пойдет на
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укрепление золотовалютных резервов НБУ.
Как сообщалось, МВФ может рассмотреть выделение Украине второго
транша 31 июля (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 22.07).
***
22 июля Европейская комиссия выделила 600 млн евро для Украины в
рамках новой программы макрофинансовой помощи, сообщает
представительство ЕС в Украине.
По информации украинского представительства, эти средства
предусмотрены для срочных финансовых потребностей страны и в
поддержку экономической стабилизации, а также для внедрения важных
реформ.
В то же время европейский комиссар по экономическим и монетарным
вопросам П. Московичи напомнил, что 600 млн евро макрофинансовой
помощи дополняют 1,6 млрд евро, которые Евросоюз уже предоставил с
начала кризиса в Украине.
«Также в последующие месяцы предусматривается выделение
Европейской комиссией еще 1,2 миллиард евро – при условии успешной
реализации экономических и структурных реформ, согласованных между ЕС
и Украиной», – добавил П. Московичи.
Как сообщал Корреспондент.net, Еврокомиссия приняла решение о
выделении Украине первого транша в 600 млн евро в рамках утвержденной
ранее кредитной программы в 1,8 млрд евро (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 22.07).
***
В течение января – июня 2015 г. поступления единого социального
взноса на общеобязательное социальное страхование составили
86,5 млрд грн. В частности, в июне в бюджет уплачено более 16,5 млрд грн
этого налога. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной
службы Украины.
Согласно сообщению, единый взнос автоматически распределяется
Государственной
казначейской
службой
Украины
по
видам
общеобязательного
государственного
социального
страхования
в
соответствии с определенными пропорциями и перечисляется по назначению
– на счета, открытые в Госказначействе на имя фондов общеобязательного
государственного социального страхования и пенсионного страхования.
Как уже сообщалось, Премьер-министр А. Яценюк инициирует
проведение третьего эксперимента по снижению ставки единого социального
взноса с целью выведения зарплаты из тени (Минпром (http://minprom.ua). –
2015. – 21.07).
***
Сільгоспвиробники України на сьогодні обмолотили 5,2 млн га площ
або 51 % до прогнозу і зібрали 16,9 млн т ранніх зернових та зернобобових
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культур при середній урожайності 32,5 ц/га. Про це повідомили УНН у
прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства.
За інформацією міністерства, зокрема пшениці зібрали 11,5 млн т на
площі 3,3 млн га, ячменю – 5 млн т на площі 1,7 млн га, гороху – 323 тис. т
з площі 150 тис. га.
Крім того, ріпак обмолочено на площі 454 тис. га і намолочено 1,1 млн т.
Нагадаємо, за попередніми прогнозами Мінагрополітики, у цьому році
Україна може зібрати близько 60 млн т зернових культур та експортувати в
новому 2015/2016 маркетинговому році до 37 млн т зернових.
Україна завершила 2014/2015 маркетинговий рік з рекордним
показником експорту в 34,6 млн т.
За даними Держстатистики, сільгоспвиробники України минулого року
зібрали 63,8 млн т зернових та зернобобових культур після доробки, що на
2,4 % більше порівняно до 2013 р. (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 22.07).
***
В июне средняя субсидия составляла 205 грн.
По сравнению с 2014 г., размер субсидии в Украине увеличился в
2,9 раза. В Украине (без учета территории Автономной Республики Крым и г.
Севастополь) средний размер субсидии с целью возмещения расходов на
оплату ЖКУ на одну семью в июне 2015 г. увеличился – в сравнении с
соответствующим периодом 2014 г. – в 2,9 раза, составив 205,2 грн. Об этом
говорят данные Госслужбы статистики (Госстат). При этом в мае этого года
средняя субсидия в сфере ЖКХ составляла 267,6 грн на одну семью. Среди
регионов же наибольший размер ЖКХ-субсидии наблюдался на
Тернопольщине (786,6 грн), а наименьший – в Закарпатской и Николаевской
областях (92,7 грн, 87,6 грн соответственно) (УРА-Информ (http://urainform.com/ru/economics/2015/07/20/v-ijune-srednjaja-subsidija-sostavljala205-griven). – 2015. – 20.07).
***
«АрселорМиттал Кривой Рог» поднял зарплату сотрудникам и
снизил выпуск металлопроката .
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» обнародовал информацию о
результатах производства в июне 2015 г. На официальном сайте предприятия
была обнародована информация о средней зарплате работников и уровне
производства основных видов продукции. Средняя зарплата на предприятии
в июне 2015 г. составила 6 959,8 грн (в июне 2014 г. – 6 064,5 грн).
Подводя итоги за июнь и первое полугодие, гендиректор предприятия
П. Калон отметил, что уровень производства чугуна, стали и проката на
предприятии в июне 2015 г. был выше, чем плановые объемы.
«В июне в ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог” была остановлена
крупнейшая доменная печь № 9 на плановый расширенный ремонт
3-й категории, который продлится до конца июля. Ситуация на рынках
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длинномерного проката остается напряженной на фоне падения цены
реализации и низкого спроса на внутреннем и экспортном рынках. В июне
2015 г. были успешно проведены ремонты печи для обжига извести
№ 4, шести агломашин, а также вагоноопрокидывателя и потока руды
аглодоменного цеха № 3», – добавил П. Калон (0564.ua – Сайт города
Кривого Рога (http://www.0564.ua/news/896371). – 2015. – 22.07).
***
Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив арабській
компанії Primestar Energy FZE придбати більш як 50 % акцій
неплатоспроможного «Укргазпромбанку». Про це повідомила прес-служба
АМКУ.
«Надано дозвіл компанії Primestar Energy FZE (м. Дубай, Об’єднані
Арабські Емірати) на придбання акцій “Укргазпромбанку” (м. Київ), що
забезпечує перевищення 50 % у вищому органі управління товариства», –
сказано
в
повідомленні
(http://ipress.ua/news/antymonopolnyy_komitet
_dozvolyv_arabskiy_kompanii_kupyty_aktsii_ukrgazprombanku_132621.html).
Зазначимо, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 7 квітня ввів
тимчасову адміністрацію в «Укргазпромбанк» на підставі рішення
Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.
9 липня Фонд гарантування продовжив тимчасову адміністрацію в
«Укргазпромбанку»
до
7
серпня
включно
(iPress.ua
(http://ipress.ua/news/antymonopolnyy_komitet_dozvolyv_arabskiy_kompanii_k
upyty_aktsii_ukrgazprombanku_132621.html). – 2015. – 22.07).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
НБУ визнав неплатоспроможним банк «Капітал».
Нацбанк у понеділок, 20 липня, визнав неплатоспроможним банк
«Капітал», повідомляє прес-служба фінрегулятора.
У січні 2015 р. «Капітал» через незадовільну якість активів та посталий
ризик
ліквідності
віднесли
до
категорії
проблемних.
(http://ua.korrespondent.net/business/companies/3541932-v-ukraini-zbankrutuvavsche-odyn-bank).
Установі дали 180 днів на те, щоб виправити фінстановище, але попри
зусилля з боку акціонерів, зробити цього не вдалось. Причиною цього стало
те, що переважна більшість активів банку і частина операційних потужностей
залишилися на тимчасово окупованій території. Кінцевий термін збіг
20 липня.
Банк «Капітал» підпадає під юрисдикцію Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб, який вводить тимчасову адміністрацію і призначає
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уповноважених осіб у цій фінансовій установі.
Як повідомлялося, раніше в банку «Київська Русь» відкликали ліцензію.
За
матеріалами:
Корреспондент.net
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 21.07).
***
Прибыль ПриватБанка упала на 84 %.
В первом полугодии входящий в группу крупнейших ПриватБанк
сократил чистую прибыль на 84 % до 61,314 млн грн, по сравнению с
аналогичным периодом 2014 г. (387,23 млн грн). Об этом говорится в
финансовом отчете банка, сообщают «Українські Новини».
В I квартале прибыль банка составила 6,392 млн грн, во II квартале банк
сработал с прибылью 54,922 млн грн.
2014 г. ПриватБанк закончил с прибылью в 749 млн грн.
По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал первое
место (248,0 млрд грн) среди 133 действующих банков (Минпром
(http://minprom.ua). – 2015. – 21.07).
***
Промислове виробництво в Україні у червні 2015 р. порівняно з
відповідним місяцем 2014 р. знизилося на 18,1 % порівняно з 20,7 % у
попередньому місяці. Про це передає УНН із посиланням на Державну
службу статистики.
При цьому в порівнянні з травнем 2015 р. вітчизняне промвиробництво
зросло на 1,5 %. За підсумками січня – червня 2015 р. промвиробництво
скоротилося на 20,5 %.
У добувній промисловості та розроблення кар’єрів порівняно із січнем –
червнем 2014 р. індекс промислової продукції становив 75,5 %, переробної –
80,3 %, постачання та розподілення електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря – 84,4 %.
У харчовій промисловості за шість місяців промислове виробництво
скоротилося на 12,9 %, у легкій – на 9,2 %. Водночас у червні порівняно з
травнем харчова промисловість зросла на 2,5 %, а легка – на 5,9 %.
Як повідомлялося раніше, обсяги промислового виробництва в травні
2015 р. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року скоротилися на
20,7 % (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. –
22.07).
***
Запорожье может остаться без воды из-за миллионных долгов.
Жители Запорожья с четверга, 23 июля, могут остаться без
водоснабжения из-за долгов коммунального предприятия Водоканал за
электроэнергию. Пресс-служба Запорожьеоблэнерго сообщает, что долги
Запорожского горсовета с 23 июля превышают 54 млн грн
(http://korrespondent.net/ukraine/3542459-zaporozhe-mozhet-ostatsia-bez-vody49

yz-za-myllyonnykh-dolhov).
Как отметил и. о. директора по энергосбыту Запорожьеоблэнерго
Р. Драный, на протяжении полугода компания пыталась убедить руководство
Водоканала привести расчеты за электроэнергию в соответствие с
требованиями законодательства.
Однако Водоканал не только «не погашает существующую
задолженность, но и ежемесячно увеличивает ее, оплачивая лишь около 40 %
электроэнергии, которую потребляет».
Кроме того, в руководстве облэнерго отметили, что предприятие
практически еженедельно направляло КП и руководству Запорожья
официальные письма, отмечая, что своими неплатежами они ставят под
угрозу водоснабжение на территории города..
«Однако об адекватных мер для обеспечения запорожцев водой, за
которую КП “Водоканал” собирает с людей деньги, предпринято не было», –
отметил Р. Драный (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
22.07).
***
У Києві заборгованість з виплати заробітної плати в травні
збільшилася порівняно з квітнем цього року на 5,6 %, або на 4116,9 тис.
грн. Про це повідомляє Державна служба статистики України, передає УНН.
За інформацією Держстатистики, майже половина загальної суми боргу
припадала на професійну, наукову та технічну діяльність, при цьому три
чверті – на Печерський (31,9 %), Шевченківський (20,6 %) та Солом’янський
(18,8 %) райони.
Нагадаємо, станом на 1 квітня 2015 р. заборгованість із виплати
заробітної плати в Україні збільшилася на 22,5 % – до 1,617 млрд грн
порівняно з 1 січня 2015 р. (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 21.07).
***
Украинцы начали экономить на курортах.
В первом полугодии за границу отправилось в два раза меньше туристов,
чем год назад. Об этом говорится в данных компании Центр развития
туризма, пишет Hubs.
«Тур за 800 долларов (средняя сумма на одного туриста) в 2014-м году
стоил 6400 гривен, в этом году – почти 18 500. Те, кто решился поехать,
стараются тратить меньше. Украинцы выбирают менее комфортные отели,
сокращают длительность туров», – говорит директор по продажам и
маркетингу компании TUI Travel Т. Демура. «Раньше, в основном, отдыхали
12–14 дней, теперь – 7–10», – говорит он.
По его оценке, в целом по году за границей отдохнут
1–1,2 млн украинцев. В прошлом году – около 2,5 млн человек.
По оценке президента Ассоциации гостиниц и ресторанов Украины
Д. Зарубы, внутренний турпоток увеличится всего на 30 %. Такой прирост не
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может быть толчком для развития отрасли. Причины все те же: безденежье и
экономия.
Экономность туристов, путешествующих внутри Украины, сказалась и
на авиаперевозках. Так, по данным Госавиаслужбы, количество авиарейсов
внутри Украины уменьшилось на 41 %, пассажиропоток – на 24,5 %.
«Международка» упала меньше. Служба статистики опубликовала данные о
перевозках в первом полугодии. Авиакомпании перевезли на 8,5 % меньше
пассажиров, чем в первом полугодии 2014 г.
Внутренние туристы предпочитают поезда. Укрзализныця назначила
14 дополнительных маршрутов, в прошлом году таких было 10.
Пассажиропоток упал всего на 1 %.
Заработать на туристах больше, чем в прошлом году, смогут разве что на
приморских курортах. Туда поехали не только те, кто раньше отдыхал за
границей, но и те, кто в прошлом ездил в Крым… (Минпром
(http://minfin.com.ua/2015/07/21/7916182/). – 2015. – 22.07).
***
***
Рейтингове агентство Standard & Poor’s підвищило суверенний
кредитний рейтинг Греції до «CCC+» з колишнього «CCC-». Про це
повідомляє Еспресо.TV із посиланням на російську службу ВВС.
На думку аналітиків S&P, дефолт Греції не представляється неминучим
протягом найближчих 12 місяців.
Агентство заявляє, що прогноз виглядає стабільним, а ймовірність
виходу Греції із зони євро становить менше 50 %.
Раніше грецький уряд і Єврогрупа погодила трирічну програму позики
для стабілізації фінансової системи країни, а також бридж-кредит у
7,16 млрд євро строком на три місяці для погашення простроченої
заборгованості перед МВФ.
Успішна реалізація структурних реформ у Греції може привести до
подальшої позитивної зміни її рейтингів, зазначають аналітики.
У понеділок у країні відкрилися банки, що не працювали протягом
останніх трьох тижнів.
Крім того, Греція виплатила 4,2 млрд євро в рамках заборгованості
(Espreso.tv
(http://espreso.tv/news/2015/07/22/sampp_pidvyschylo_kredytnyy_reytyng_greciy
i). – 2015. – 22.07).
***
Падение экономики России во II квартале 2015 г. усилилось из-за
спада производства и спроса на рынке, свидетельствуют данные
Росстата. Об этом сообщает издание «Ведомости».
Исходя из темпов спада базовых отраслей во II квартале на 6,4 % против
2,8 % в первом, ВВП за апрель – июнь мог сократиться примерно на 5 %
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после спада на 2,2 % в январе – марте, посчитал Н. Кондрашов из Центра
развития ВШЭ.
За полугодие, по его оценкам, спад мог составить около 3,7 %, при
условии, что оптовая торговля в июне осталась на уровне мая, свежих
данных по ней пока нет, отмечает издание.
Падение ритейла и доходов населения продолжилось на фоне
сокращения безработицы: вероятно, спад потребления достиг дна, полагает
Н. Орлова из «Альфа-банка».
Спад инвестиций и реальных зарплат в июне оказался меньше
прогнозов, что также позволяет предположить: дно близко, заключают
аналитики Barclays.
На сокращение безработицы могли повлиять сезонные работы в
сельском хозяйстве, но в целом июнь не хуже мая.
«Инвестиции просели чуть меньше, доходы – чуть больше, в целом мы
пока второй месяц на дне: ухудшения нет, улучшения тоже», – заявил
эксперт В. Тихомиров из БКС. По его прогнозу, спад во II квартале может
составить 4 %. Однако и признаков подъема со дна экономика пока не
показывает, отмечают эксперты. В III квартале с равной вероятностью может
быть как усиление спада, так и начало восстановления, считает
Н. Кондрашов (Подробности (http://podrobnosti.ua). – 2015. – 22.07).
***
В Китае открылся банк развития БРИКС. В организации
рассчитывают создать альтернативу международным финансовым
институтам.
Новый банк развития БРИКС официально открылся в Шанхае. Об этом
заявил на церемонии открытия президент НБР Кундапур Ваман Каматх,
пишет РБК. «Наша цель не оспорить существующую систему, но по-своему
ее совершенствовать и дополнять», – заявил глава нового банка.
Страны БРИКС рассматривают НБР в качестве альтернативы
международным финансовым институтам, таким как МВФ и Всемирный
банк. Он будет заниматься финансированием инфраструктурных и
девелоперских проектов в странах организации.
Соглашение о создании нового банка развития представители стран
БРИКС подписали в июле 2014 г. по итогам саммита в бразильском городе
Форталеза.
Первоначальный уставной капитал банка составит 100 млрд дол., из
которых 41 млрд дол. обязался дать Китай, по 18 млрд дол. – Бразилия,
Индия и Россия, еще 5 млрд дол. – ЮАР (Минпром (http://minprom.ua). –
2015. – 21.07).
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