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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Виступ Президента України на засіданні Національної ради реформ
Шановний пане Прем’єр-міністре!
Шановний пане Голово Верховної Ради!
Шановні члени Національної ради реформ!
Вітаю всіх з нашим засіданням. Дуже непросто після того, як значну
частину робочого дня проводиш над військовою картою і вивчаєш ситуацію
на фронті, одразу ж переключитися на проблеми мирного будівництва. Але
нам це треба робити.
Війна насправді робить подвійний, а то й потрійний вплив на реформи. З
одного боку вона їх гальмує, бо забирає багато часу, енергії, грошей, сил
Українського народу. Але найтрагічніше, що з вини бойовиків гинуть люди, і
наші славні воїни, і мирні мешканці.
Але з іншого боку, ситуація, яка складається, вимагає швидких і рішучих
змін, демонструє, що у нас просто немає права зараз відступати,
уповільнювати реформи, заговорювати їх, не демонструвати рішучого та
впевненого прогресу. Ці зміни мають посилити державу і зробити більш
ефективною боротьбу з агресором не лише, не тільки і не стільки на
воєнному фронті. Ми маємо довести і продемонструвати всьому світові, що
нова українська влада, нове українське суспільство здатні запропонувати
абсолютно іншу модель, за якою буде розвиватися Україна. Впевнений в
тому, що ми здатні це зробити.
Можу сьогодні з усією відповідальністю заявити: реформи в країні
почалися. Годі посипати голову попелом і казати: «Кінець, все пропало!».
Цього не можна казати ні через події на фронті, ні щодо подій у реформах.
Треба впрягатися і тягти плуг.
Так, я й сам собі задаю запитання, чи задоволений я темпами реформ?
Відповідь очевидна: мені, як і більшості моїх співвітчизників не терпиться
якомога швидше отримати позитивний результат.
Чи можуть реформи дати відчутний ефект за кілька місяців? –
Ні. Потрібен певний час. Суспільство справедливо виставляє дуже високу
планку очікувань, і ми маємо відповідати очікуванням суспільства.
Чи можуть бути реформи безболісними? На жаль, коли проводиться
парламентська кампанія, то всі демонструють, що у нас реформи – це
зниження податків і підвищення соціальних виплат та зарплат. Насправді, це
нечесно по відношенню до суспільства. Я в черговий раз отримав
підтвердження цього, коли зустрічався з батьком польських реформ Лешеком
Бальцеровичем. До речі, Лешек розповів, що він ніколи в житті не
використовував термін «шокова терапія». Він був противником цього. Бо
насправді він був зацікавлений у тому, щоб не рвати по частинах, щоб рішуче
проводити реформи. Я думаю, що той досвід, який мала Польща, і пан
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Бальцерович приєднався до нашої команди, нам буде дуже корисний.
І дійсно, ми маємо казати правду. У пакеті реформ є й гіркі пігулки. Ми
не досягнемо успіху, якщо ми не примусимо себе їх випити. Шлях реформ –
тернистий. І багатьом з нас, майже всім, випаде відмовитися від багатьох
звичних речей, до яких ми вже звикли, але які гальмують розвиток нашої
країни.
Нам треба бути більш рішучими. Ми втратили частину дорогоцінного
часу на створення політичних умов, необхідних для старту реформ.
Помиляється той, хто думає, ніби в умовах демократії так просто було
організувати дострокові парламентські вибори, позбутися того баласту, який
залишився нам від Януковича і намагався стриножити наш рух. Та тепер,
коли ми маємо, а я впевнений, що ми маємо, ми здатні це демонструвати,
прореформаторську більшість у Верховній Раді, і голови всіх фракцій
більшості сьогодні присутні разом з нами, ми маємо навчитися знаходити
компроміс, говорити однією мовою. Ми маємо продемонструвати, що те, що
ми обіцяли виборцям під час парламентської кампанії, ми нарешті і негайно
маємо втілити у життя. Немає жодних вибачень, щоб відкладати це. Мені
було приємно почути, що іноземці оцінюють створений цією
прореформаторською більшістю уряд як уряд з найбільш високим
потенціалом. І нам треба сьогодні створити умови, щоб втілити той потенціал
у життя.
Єдине, що не дозволяє нам говорити про повне перезавантаження влади,
– це судова гілка влади. Ми не маємо права зволікати з переформатуванням
її. Поки що вона стоїть, як скеля, об яку розбиватимуться найпотужніші
реформаторські хвилі. Це стосується і правоохоронних органів, і
інвестиційного клімату – всього, за що ми тільки ні візьмемося.
Верховна Рада ухвалила в першому читанні, і я дуже дякую Верховній
Раді, Закон «Про право на справедливий суд». Прийнятий був і законопроект
«Про внесення змін до Закону «Про судоустрій». Я так розумію, що
завершився термін подання пропозицій до другого читання. Негайно треба
завершити обговорення і узгодження цих законопроектів. Я сподіваюся, що
якщо говорити дипломатичною мовою, це буде завершено. Я є оптимістом і
впевнений в тому, що нам не можна використовувати дискусію, а треба
якомога швидше прийняти узгоджений законопроект, який дасть нам
можливість ефективно змінювати судову гілку влади.
Щодо змісту маю принципове застереження. Так, слід суворо обмежити
вплив інших гілок влади на суди. Всіх гілок влади. Ми маємо забезпечити
суспільству право на незалежний суд. Я не готовий в той же час погодитися
на перетворення Президента на стороннього спостерігача за судами. Тим
більше, що всі претензії за стан справ в судах люди за інерцією адресують не
Парламенту, не виконавчій гілці влади, а Президенту. Ми маємо на
сьогоднішній день чітко розуміти, що у нас має бути відповідь суспільству.
Якщо ми підемо на те, аби дозволити неочищеному суддівському корпусу
варитися у власному соку, змін у судовій системі не дочекаємося не лише ми,
а й наші діти! Тут нам треба знайти той шлях, який дозволить нам
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реформувати судову гілку влади. Суди й досі не спромоглися навіть
люстрацію почати. У мене стоси доповідей про те, що судді відпустити
бійців «Беркуту», які розстрілювали людей, що судді звільнили від арешту
майно злочинців з попередньої влади, які накралися в народу України. Або
про те, щоб отримати право на притягнення до відповідальності того чи
іншого злочинця, ми вже маємо боротися з судовою системою, з корупцією
всередині неї. Миритися з цим ми вже далі не можемо.
І ще одне зауваження – до Дмитра Шимківа та Олексія Філатова. Я
ознайомився з графіком судової реформи. У мене склалося враження, що ви
нікуди не поспішаєте. Наполегливо прошу переглянути терміни виконання
реформ у бік скорочення, спресуйте час, бо він сьогодні працює проти нас.
Знайдіть можливість знайти порозуміння з представниками всіх фракцій
Верховної Ради, і прошу припинити дискусії і впевнений в тому, що ми
компроміс можемо знайти, і цей компроміс буде слугувати забезпеченню
прав українців на справедливий суд.
І останнє. Мене обнадіяв Ваш, Володимире Борисовичу, прогноз, що вже
в четвер Верховна Рада України ухвалить в першому читанні проект Закону
щодо змін до Конституції і направить до Конституційного Суду зміни, які
разом із повним скасуванням депутатської недоторканості передбачають
значне скасування і недоторканості суддів. Це теж частина судової реформи і
це також дуже серйозне політичне рішення, яке ми обіцяли вже понад
двадцять років виборцям України.
І на сьогоднішній день я вважаю, що це голосування є і буде
принциповим, такий собі лакмусовий папірець – хто не проголосує за
обмеження депутатської і суддівської недоторканності, прошу на Майдан і
кожному пояснити, яким чином ми збираємося далі жити, коли у нас
зберігається ціла каста недоторканих.
Впевнений, що забалакати скасування безкарності депутатів вимогами
скасувати недоторканість Президента та іншими не вийде. Будь ласка,
готуйте Закон про порядок імпічменту, якщо такий документ потрібен, або
інші речі, які треба змінювати у Конституції. Але не треба чекати зняття
депутатської недоторканості, посилаючись на ті чи інші причини. Сьогодні
суспільство вимагає абсолютно рішучих кроків від усієї нашої команди.
Суди нам потрібні і для ефективної роботи Національного
антикорупційного бюро, яке стартує вже найближчими тижнями. Сьогодні
ми матимемо можливість заслухати представників нашої комісії, і впевнений,
що тут ми не будемо чекати і не будемо відтерміновувати роботу дев’яти
наших громадських авторитетів з бездоганною репутацією, які підбирають
нам по всьому світу трьох кандидатів на голову Бюро. Ми маємо час
удосконалити закони, які забезпечать потужний старт антикорупційної
реформи, і зробити це треба вже цього тижня. Я впевнений, що міністр
юстиції Павло Петренко вже підготував достатню кількість безкоштовних
камер для охочих багатіти за державні гроші. На сьогоднішній день ми далі
це вже відтерміновувати не можемо. До речі, пане міністре, про всяк випадок
нагадую, що Україна має серйозні міжнародні зобов’язання щодо приведення
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пенітенціарної системи до європейських стандартів, і це також є нашим з
вами завданням на найближчий період.
Ми сьогодні тут збираємося проаналізувати, як у нас почалася
імплементація всього обсягу Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
Впевнений, що ми маємо робити це кожний місяць – маємо звітувати щодо
тих зобов’язань, які взяла на себе Україна, коли я 27 червня підписав, і 16
вересня Верховна Рада в повному складі проголосувала за ратифікацію
Угоди про асоціацію. Ми маємо показати, що і коли маємо здійснити, щоб
також не забалакувати це питання.
Завершуючи тему корупції, я ще раз наголошую, що боротися треба не
лише з цією злоякісною хворобою, але й з причинами, які її породжують.
Чим менше залежність підприємців чи просто громадянина від чиновника,
тим менше ґрунту для хабарів. Минулого разу наш шановний міністр
економіки Айварас Абромавичус, обіцяв дерегуляційну гільйотину. Всім це
слово сподобалося, я бачив кількість цитувань – вона була величезна. Але від
слів треба переходили до діла, і цю гільйотину, не зважаючи на те, що ми
дуже мирні люди, треба запускати. Мені поки що її звуків, на жаль, не чути.
Я впевнений в тому, що вона має бути запущена. Не можу сказати, що вона
зовсім не функціонує, але працює поки що тихо і явно не на повну
потужність. Сподіваюся почути від вас більше новин на цю тему.
Ви доповідаєте концепцію реформування також державних підприємств,
яка передбачає їхній сучасний аудит, призначення незалежних членів ради
директорів, прозору й транспарентну процедуру кадрових призначень і
грошових компенсацій керівникам цих підприємств. Вважаю, що це
абсолютно правильний шлях. Ми зараз залучили навіть кадрові агенції до
пошуку топ-менеджерів для державних компаній, здатних зробити їх
фінансово успішними і конкурентоздатними, підготувати їх до приватизації.
Впевнений, депутати все ж таки погарячкували з обмеженням зарплат для
керівників державних підприємств. Якщо ми хочемо залучити
найпрофесійніших представників, то набагато простіше і дешевше прозоро і
чесно зі сплатою податків сплачувати керівникам підприємств, ніж
змушувати їх заробляти на хабарях. Думаю, це наша спільна позиція, і ми
також маємо внести відповідні зміни до законодавства. Пропоную сьогодні
це питання обговорити.
Окремо хотів би зупинитися на темі електронного урядування. Двадцять
років Україна говорить про тему електронного урядування, і я впевнений, що
нам зараз необхідно продемонструвати рішучий прорив в цьому напрямку.
Виходимо сьогодні на створення порталу для петицій громадян. Це
поширена в демократичних країнах та доволі ефективна технологія
колективного впливу громадян на владу. Ми нашу модель запозичили з
британського, німецького та американського досвіду. Голос однієї людини
влада може й не почути, а петиція – це вже потужний хор. Тим більше, що
останнім часом, особливо після нашої Революції Гідності, ми вже дуже добре
ознайомлені з петиціями на сайті Білого Дому і назбирали по декількох
питаннях більше сотні тисяч звернень та на власному досвіді переконалися,
5

що це ефективно працює. Чому ж ми не можемо і не повинні запустити цю
процедуру в українських реаліях?
Крім того, громадяни і на індивідуальній основі отримають не просто
технічну можливість, але й юридичне право звертатися до органів влади
електронною поштою. Навіщо їхати, стояти в довгих чергах для того, щоб
отримати штамп, як у бюрократів, що ти здав скаргу? Навпаки, якщо ти
електронною поштою звернувся, то звернення тут же потрапляє у облік, і
відповідна система має в обмежений термін, щоб дати відповідь по суті.
Хочеш подати клопотання до Президента, поскаржитися на проблему чи
чиновника? Так, язик до Києва доведе, але не треба буде плентатися до Києва
через усю країну. Впевнений, що скоро буде можливість написати прямо з
дому, і таке електронне звернення матиме силу й статус вашого офіційного
звернення, як справжнє паперове звернення.
Взагалі проект «Цифрова Україна» передбачає безпрецедентну
відкритість електронних даних, пов’язаних з роботою органів влади,
публічних фінансів, державних реєстрів, інших напрямків, державних
закупівель, де ми можемо зробити цей процес значно ефективнішим,
статистичних даних, бо у нас давно була проблема щодо відкритого доступу
до статистичних даних. На сьогоднішній день влада і держава мають
продемонструвати абсолютно інші підходи.
Шановні колеги!
Національна рада реформ – найбільш репрезентативна політична
платформа для координації зусиль з реформування країни. Це дієвий
майданчик, де можна і потрібно обговорювати різні точки зору та усувати
суперечності, якщо такі є, і саме тут, на цьому майданчику, ми маємо
знаходити консенсус. Я впевнений, що цей формат дозволить нам піднімати
проблемні питання, знаходити спільні рішення і послідовно, наполегливо
робити наступні великі і малі кроки (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua/news/32162.html). – 2015. –
2.02).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
І. Рудь, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. політ. наук

Стратегія сталого розвитку «Україна-2020»:
цілі, напрями, пріоритети
12 січня Президент України П. Порошенко підписав Указ
«Про
Стратегію
сталого
розвитку
“Україна-2020”»
(http://www.president.gov.ua/documents/18688.html).
Стратегія сталого розвитку України на період до 2020 року визначає
цілі, напрями, пріоритети розвитку країни, а також містить 25 ключових
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показників, за якими можна буде оцінити перебіг виконання реформ і
програм. Метою реформ задекларовано досягнення європейських стандартів
життя та гідного місця Україні в світі. У перспективному розвитку країни
визначено чотири основні вектори:
– вектор розвитку – забезпечення сталого розвитку держави, проведення
структурних реформ і, як наслідок, підвищення стандартів життя. Україна
має стати державою із сильною економікою та з передовими інноваціями;
– вектор безпеки – забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та
громадян, захищеності інвестицій і приватної власності;
– вектор відповідальності – це забезпечення гарантій, що кожен
громадянин, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та
інших переконань, статі, етнічного й соціального походження, майнового
стану, місця проживання, мовних або інших ознак, матиме доступ до
високоякісної освіти, системи охорони здоров’я та інших послуг у
державному та приватному секторах;
– вектор гордості – забезпечення взаємної поваги та толерантності в
суспільстві, гордості за власну державу, її історію, культуру, науку, спорт.
У рамках названих чотирьох векторів руху «Стратегія-2020» включає в
себе 62 реформи. З них пріоритетними визначено вісім реформ і дві
програми. При цьому в документі уточнюється, що кількість і зміст названих
реформ та програм розвитку держави можуть змінюватися в процесі
реалізації.
Як першочергові визначені реформа системи національної безпеки й
оборони, оновлення влади та антикорупційна реформа, судова й реформа
правоохоронної системи, децентралізація та реформа державного управління,
дерегуляція й розвиток підприємництва, реформа системи охорони здоров’я
та податкова реформа.
Як зазначається в Указі, головною метою реформи системи національної
безпеки та оборони визначено підвищення обороноздатності держави,
реформування Збройних сил України та інших військових формувань
України відповідно до сучасних вимог і з урахуванням досвіду, набутого під
час антитерористичної операції, а також розвиток оборонно-промислового
комплексу для максимального задоволення потреб армії.
Серед головних заходів реалізації реформи системи національної
безпеки та оборони передбачається здійснити функціональну оптимізацію
(скорочення дублюючих і зайвих структур), централізацію закупівель,
оптимізацію системи логістичного забезпечення, оновлення доктринальних і
концептуальних підходів до забезпечення національної безпеки, створення
ефективної державної системи кризового реагування (мережі ситуаційних
центрів центральних органів виконавчої влади) за провідної ролі Ради
національної безпеки і оборони України, залучення іноземних інвестицій та
формування ефективної моделі державно-приватного партнерства,
запровадження
кластерного
принципу
ротації
кадрів,
перегляд
кваліфікаційних вимог й забезпечення чіткого дотримання цих вимог і повна
переатестація кадрів, водночас вирішальними мають бути не тільки
7

професійні, а й особистісні якості людини.
Основною метою антикорупційної реформи документом визначено
істотне зменшення корупції в Україні, зменшення втрат державного бюджету
та бізнесу через корупційну діяльність, а також підвищення позицій України
в міжнародних рейтингах, що оцінюють рівень корупції.
Досягненню мети має сприяти впровадження нових антикорупційних
механізмів. Серед них – декларування майнового стану публічних
службовців, запобігання та врегулювання конфліктів інтересів, перевірка
доброчесності службовців і моніторинг їхнього способу життя. Подолання
політичної корупції потребує докорінної реформи системи політичного
фінансування. Важливим є використання новітніх технологій, зокрема для
забезпечення державою доступу до інформації у формі «відкритих даних».
Зокрема, в Указі наголошується на необхідності створення ефективної
інституційної системи запобігання й протидії корупції, чому має сприяти
заснування Національного антикорупційного бюро України (для виявлення
та розслідування корупційних злочинів вищих посадових осіб) і
Національного агентства з питань запобігання корупції – для впровадження
інструментів запобігання корупції та здійснення контролю за доброчесною
поведінкою службовців (правил щодо конфлікту інтересів, декларування
майна тощо).
Метою судової реформи Указ «Про Стратегію сталого розвитку
“Україна-2020”» називає
реформування судоустрою, судочинства та
суміжних правових інститутів задля практичної реалізації принципів
верховенства права й забезпечення кожному права на справедливий судовий
розгляд справ незалежним і неупередженим судом. Реформа має забезпечити
функціонування судової влади, що відповідає суспільним очікуванням щодо
незалежного та справедливого суду, а також європейській системі цінностей і
стандартів захисту прав людини.
Як зазначається в документі, реформа проводитиметься у два етапи:
– перший етап – невідкладне оновлення законодавства, спрямоване на
відновлення довіри до судової влади в Україні;
– другий – системні зміни в законодавстві: прийняття нової Конституції
України та на основі відповідних конституційних змін – нових законів, що
стосуються судоустрою та судочинства, інших суміжних правових
інститутів.
Метою реформи правоохоронної системи Стратегія визначає
коригування завдань і функцій правоохоронних органів, упровадження нових
засад проходження служби, нових критеріїв оцінки роботи правоохоронців
для підвищення рівня захисту прав і свобод людини, а також інтересів
суспільства й держави від протиправних посягань.
Указом підкреслюється необхідність функціональних та організаційних
перетворень у системі Міністерства внутрішніх справ України, чіткого
розподілу функцій із формування політики, що має здійснюватися
міністерством, і реалізації політики, що має здійснюватися окремим
центральним органом виконавчої влади в системі Міністерства внутрішніх
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справ України – Національною поліцією. Політичне управління та
професійне керівництво у сфері правопорядку, відповідно до документа,
мають бути чітко розмежовані, як це передбачено Європейським кодексом
поліцейської етики.
В Указі «Про стратегію сталого розвитку “Україна-2020”»
наголошується на потребі забезпечити прозору систему конкурсного добору
осіб на посади, створити нову систему атестації персоналу органів
правопорядку, змінити підходи до підготовки працівників цих органів, що
повинно забезпечити зміну їхнього ставлення до виконання службових
обов’язків у напрямі усвідомлення їх як надання оплачуваних державою
послуг із забезпечення насамперед безпеки кожної особи, її особистих і
майнових прав, суспільних та державних інтересів.
У сфері децентралізації та реформи державного управління Стратегія
визначає орієнтиром побудову прозорої системи державного управління,
створення професійного інституту державної служби, забезпечення її
ефективності. Результатом реалізації реформи має стати створення
ефективної, прозорої, відкритої та гнучкої структури публічної адміністрації
із застосуванням новітніх інформаційно-комунікативних технологій
(е-урядування), яка здатна виробляти й реалізовувати цілісну державну
політику, спрямовану на суспільний сталий розвиток та адекватне реагування
на внутрішні й зовнішні виклики.
Що стосується питання дерегуляції та розвитку підприємництва, то
реформа в цій сфері має на меті створення сприятливого середовища для
ведення бізнесу, розвитку малого й середнього підприємництва, залучення
інвестицій, спрощення міжнародної торгівлі та підвищення ефективності
ринку праці.
Ця реформа пов’язана з іншою – податковою, відповідно до завдань якої
має бути побудована проста та економічно справедлива податкова система з
мінімальними затратами часу на розрахунок і сплату податків, яка б
створювала необхідні умови для сталого розвитку національної економіки,
забезпечувала достатнє наповнення державного бюджету України й місцевих
бюджетів. Головними напрямами реформи визначено перехід від наглядовокаральної функції фіскальних органів до обслуговуючої; зменшення кількості
податків, їхнього розміру та спрощення порядку розрахунку й сплати;
упровадження електронних сервісів для платників податків; зменшення
податкового навантаження на заробітну плату з метою її детінізації;
удосконалення законодавства України, спрямованого на посилення боротьби
зі схемами ухиляння від сплати податків як юридичними, так і фізичними
особами, зокрема вдосконалення адміністрування податку на додану
вартість, формування системи податкового контролю залежно від ступеня
ризику в діяльності платників податків, забезпечення відкритості доступу до
інформації про сплату податків, удосконалення законодавства з питань
трансфертного ціноутворення, впровадження контролю за видатками
фізичних осіб.
Здійснення реформи системи охорони здоров’я спрямоване на створення
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системи, орієнтованої на пацієнта, здатної забезпечити медичне
обслуговування для всіх громадян України на рівні розвинутих європейських
держав. Головними напрямами реформ у цій галузі мають стати підвищення
особистої відповідальності громадян за власне здоров’я, забезпечення для
них вільного вибору постачальників медичних послуг належної якості,
надання для цього адресної допомоги найбільш соціально незахищеним
верствам населення, створення бізнес-дружньої обстановки на ринку охорони
здоров’я.
Серед пріоритетів Стратегії також реалізація двох програм –
енергонезалежності та популяризації України у світі та просування інтересів
держави у світовому інформаційному просторі.
Головне завдання програми енергонезалежності – забезпечення
енергетичної безпеки й перехід до енергоефективного та енергоощадного
використання й споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних
технологій. Основними цілями державної політики в цій сфері визнано
зниження енергоємності валового внутрішнього продукту (на 20 % до кінця
2020 р.) шляхом забезпечення (упровадження) 100 % обов’язкового
комерційного обліку споживання енергоресурсів (енергії та палива),
переходу до використання енергоефективних технологій та обладнання,
зокрема через механізм залучення енергосервісних компаній, реалізації
проектів з використанням альтернативних джерел енергії; забезпечення
максимально широкої диверсифікації шляхів і джерел постачання первинних
енергоресурсів, зокрема нафти, природного газу, вугілля, ядерного палива,
нарощування видобутку вітчизняних енергоносіїв, запровадження прозорих
конкурентних правил розробки та використання родовищ енергоносіїв;
лібералізація ринків електричної й теплової енергії, вугілля та газу, перехід
на нову модель їх функціонування; інтеграція енергосистеми України з
континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E; реорганізація
публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”» відповідно до Третього енергетичного пакета
Європейського Союзу; повна реформа системи ціно- та тарифоутворення на
енергію та паливо, зокрема перегляд механізму формування балансу
енергоресурсів, відмова від перехресного субсидування та державного
дотування; залучення іноземних інвестицій в енергетичний сектор України,
зокрема до модернізації Єдиної газотранспортної системи України,
електрогенеруючих потужностей та електромереж; реформа вугільної галузі
та залучення стратегічних інвесторів, приватизація перспективних і
ліквідація (консервація) збиткових вугледобувних підприємств; модернізація
інфраструктури паливно-енергетичного комплексу.
Головна мета популяризації України у світі – формування довіри до
України, спрямування її позиціонування у світі на користь політичним й
економічним інтересам Української держави, а також на зміцнення її
національної безпеки і відновлення територіальної цілісності. Ключове
завдання – формування позитивного іміджу України як європейської,
демократичної, конкурентоспроможної держави із сприятливим бізнес10

кліматом, зі своїм унікальним місцем у світовому розподілі праці та
інтегрованої в глобальні ланцюги створення доданої вартості.
Програма фокусуватиметься на забезпеченні підсилення інституційної
спроможності для здійснення міжнародних стратегічних комунікацій;
синергії зусиль органів влади, бізнесу та громадянського суспільства для
просування України у світі; збільшення та оптимізації присутності України
на міжнародних заходах і майданчиках; присутності в міжнародному
академічному, культурному та громадському середовищі.
Як ішлося вище, реалізація Стратегії передбачає досягнення
25 ключових показників, що оцінюють перебіг виконання реформ і програм.
Зокрема, планується, що в рейтингу Світового банку Doing Business Україна
посяде місце серед перших 30 позицій, рейтинг за зобов’язаннями в
іноземній валюті за шкалою рейтингового агентства Standard and Poors
становитиме не нижче інвестиційної категорії «ВВВ», валовий внутрішній
продукт (за паритетом купівельної спроможності) у розрахунку на одну
особу, який розраховує Світовий банк, підвищиться до 16 тис. дол. США.
Чисті надходження прямих іноземних інвестицій до 2020 р. мають
перевищити 40 млрд дол. США, витрати на національну безпеку й оборону –
не менше 3 % ВВП. За індексом сприйняття корупції, який розраховує
Transparency International, Україна має увійти до 50 найкращих держав світу.
Головною передумовою реалізації Стратегії є суспільний договір між
владою, бізнесом і громадянським суспільством, де кожна сторона має свою
зону відповідальності.
Згідно з Указом, Кабінет Міністрів України має щороку до 15 лютого
затверджувати план дій щодо реалізації положень Стратегії та щоквартально
інформувати про стан виконання плану дій щодо реалізації положень
Стратегії.
Коментуючи затвердження Стратегії, заступник голови Адміністрації
Президента, секретар Національної ради реформ Д. Шимків зауважив, що її
розробка відбувалася в кілька етапів із залученням широкого кола експертів
та громадськості. «Ми почали розробку Стратегії в липні цього року із
запрошення громадськості надавати свої пропозиції щодо бачення розвитку
країни. Після цього ми провели декілька десятків обговорень та консультацій
із фахівцями та громадськістю, організували можливість та отримали
зауваження та пропозиції до Стратегії онлайн, провели онлайн-опитування
про ключові показники ефективності розвитку країни», – сказав Д. Шимків
(http://www.newsru.ua/ukraine/12jan2015/utverdil_strategiu.html). – 2015. –
12.01).
Водночас, аналізуючи положення Указу «Про стратегію сталого
розвитку “Україна-2020”», ряд експертів та оглядачів звернув увагу на окремі
недопрацювання й прогалини.
Так, співголова Коаліції з протидії дискримінації в Україні
Н. Боярський, коментуючи Указ № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку
“Україна-2020”», наголосив на тому, що в документі мало йдеться про наміри
запобігання чи протидії дискримінації. «Щодо запобігання дискримінації в
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Стратегії згадується тільки Програма національної єдності та підтримки
національних меншин. Проте вбачається дивним у цьому контексті, що в
Стратегії жодного разу не згадується український Крим як територія, яка
потребує особливої уваги», – зазначив Н. Боярський.
Експерт стверджує, що, прочитавши документ «Україна-2020», «одразу
помічаєш – законодавець продовжує заплющувати очі на проблеми
дотримання прав та інтересів різноманітних меншин в Україні». «І це дуже
сумно. Адже події попереднього року показали, що саме необдумана
політика та спекуляції навколо теми дискримінації можуть стати приводом
для трагедій», – коментує Н. Боярський. У цьому контексті нагадаємо, що
однією з вимог наближення України до Європейського Союзу є ефективне
антидискримінаційне законодавство.
У свою чергу, оглядач видання «Україна комунальна» К. Меркулов
зауважує, що до переліку пріоритетних не потрапила й реформа житловокомунального господарства, нагальність якої до цього неодноразово
підкреслювалася (http://jkg-portal.com.ua/ua/publication/one/strategja-ukrajina--2020-ne-dlja-zhkg-40749. – 2015. – 16.01).
Водночас занепокоєння оглядача викликає те, що Президент,
затверджуючи своїм Указом Стратегію, порушив питання, які перебувають
поза зоною його прямої компетенції, встановивши обов’язок Кабінету
Міністрів щороку до 15 лютого затверджувати плани дій щодо реалізації
«Стратегії-2020» та інформувати щоквартально до 15 числа місяця,
наступного за звітним, про перебіг виконання плану її реалізації. «…Ми
живемо в парламентсько-президентській, а не президентсько-парламентській
республіці (тобто тональність економічної політики держави все-таки
визначає уряд). Чи це слід сприймати як “обмовку за Фрейдом”, що
переписуючи Конституцію, П. Порошенко намагатиметься де-факто
повернути повноваження Януковича – Кучми?» – задається питанням
К. Меркулов.
Експерти також звертають увагу на декларативність ряду актуальних
положень Стратегії. Так, позитивно відзначаючи представлення в документі
мети, векторів руху, дорожньої карти, першочергових пріоритетів та
індикаторів становлення й розвитку України в різних сферах, Н. Боярський
разом з тим зауважує: «Останнім часом під брендом “великих реформ”
розробляється низка документів. Часто – поспіхом і доволі декларативно. До
прикладу, варто лише згадати про розробку Національної стратегії у сфері
прав людини. …Будемо сподіватись, що за Стратегією будуть інші
нормативні акти, а головне – дії, що виправлять ймовірні недоліки
прийнятого документа. Чи не завдання усіх людей доброї волі –
контролювати процес її втілення», – наголошує експерт (Центр інформації
про
права
людини
(http://humanrights.org.ua/material/u_strategiji_stalogo_rozvitku_ukrajini_ni_slov
a_pro_krim__pravozahisnik). – 2015. – 14.01).
На
декларативність
окремих
положень
затвердженої
Президентом України П. Порошенком «Стратегії сталого розвитку “Україна12

2020”» звертають увагу й автори аналітичної записки, підготовленої
експертами аналітичного центру «Нова соціальна та економічна політика»
(НоСЕП), за висновками яких документ не дає відповіді на запитання:
як Україні вийти з нинішньої економічної кризи для подальшого розвитку?
Як зазначається на сайті центру, «Стратегію сталого розвитку “Україна2020”» було представлено в серпні 2014 р., і за час до ухвалення цього
документа його автори не зробили серйозних правок, «не просунулися ні на
крок, трохи “приправивши” цей документ “посланнями” і формулюваннями з
Коаліційної угоди». Як ідеться в коментарі, мета Стратегії, яка полягає в
тому, щоб «до 2020 р. вийти на європейські стандарти життя і провідні
позиції України у світі», не дає відповіді на запитання, як подолати кризу, що
охопила країну в 2014 р. і яка, очевидно, триватиме і у 2015 р.
Експерти НоСЕП зазначають, що в 2014 р. промислове виробництво
впало на 10 %, інфляція досягла рекордного у XXI ст. рівня 24,9 %, гривня
ослабла удвічі; резерви Нацбанку зменшилися до 10-річного мінімуму
(7,5 млрд дол.); зовнішній борг зріс майже удвічі та «перейшов» уже
«червону межу» (60 % від ВВП), кожний шостий банк у державі – визнано
неплатоспроможним; безробіття майже досягло 10 %. У цій ситуації, на
думку аналітиків НоСЕП, ключовим завданням є подолання кризи,
відновлення макроекономічної та соціальної стабільності, але воно виявилося
«за рамками» Стратегії.
Ще одним слабким місцем документа, як зазначається в коментарі
НоСЕП, є перенасиченість фразами-побажаннями, замість конкретних
ініціатив. Водночас у ній мало йдеться про кроки, необхідні для поліпшення
бізнесу та інвестклімату: «Автори реформи пропонують наступні п’ять років
“годувати” інвесторів формуванням та просуванням бренд-меседжів на
кшталт: Україна – хаб для інвестицій».
На думку експертів, існують великі ризики того, що у влади на все й
одразу не вистачить ні сил, ні ресурсів, а отже, у кінцевому рахунку
більшість реформ буде або провалено, або не виконано. «У найближчі п’ять
років у децентралізованій, воюючій, бідній, залежній від зовнішнього
фінансування країні має бути здійснено 62 реформи. Навіть по 12 у
середньому реформ на рік – при тому, що за дев’ять місяців не було зроблено
жодної – виглядає надто фантастично», – вважають у НоСЕП.
Іншим
серйозним
недоліком
документа
там
називають
малореалістичність поставлених у Стратегії завдань. Наприклад, це
стосується завдання довести ВВП (за паритетом купівельної спроможності) у
розрахунку на одну особу до 16 тис. дол. США. «За останнє десятиліття у
світі не було жодного прецеденту подвоєння ВВП за паритетом купівельної
спроможності за п’ять років; Україні для досягнення “цілі” необхідно буде як
мінімум щорічне 10-відсоткове зростання економіки, ревальвація
національної валюти до 10–12 грн/дол.. США при річній інфляції не вище за
5 %», – ідеться в коментарі НоСЕП.
З іншого боку, автори Стратегії, наголошують експерти, пропонують
досягати показників, що вже раніше досягалися Україною. Так, одним з
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індикаторів реалізації Стратегії документом визначається участь України в
міжнародному дослідженні якості освіти PISA і входження до переліку 50
кращих країн-учасниць такого дослідження. «Проте Україна вже двічі брала
участь в аналогічному дослідженні (TIMSS), підвищивши своє місце в
математиці з 25 місця в 2007 р. до 19 місця у 2011 р. (одразу за Швецією), в
природничих науках за цей же період – з 19 до 17–18місця (яке Україна
розділила з Італією), навряд чи стане великим досягненням – у наступні п’ять
років увійти до 50 провідних країн у рейтингу, де всього бере участь
65 держав», – звертають увагу в НоСЕП.
У Стратегії також наголошується, що до 2020 р. має бути забезпечено
максимальне відношення загального обсягу державного боргу та
гарантованого державою боргу до ВВП на рівні не вище 60 %. Експерти
наголошують на тому, що «ця планка вже перейдена» і має становити за
підсумками 2014 р. 75–80 % ВВП, а до кінця поточного року – 90–95 %.
«Щоб зменшити борг до рівня 60 % українська економіка має або зростати
китайськими темпами, або припинити позичати, проте весь сенс роботи
уряду в 2014 р. і початку 2015 р. полягав у задоволенні вимог МВФ для
отримання чергового траншу кредиту, що робить цей показник штучним», –
зазначають аналітики НоСЕП (Аналітичний центр «Нова соціальна та
економічна політика», НоСЕП (http://www.newsep.com.ua/blog/77). – 2015. –
13.01).
Отже, Указ «Про Стратегію сталого розвитку “Україна-2020”» є
документом, який затвердив основні напрями і вектори розвитку України в
найближчі роки, визначив пріоритетні реформи та ті результати, яких має
досягти суспільство внаслідок їх реалізації. Незважаючи на декларативність і
загальні формулювання окремих положень Стратегії, саме ступінь її
реалізації визначатиме майбутні контури Держави Україна.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман у п’ятницю, 30 січня,
обговорив з колишнім віце-прем’єр-міністром Польщі Л. Бальцеровичем
перебіг реформ в Україні.
Л. Бальцерович заявив, що вУкраїнської держави «багато прихильників
на Заході, в першу чергу в Польщі».
Під час зустрічі сторони були одностайні щодо необхідності швидкого
проведення реформ в Україні. Л. Бальцерович підкреслив, що військова
агресія по відношенню до України ускладнює проведення реформ, але не
повинна стати причиною зволікання з їх реалізацією. За його словами,
однією з найважливіших є реформа системи державного управління.
У свою чергу В. Гройсман також наголосив на важливості здійснення
реформ у частині децентралізації врядування. «Система влади в Україні
сильно централізована. Ми повинні поміняти систему управління країною», –
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підкреслив керівник парламенту.
В. Гройсман зазначив, що «той шлях, який пройшла свого часу Польща,
– дуже повчальний». За його словами, цій країні вдалося подолати важку
соціально-економічну ситуацію та побудувати одну з найпотужніших
економік Європейського Союзу.
В. Гройсман підкреслив, що «Україна має своє домашнє завдання щодо
проведення реформ», заявивши, що в країні є необхідна для цього політична
воля.
Він повідомив, що під час роботи в уряді координував розробку Плану
відновлення України на 2015–2017 роки та до обговорення цього документа
було залучено близько 300 європейських експертів. Голова Верховної Ради
зауважив, що План нині опрацьовується Національною радою реформ при
Президентові України та урядом. Керівник парламенту зазначив, що цей
документ може стати основою для системних комплексних реформ і
відповідного плану законотворчої роботи (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 30.01).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман провів у понеділок
зустріч з Генеральним Директором Директорату з питань сусідства та
переговорів щодо розширення К. Даніельсоном та керівником Групи
підтримки України Європейської комісії П. Балашем.
На початку зустрічі керівник українського Парламенту наголосив, що
нашій країні зараз «потрібні чіткі зміни і реформи, а «План відновлення
країни на 2015-2017» має стати хорошою основою для здійснення цих
реформ». Він підкреслив, що План нині перебуває на доопрацюванні в уряді,
і висловив сподівання, що вже до середини лютого ця робота повинна
завершитися.
При цьому В. Гройсман висловив переконання, що на базі «Плану
відновлення країни на 2015-2017» і ухвалених дій буде розроблено
перспективний план законодавчої роботи Верховної Ради України, який
«дозволить чітко втілювати в життя намічені реформи». Він висловив
сподівання на експертну, фахову підтримку західних партнерів щодо
відповідності цих законодавчих актів нормам європейського законодавства.
Сторони обговорили стан підготовки до здійснення структурний
перетворень у сфері судочинства, державної служби, в енергетиці, економіці,
системі управління державними фінансами.
Пан К. Даніельсон підкреслив, що реформування у згаданих сферах
сприятиме, своєю чергою, забезпеченню зовнішніх надходжень в Україну та
її підтримку у подальшому світовими партнерами. Він висловив готовність
Європейської Комісії надавати експертну допомогу українському
Парламенту і Уряду та здійснювати обмін досвідом у проведенні реформ і
перетворень
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.02).
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***
Друга сесія парламенту має стати «сесією конституційних змін,
масштабних реформ в багатьох сферах». Про це заявив Голова Верховної
Ради України В. Гройсман, виступаючи під час засідання Національної ради
реформ під головуванням Президента України П. Порошенка у понеділок,
2 лютого.
В. Гройсман наголосив, що перед українською владою стоять «серйозні
завдання щодо проведення реформ». «Маємо розбалансовану пострадянську
державу, пострадянську систему перебудувати на сучасну європейську
країну – Україну», – заявив він. «У кожного з нас є завдання, яке ми маємо
виконувати. Безперечно, ми маємо діяти командно, – сказав В.Гройсман. –
Маємо продемонструвати всі разом, що у нас є воля до змін».
«Час реформ – 2015 рік. Ми маємо бути ефективними, динамічними і
результативними», – заявив Голова Верховної Ради.
Говорячи про підґрунтя реформ, В. Гройсман наголосив, що
документом, «який має дуже чіткі напрямки й індикатори досягнення мети»,
є Програма розвитку України «Стратегія 2020». «Операційним планом»
«Стратегії 2020» він назвав «План відновлення країни на 2015-2017», який
розроблений з урахуванням європейського досвіду.
Він висловив сподівання, що невдовзі у відповідності до цих документів,
а також відповідно до коаліційної угоди та Угоди про Асоціацію між
Україною та Європейськім Союзом буде розроблений план законотворчої
роботи на 2015-2017 роки. На переконання В. Гройсмана, це дозволить
розробляти й ухвалювати системні законодавчі акти у всіх сферах, які
потребують реформування.
Керівник парламенту підтримав необхідність підведення підсумків
роботи влади щомісяця. У зв’язку з цим він закликав «діяти як одна
команда», висловивши переконання, що український парламент буде здатний
виконати завдання з реформування країни, що поставлені перед ним, у
повному обсязі. В. Гройсман також висловив думку про важливість
налагодження зворотного зв’язку з громадянами, аби розуміти, що сьогодні
цікавить суспільство (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/102807.html). – 2015. – 2.02).
***
Проблему неперсонального голосування потрібно розв’язувати
комплексно. Про це заявив Голова Верховної Ради України В. Гройсман,
відповідаючи в понеділок на запитання журналістів про доцільність
запровадження сенсорної кнопки.
В. Гройсман наголосив, що народні депутати, які обираються до єдиного
законодавчого органу, мають нести персональну політичну відповідальність
за прийняття рішень. Разом з тим, зауважив він, відповідно до висновків
фахівців, «сенсорна кнопка – не панацея, її можливо обійти».
У цьому контексті Голова Верховної Ради повідомив, що на поточному
тижні він створить робочу групу, до складу якої увійдуть народні депутати,
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фахівці та експерти та яка працюватиме над напрацюванням змін до
Регламенту Верховної Ради, «у тому числі щодо врегулювання проблеми
неперсонального голосування». За його словами, необхідно вжити ряд
комплексних заходів, щоб унеможливити неперсональне волевиявлення
депутатів.
В. Гройсман також повідомив, що за результатами засідання
погоджувальної ради (2 лютого) він дав ряд доручень апарату Верховної
Ради, які стосуються, зокрема, дотримання всіх процедур під час підготовки
законопроектів до розгляду, а також щодо забезпечення технічних аспектів
висвітлення роботи комітетів (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.02).
***
Питання щодо ратифікації Римського статуту має розглядатися в
контексті конституційного процесу. Таку думку висловив Голова
Верховної Ради України В. Гройсман, відповідаючи в понеділок, 2 лютого, на
запитання журналістів, чи має Верховна Рада ратифікувати Римський статут.
В. Гройсман зазначив, що «всередині коаліції є різні думки з цього
приводу». «Але ми розуміємо, що все, що стосується ратифікації Римського
статуту, має відбуватися у рамках змін до Конституції України. Тому це
питання має розглядатися у ключі конституційного процесу», – сказав
керівник парламенту (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.02).
***
Парламент має докласти всіх зусиль до виконання своєї частини
роботи із запровадження реформ. На цьому наголосив Голова Верховної
Ради України В. Гройсман, відкриваючи в понеділок, 2 лютого, засідання
погоджувальної ради.
«У Верховної Ради є своя компетенція, і частину роботи на шляху
імплементації і впровадження реформ має виконувати парламент, – заявив
він. – Важливо не тільки розмовляти про реформи, а треба їх робити,
змінювати життя в Україні, і у цьому парламент відіграє відповідну роль».
Голова Верховної Ради зазначив, що друга сесія «буде відзначена
надзвичайно важливими рішеннями». Серед них він назвав насамперед
початок конституційного процесу, «процесу конституційних змін, які
дозволять створити якісну ефективну систему управління в країні, де
основою буде дієве і якісне місцеве самоврядування». «Ми маємо знайти
порозуміння у залі парламенту, оскільки ніхто нам не вибачить, якщо ми не
реалізуємо заради нашої країни той шанс, що нам сьогодні випав, – зазначив
В. Гройсман. – Ми кожного тижня маємо працювати і показувати результат, а
для цього потрібна якісна злагоджена робота».
Зокрема, сказав він, на нинішньому тижні в четвер, 5 лютого, Верховна
Рада розгляне надзвичайно важливе питання щодо скасування
недоторканності народних депутатів і суддів. «Воно врешті має бути
17

проголосоване і направлене до Конституційного Суду, щоб ми розпочали і
завершили
процес
позбавлення депутатів
і суддів
безмежної
недоторканності. Я маю точно таку недоторканність і вважаю її зайвою. Вона
не потрібна», – зазначив В. Гройсман.
Серед інших найважливіших питань, які потребують термінового
прийняття, керівник парламенту назвав законопроекти, що стосуються
оборонної сфери та боротьби з корупцією, а також подальшої децентралізації
влади.
В. Гройсман також поінформував, що підписав ряд розпоряджень, у
тому числі щодо відкритості й публічності роботи парламенту в частині
висвітлення діяльності комітетів і народних депутатів. «Це наша спільна
позиція, оскільки і комітети мають працювати публічно, і стенограми мають
публікуватися вчасно, аби не було жодних секретів від громадян України, –
зазначив В. Гройсман. – Нам немає чого приховувати: у кого які помічники,
скільки ми з вами заробляємо і витрачаємо. Це питання, які мають бути
доступними суспільству».
В. Гройсман також повідомив, що підписав розпорядження про
скорочення апарату Верховної Ради (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.02).
***
В. Гройсман має намір започаткувати нові механізми вдосконалення
якості законодавчих рішень.
«Я зроблю все, щоб налагодити нормальні взаємини між міністерствами
і профільними комітетами, що дозволить вийти на іншу якість прийняття
рішень», – сказав Голова Верховної Ради України В. Гройсман під час
засідання погоджувальної ради в понеділок.
В. Гройсман наголосив на недосконалості механізмів співпраці між
урядом і профільними комітетами, зазначивши, що така ситуація не сприяє
ефективності спільної роботи.
Голова Верховної Ради заявив, що має намір ініціювати проведення
«секторальних нарад» за участі голів профільних комітетів і профільних
міністрів під своїм головуванням, щоб обговорити всі робочі питання з
метою вдосконалення якості законопроектів, що виносяться на розгляд
депутатів.
Голова Верховної Ради також висловив думку, що нинішньої п’ятниці,
6 лютого, під час «години запитань до уряду» Кабінет Міністрів України має
доповісти про запровадження санкцій стосовно Російської Федерації
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 2.02).
***
Закрилася перша сесія і відкрилася друга сесія Верховної Ради України
восьмого скликання. Про це заявив Голова Верховної Ради України В.
Гройсман, відкриваючи 3 лютого пленарне засідання Верховної Ради
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України.
Голова Верховної Ради України В. Гройсман оголосив, що у пленарному
засіданні беруть участь Прем’єр-міністр України А. Яценюк та члени
Кабінету Міністрів України, керівники центральних та регіональних органів
виконавчої влади, керівники судової гілки влади, глави дипломатичних
представництв іноземних держав та інші офіційні особи (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 3.02).
***
Під час роботи другої сесії необхідно ухвалити закони, спрямовані на
зміцнення обороноздатності, посилення боротьби з корупцією,
реформування економіки, розпочати конституційну реформу. Про це
заявив Голова Верховної Ради України В. Гройсман, відкриваючи у вівторок,
3 лютого, другу сесію Верховної Ради України восьмого скликання.
В. Гройсман висловив переконання, що нинішня сесія «має стати сесією
якісних, динамічних змін, реформ». «Маємо діяти негайно, – заявив він. – Ця
сесія має стати дуже чіткою з точки зору прийняття конституційних змін,
інших реформ, на які очікує суспільство».
Голова Верховної Ради висловив сподівання, що народні депутати
«вирішать ряд завдань, які стояли перед парламентами минулих скликань» у
контексті реформування всіх сфер життєдіяльності країни. «Частину цієї
дуже копіткої роботи має виконати саме парламент», – наголосив
В. Гройсман, висловивши сподівання, що кожен день роботи буде
«результативним, відкритим і публічним» (Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/102832.html). – 2015.
– 3.02).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення зміни до
статті 9 Закону України «Про оборону України».
Законодавчим актом Кабінет Міністрів України уповноважено
встановити
порядок
здійснення
заходів
щодо
поводження
з
військовополоненими та інтернованими особами в особливий період
відповідно до норм міжнародного права.
Законопроект зареєстровано за № 1535 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 3.02).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону
України «Про Національну гвардію України» (щодо удосконалення
організації та порядку діяльності Національної гвардії України)».
Законодавчим актом передбачено змінити організаційну структуру
Національної гвардії України (далі – НГ), уточнити штатну чисельність
військовослужбовців, норми щодо застосування вогнепальної зброї,
призначення та звільнення з посад вищого командування, залучення
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резервістів до виконання функцій НГ.
Законом також визначено порядок реалізації функції з охорони ядерних
установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел
іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних
об’єктів та спеціальних вантажів.
Відповідні зміни внесено до Закону «Про Національну гвардію
України».
Законопроект зареєстровано за № 1848 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 3.02).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про
внесення змін до Цивільного кодексу України щодо місця відкриття
спадщини.
Законопроектом пропонується забезпечити реалізацію прав громадян, у
тому числі тих, які проживають на тимчасово окупованій території
Автономної Республіки Крим та місті Севастополь Російською Федерацією,
зоні антитерористичної операції або переселилися з зазначених територій
щодо реалізації їх майнових та немайнових прав, зокрема, стосовно
оформлення спадкових прав.
Проектом передбачається встановити, що місцем відкриття спадщини
має бути визнано «місце подання першої заяви, що свідчить про
волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту,
осіб, заінтересованих в охороні цього майна, або вимоги кредиторів», що дає
змогу нотаріусу завести спадкову справу, яка підлягатиме державній
реєстрації у Спадковому реєстрі, замість відкриття спадщини за останнім
місцем проживання спадкодавця, як це передбачено чинною редакцією статті
1221 цього Кодексу.
Крім цього, орган місцевого самоврядування буде зобов’язаний подати
до суду заяву про визнання спадщини відумерлою за місцезнаходженням
нерухомого майна, а за відсутності нерухомого майна – місцезнаходженням
основної частини рухомого майна, замість подання такої заяви за місцем
відкриття спадщини, як це передбачено чинною редакцією частин першої та
третьої статті 1277 ЦК України.
Відповідні зміни пропонується внести до статей 1221 та 1277 Цивільного
кодексу України.
Законопроект зареєстровано за № 1534 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 3.02).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про
внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального
кодексів України (щодо військових злочинів).
Законопроектом пропонується посилити відповідальність за злочини
проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)
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та визначити особливості здійснення кримінального провадження в умовах
воєнного, надзвичайного стану, особливого періоду або в районі проведення
антитерористичної операції.
Законопроект зареєстровано за № 1849 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 3.02).
***
Лідер фракції «Батьківщина» Ю. Тимошенко заявляє, що до
парламенту до цього часу від уряду не надійшло жодного законопроекту
стосовно внесення змін до Держбюджету-2015. Про це вона заявила під
час засідання погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
«До сьогоднішнього дня уряд не подав жодних змін до бюджету, люди
живуть в стані шокової терапії», – сказала Ю. Тимошенко, нагадавши, що
Кабмін має подати зміни до бюджету до 15 лютого.
Вона також закликала на наступний сесії ухвалити нове виборче
законодавство, оскільки «в кінці року вибори до місцевих рад».
Як повідомляв УНН, 29 грудня 2014 р. Верховна Рада України ухвалила
Закон «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (№ 1000). «За»
проголосувало 233 народних депутатів. Після схвалення документа
представники
влади
неодноразово
повідомляли,
що
його
доопрацьовуватимуть
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 2.02).
***
Голова Комітету у закордонних справах Г. Гопко провела зустріч з
Надзвичайним і Повноважним Послом Латвійської Республіки в Україні
А. Даудзе.
Під час зустрічі, яка відбулася 30 січня на прохання латвійської сторони,
було обговорено пріоритетні напрями українсько-латвійських двосторонніх
відносин. Cторони акцентували на подальшому їх поглибленні на основі
взаємовигідного співробітництва та наголосили на обопільній зацікавленості
розвитку парламентської складової міждержавної співпраці з огляду на
діяльність груп парламентського співробітництва законодавчих органів обох
країн.
Голова
комітету
Г.
Гопко
ознайомила
присутніх
із
внутрішньополітичною ситуацією в Україні, розповіла про напрями роботи
очолюваного нею комітету та відповіла на деякі запитання стосовно
майбутнього співробітництва.
Під час зустрічі наголошувалося на необхідності активізації діяльності
на рівні міжпарламентських груп дружби та напрацювання ними спільного
плану роботи. Г. Гопко повідомила, що в комітеті проводиться активна
робота щодо створення у Верховній Раді України депутатської групи з
міжпарламентських зв’язків з Латвійською Республікою. Вона, зокрема,
зазначила, що до складу згаданого депутатського об’єднання подали заяви
вже понад 40 народних депутатів – представників усіх політичних партій.
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А. Даудзе, зі свого боку, під час зустрічі звернула увагу на те, що спільні
міжпарламентські контакти є надзвичайно важливими та двосторонні
українсько-латвійські відносини мають значний потенціал і перспективи
розвитку. Вона висловила також сподівання на майбутню плідну співпрацю
на політичному, економічному й гуманітарному рівнях.
Окрему увагу на зустрічі було приділено пріоритетам головування Латвії
в Раді ЄС. Надзвичайний і Повноважний Посол Латвії в Україні окреслила
головні пріоритети головування Латвійської Республіки, а саме створення
конкурентної, цифрової та активної Європи. А. Даудзе зазначила, що
реалізація цих пріоритетів сприятиме збільшенню робочих місць та
економічному зростанню ЄС. Також Латвійське головування у ЄС приділяє
значну увагу питанням розширення Європейської політики сусідства у
східному та південному вимірах, що є пріоритетом зовнішніх відносин ЄС,
питанням посилення трансатлантичного партнерства, розвитку Стратегії ЄС
– Центральна Азія, а саме активізації обговорення проблем безпеки,
контролю кордонів, постачання енергоносіїв, освітнім обмінам і
продовженню політики розширення ЄС (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.02).
***
Члени Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та
пенсійного забезпечення взяли участь у науково-практичній конференції
«Проблеми внутрішньо переміщених осіб у сфері зайнятості та роль
соціальних партнерів і Державної служби зайнятості в їх розв’язанні».
У заході, який відбувся 30 січня, взяли участь народні депутати С.
Драюк та О. Дроздик, керівництво Міністерства соціальної політики,
Міністерства освіти і науки, Державної служби зайнятості, представники
соціальних партнерів, науковці та громадськість.
Метою конференції було вироблення шляхів та інструментів соціальнотрудової реінтеграції внутрішньо переміщених осіб і пошук нових напрямів
сприяння зайнятості цих осіб і створення для них нових робочих місць.
У своїх виступах учасники наголошували на необхідності створення
належних умов для реалізації економічної активності внутрішньо
переміщених осіб, стимулювання роботодавців у збереженні та створенні
робочих місць, використання гнучких форм зайнятості тощо.
Під час конференції також наголошувалося на необхідності організації
професійного навчання внутрішньо переміщених осіб, спеціалізації та
підвищення їхньої кваліфікації за професіями, що користуються попитом у
регіонах їхнього переміщення.
Під час заходу було презентовано розроблений Міністерством соціальної
політики проект Програми працевлаштування та професійного навчання
внутрішньо переміщених осіб на 2015–2016 роки та заходи щодо її
виконання.
Під час обговорення наголошувалося на необхідності врегулювання на
законодавчому рівні питання розширення можливостей роботодавців щодо
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сприяння в працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб.
Голова підкомітету Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та
пенсійного забезпечення С. Драюк у своєму виступі зазначив, що комітетом
розглядаються всі законодавчі ініціативи щодо забезпечення соціальних
гарантій внутрішньо переміщених осіб і соціальної адаптації за новим місцем
перебування.
Народний депутат наголосив на готовності комітету до співпраці з
громадськістю та заінтересованими центральними органами виконавчої
влади стосовно вдосконалення нормативно-правової бази, спрямованої на
підвищення мобільності та зайнятості внутрішньо переміщених осіб і
забезпечення їхнього соціального захисту від безробіття (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 31.01).
***
Близько десятка депутатів просять відкликати їхні підписи під
зверненням щодо відставки Генпрокурора В. Яреми. Про це повідомив у
понеділок після погоджувальної ради спікер В. Гройсман.
Він нагадав, що на поточну п’ятницю до порядку денного внесено
питання заслуховування інформації від В. Яреми щодо стану розслідування
резонансних кримінальних проваджень. «Що стосується зібраних підписів
депутатів щодо відставки В. Яреми, то в мене зараз немає точної інформації
щодо кількості. Однак до Верховної Ради вже надійшло до десятка листів із
проханням відкликати підписи під цим зверненням», – сказав В. Гройсман.
Як відомо, раніше депутат від «Самопомочі» Є. Соболєв повідомив, що
121 народний депутат поставив свій підпис на підтримку відставки
Генерального прокурора В. Яреми (Українська правда (www.pravda.com.ua).
– 2015. – 2.02).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко провів зустріч з учасниками
тристоронньої контактної групи: спеціальним представником діючого
голови ОБСЄ послом Х. Тальявіні, послом Російської Федерації в Україні
М. Зурабовим і Президентом України у 1994–2005 рр. Л. Кучмою.
Під час зустрічі відбувся детальний обмін думками щодо актуальних
аспектів урегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської
областей України.
Глава держави закликав учасників тристоронньої контактної групи
невідкладно провести консультації з підписантами мінських домовленостей,
практичним результатом яких мають стати рішення про негайне припинення
вогню і відведення важких озброєнь від лінії зіткнення, зафіксованої у
Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 р., фіксація конкретних часових
рамок виходу сторін на зазначену лінію; відновлення контролю України на
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неконтрольованих ділянках українсько-російського державного кордону в
Донецькій і Луганській областях та запровадження постійного моніторингу
на кордоні з боку ОБСЄ; розблокування питання надання постраждалим
районам Донецької й Луганської областей товарів першої необхідності та
гуманітарної допомоги, а також істотний прогрес у звільненні заручників і
незаконно утримуваних осіб (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 29.01).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
федеральним канцлером Німеччини А. Меркель і президентом Франції Ф.
Олландом.
П. Порошенко, А. Меркель і Ф. Олланд наполягають на безумовному й
негайному припиненні вогню, оскільки триває ескалація конфлікту та зростає
кількість жертв серед цивільного населення.
Співрозмовники виступають за повернення до всіх без винятку пунктів
мінських домовленостей, адже тільки вони є основою для мирного
врегулювання ситуації на Донбасі.
Також було погоджено, що не може бути жодних попередніх умов для
проведення засідання тристоронньої контактної групи.
П. Порошенко, А. Меркель і Ф. Олланд висловили розчарування з
приводу того, що тристороння контактна група не досягла прогресу під час
останнього засідання в Мінську. Президент П. Порошенко наголосив на
необхідності офіційної реакції з боку Росії як сторони мінських
домовленостей на зрив роботи тристоронньої контактної групи.
Президенти України та Франції, а також канцлер Німеччини домовилися
продовжити тісну координацію подальших кроків для мирного врегулювання
ситуації на Донбасі (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2015. – 1.02).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
федеральним канцлером Німеччини А. Меркель.
П. Порошенко та А. Меркель домовилися провести спільну зустріч під
час безпекової конференції, яка відбудеться в Мюнхені 6–8 лютого цього
року з метою тісної координації подальших кроків (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
30.01).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з міністром
фінансів США Д. Лью, під час якої обговорювалися питання поглиблення
двостороннього співробітництва між Україною та США у фінансовоекономічній сфері та надання Сполученими Штатами Америки
додаткової фінансової допомоги Україні.
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Президент України подякував міністру фінансів США за «дуже
важливий візит і потужний сигнал з боку Сполучених Штатів на підтримку
України в різних сферах: політичній, фінансовій та військовій».
Президент наголосив на важливості розширення співпраці між Україною
та Міжнародним валютним фондом. «Ця співпраця є не просто прямою
фінансовою допомогою, а, скоріше, “фінансовою подушкою” для проведення
глибинних реформ в Україні, які є критично необхідними і активно
проводяться», – наголосив глава держави.
Міністр фінансів США висловив співчуття Президенту України та
всьому українському народові у зв’язку з трагедіями останніх днів на
Донбасі й запевнив у солідарності американців з українцями в ці важкі дні.
Міністр фінансів США також висловився за міцну трансатлантичну
солідарність з Україною, повідомивши, що Сполучені Штати Америки
працюють у тісній координації з Європейським Союзом задля підтримки
України та політики щодо Росії для підсилення дипломатичних можливостей
врегулювання ситуації на Донбасі.
Президент України поінформував, що зусилля української влади
зосереджені на відновленні макроекономічної стабільності та довіри до
банківського сектору. Він також повідомив міністру фінансів США про
перебіг реформ, зокрема дерегуляцію, реформу правоохоронної та судової
сфер, а також антикорупційну політику. Триває конкурс на посаду директора
Антикорупційного бюро, який уже викликав зацікавлення з боку кількох
десятків авторитетних фахівців-претендентів як з України, так і з інших країн
світу, включно зі Сполученими Штатами Америки, зазначив глава держави.
Співрозмовники обговорили також більш довготермінові інструменти
розвитку української економіки, зокрема технічне співробітництво між
Україною та США, експертну підтримку Сполучених Штатів Америки у
сфері бюджетного планування, державних закупівель та інших сферах
державної політики. Також Президент П. Порошенко повідомив, що очікує
на участь Америки в донорській конференції, запланованій на квітень цього
року (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 28.01).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з віцепрезидентом США Д. Байденом.
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та шляхи її мирного
врегулювання. Віце-президент Сполучених Штатів Америки висловив тверду
підтримку діям Президента України та заявив про можливість розширення
санкцій проти Росії в разі подальшої ескалації ситуації.
П. Порошенко обговорив з Д. Байденом питання взаємодії між Україною
та США в політичній, фінансовій та оборонній сферах. Президент України
подякував Сполученим Штатам Америки за рішення про виділення 2 млрд
дол. у кредитних гарантіях і висловив переконання, що ця макрофінансова
допомога дасть змогу Україні стабілізувати макроекономічну ситуацію та
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зняти напруження на фінансових ринках. Співрозмовники також обговорили
можливості подальшої технічної допомоги Україні з боку США.
П. Порошенко та Д. Байден домовилися провести двосторонню зустріч
під час Мюнхенської безпекової конференції, яка відбудеться 6–8 лютого, та
обговорили підготовку до цієї зустрічі (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
28.01).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч з економістом, політиком,
організатором та ідейним натхненником польських економічних реформ
Л. Бальцеровичем. На початку 90-х років минулого століття Л. Бальцерович
обіймав посади віце-прем’єр-міністра, міністра фінансів і голови
Національного банку Польщі.
Привітавши «архітектора польських перетворень» в Україні, Президент
П. Порошенко повідомив, що Польща є взірцем країни, яка успішно
реформувала свою економіку й стала повноправним членом Євросоюзу та
ОЕСР. Україна, що стала на шлях реформ, зацікавлена в застосуванні досвіду
Польщі, наприклад у реформі місцевого самоврядування.
Глава держави зазначив, що Україна, яка сьогодні є об’єктом агресії,
потребує міжнародної підтримки для стабілізації економіки. Водночас у
країні склалися унікальні можливості для проведення реформ. «Сьогодні в
нас є уряд з найвищим потенціалом, дуже професійний та проєвропейський.
Ми маємо унікальну можливість провести реформи в країні», – додав
П. Порошенко. Він запропонував Л. Бальцеровичу долучитися до цього
процесу.
Автор польської «шокової терапії» наголосив на важливості для успіху
реформ трьох чинників: стратегії, швидкості їх втілення та команди
реформаторів. Свого часу його застерігали від проведення непопулярних
заходів, але, на його переконання, не вживаючи належних заходів для країни,
згодом є загроза подальшого погіршення ситуації.
Л. Бальцерович наголосив, що для України нині дуже важливо
засвідчити відданість курсу на реформи. При цьому треба приділити
особливу увагу питанню реформування бюджету, позбавляючись будь-якого
субсидіювання, але водночас захищаючи найбільш вразливі верстви
населення. Він зазначив, що свого часу в Польщі необхідне скорочення
бюджетного дефіциту також відбулося за рахунок зменшення пенсійних
витрат шляхом підвищення пенсійного віку до 67 років (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
31.01).
***
Президент П. Порошенко 29 січня взяв участь у церемонії
вшанування пам’яті героїв Крут.
Цього дня в 1918 р. молоді хлопці біля станції Крути в Чернігівській
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області вступили в нерівний бій з більшовиками та полягли смертю хоробрих
за Українську Народну Республіку. Глава держави поклав квіти до
Пам’ятного хреста героям Крут на Аскольдовій могилі в Києві, де
перезахоронена частина загиблих. Разом з учасниками церемонії Президент
вшанував пам’ять полеглих хвилиною мовчання.
Глава держави зазначив, що події під Крутами є уроком для теперішньої
України щодо того, що недооцінювання ролі армії в забезпеченні
незалежності може призвести до трагічних подій. «Провідники національновизвольних змагань початку минулого століття недооцінили ролі армії у
забезпеченні незалежності. І цю ж саму помилку було повторено протягом
останніх двох десятиліть», – сказав глава держави. П. Порошенко відзначив,
що українська армія відроджується ціною колосальних надзусиль і вже цього
року чисельність Збройних сил планується довести до 250 тис.
Президент біля пам’ятника вручив державні нагороди молодим бійцям
антитерористичної операції: лейтенанту А. Назаренку та старшому солдату
Є. Курінному. «Вам випала велика честь отримати заслужені нагороди у
цьому святому символічному місці. Як і герої Крут, ви студенти, хоча
трошки старші віком», – сказав глава держави, відзначивши, що чимало
студентів служать в АТО добровольцями.
У церемонії також взяли участь Голова Верховної Ради В. Гройсман,
Прем’єр-міністр А. Яценюк, секретар Ради національної безпеки та оборони
О. Турчинов, члени Кабінету Міністрів, народні депутати (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 29.01).
***
Президент призначив нових членів Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, а також Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринку фінансових послуг. Відповідні укази
глава держави підписав під час зустрічі з новопризначеними.
Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
призначено Т. Хромаєва, членами – Ю. Буцу, І. Назарчука, О. Панченка,
Д. Тарабакіна.
Головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринку фінансових послуг, призначено І. Пашка, членами – О. Гурбич,
О. Максимчук, Д. Ястреба, О. Залєтова.
Під час зустрічі з новопризначеними глава держави відзначив
необхідність кардинальних змін на фондовому ринку країни.
Глава держави зазначив, що реформа фінансового сектору передбачена
Коаліційною угодою. Президент також наголосив на тому, що йдеться про
інтеграцію українського фінансового сектору в світові ринки капіталу та про
його приведення у відповідність з європейськими практиками, про
гармонізацію вимог до учасників фондового ринку з директивами ЄС.
Сучасну біржову інфраструктуру зможемо створити лише із залученням
провідних іноземних біржових операторів, особливо відзначив Президент.
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За словами П. Порошенка, «фондовий ринок має стати місцем залучення
дешевого та короткого ресурсу для державних і приватних компаній». Для
цього потрібна розвинута інфраструктура фондового ринку, умови для
ліквідного первинного розміщення, торгівлі цінними паперами, їхнього обігу,
належного обліку прав власності, прозоре ціноутворення на фінансові
інструменти. Водночас, наголосив Президент, слід ліквідувати можливості
ухилення від оподаткування через інструменти фондового ринку.
Масштабним завданням глава держави назвав створення бази для
майбутньої пенсійної реформи та інвестування пенсійних накопичень
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 30.01).
***
затвердив

Президент П. Порошенко
ряд законів, ухвалених
Верховною Радою 15 січня.
Глава держави підписав Закон України № 123-VIII «Про внесення змін
до Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових
послуг”
щодо
розкриття
інформації».
Документом
встановлюється, що фінансові установи, нагляд за діяльністю яких
здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, зобов’язані розкривати інформацію про себе
та фінансові послуги, які вони надають. Відповідні дані вони мають
розміщати на безоплатній основі в єдиній загальнодоступній інформаційній
базі даних Нацкомфінпослуг і на власних веб-сайтах.
Крім того, був підписаний Закон України № 126-VIII «Про внесення змін
до деяких законів України щодо скасування ліцензування імпорту активних
фармацевтичних інгредієнтів». Документ розроблено з метою дерегуляції,
розвитку підприємництва та реформування надання адміністративних послуг.
Також Президент затвердив Закон України № 118-VIII «Про внесення
змін до Бюджетного кодексу України щодо уточнення та приведення
окремих положень у відповідність з нормами діючого законодавства». Зміни
стосуються питань, пов’язаних з місцевими бюджетами. Закон зумовлений
потребою приведення окремих положень Бюджетного кодексу у
відповідність до норм Податкового кодексу та Закону України «Про
Державний бюджет України на 2015 рік» (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
30.01).
***
Президент П. Порошенко підписав два закони, які направлені на
поліпшення соціального захисту певних категорій населення.
Затверджений Закон України «Про внесення зміни до статті 25 Закону
України “Про відпустки”» врегульовує питання збереження трудових
відносин і надання відпусток працівникам за місцем роботи на території
проведення антитерористичних операцій.
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Глава держави підписав Закон України «Про внесення деяких змін до
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень
соціальної політики». Документ направлений на поліпшення соціального
захисту родин, до складу яких входять діти-інваліди підгрупи А та інваліди І
групи підгрупи А, зокрема передбачено щорічну додаткову оплачувану
відпустку тривалістю 10 календарних днів (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
30.01).
***
Президент підписав закон, який дає можливість відновлювати на
службі офіцерів, що потрапили під люстрацію.
Президент П. Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до
Закону України “Про очищення влади” щодо додаткових заходів із
забезпечення
обороноздатності
держави»
(Офіційне
інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
30.01).
***
Президент України П. Порошенко підписав Указ «Про медаль
“Захиснику Вітчизни”».
Медаллю «Захиснику Вітчизни» нагороджуються ветерани війни, особи,
на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» (назва документа – за першоджерелом),
особи, які брали участь у визволенні України від фашистських загарбників,
та інші громадяни України за виявлені в захисті державних інтересів особисті
мужність і відвагу, зміцнення обороноздатності та безпеки України.
Цією нагородою можуть бути відзначені громадяни України, іноземці та
особи без громадянства. Нагородження медаллю провадиться Указом
Президента України.
Нагородження медаллю «Захиснику Вітчизни» може бути проведено
посмертно (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 30.01).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон України № 87-VIII «Про
внесення зміни до статті 172 Закону України “Про державну підтримку
сільського господарства України”».
Ухвалені зміни знімають обмеження щодо потужностей тваринницьких
ферм і комплексів, які можуть претендувати на часткове відшкодування
вартості будівництва та реконструкції. Таким чином, здійснюється реальна
державна підтримка не лише великих, а й середніх і дрібних
сільськогосподарських товаровиробників.
До переліку об’єктів, вартість яких може бути частково відшкодовано,
також додано доїльні зали і створені на кооперативних засадах
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м’ясопереробні пункти.
Очікується, що Закон сприятиме залученню дрібних і середніх
сільськогосподарських товаровиробників до будівництва нових та
реконструкції існуючих об’єктів у галузі тваринництва, що дасть змогу
збільшити поголів’я тварин і підвищить обсяги виробництва високоякісної
продукції тваринництва. Також Закон забезпечить збереження існуючих і
створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення,
покращення умов праці.
Зміни до Закону України «Про державну підтримку сільського
господарства України» було розроблено за результатами численних звернень
з регіонів у зв’язку з набранням чинності 1 січня поточного року ст. 33
Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», якою
забороняється реалізація та обіг необробленого молока й сиру домашнього
виробництва, а також туш або частин туш парнокопитних та інших копитних
подвірного забою на агропродовольчих ринках (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
30.01).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо невідворотності покарання
осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території України або в
районі проведення антитерористичної операції, та вдосконалення
процедур здійснення конфіскації».
Законом № 119-VIII від 15 січня вносяться зміни до законодавства,
згідно з якими дія існуючого в Кримінальному процесуальному кодексі
інституту «спеціального кримінального провадження» поширюється на
підозрюваних (обвинувачених), які перебувають на тимчасово окупованій
території України або в районі проведення антитерористичної операції та
оголошені в розшук.
Документом поширюється можливість здійснення спеціального
досудового розслідування та спеціального судового провадження щодо
підозрюваних (обвинувачених), які перебувають на тимчасово окупованій
території України або в районі проведення антитерористичної операції.
Зміни дають змогу застосовувати спеціальну конфіскацію в
кримінальному судочинстві виключно на підставі положень Загальної
частини КК по всіх злочинах.
Згідно з новим Законом, спеціальне досудове розслідування та
спеціальне судове провадження здійснюватиметься виключно для осіб, яких
оголошено в міждержавний та/або міжнародний розшук (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 30.01).
Президент

затвердив

***
додаткові

заходи

щодо

забезпечення
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проведення часткової мобілізації.
Президент України П. Порошенко підписав указ про додаткові заходи
щодо забезпечення проведення часткової мобілізації у 2015 р.
Президент доручив Кабінету Міністрів забезпечити встановлення
порядку застосування норм і положень ряду законодавчих актів стосовно
мобілізації. Згідно з указом, уряд має опрацювати питання законодавчого
врегулювання порядку виїзду за кордон громадян України, які підлягають
призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.
У документі також зазначається, що Кабінет Міністрів має розробити і
внести на розгляд Верховної Ради законопроекти щодо внесення змін до
Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» в частині
унормування питання звільнення з військової служби під час мобілізації (в
особливий період) військовослужбовців з метою забезпечення ротації
особового складу; про доктрину соціального захисту та психологічної
реабілітації осіб, які постраждали під час виконання обов’язків військової
служби в Україні.
Генеральний штаб Збройних сил України має вжити невідкладних
заходів
щодо
укомплектування
військових
комісаріатів
військовослужбовцями з відповідним рівнем фахової підготовки, зокрема з
питань мобілізації, та опрацювати питання підвищення ефективності органів
військового управління, насамперед шляхом їх доукомплектування
офіцерами запасу.
Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров’я та
Міністерством соціальної політики повинне забезпечити соціальнопсихологічну
реабілітацію
військовослужбовців
–
учасників
антитерористичної операції.
Також разом з Міністерством охорони здоров’я оборонне відомство має
вдосконалити
процедуру
проходження
медичного
огляду
військовозобов’язаних, які призиваються на військову службу під час
мобілізації на особливий період, передбачивши механізм унеможливлення
безпідставного надання відстрочки від призову за станом здоров’я.
Спільно зі Службою безпеки та за участі Генеральної прокуратури
оборонне відомство має вжити заходів щодо недопущення порушень
законодавства України при проведенні мобілізації, зокрема щодо протидії
можливим проявам корупції у військових комісаріатах.
Указ підписано з метою забезпечення переведення національної
економіки на функціонування в умовах особливого періоду, мобілізаційного
розгортання Збройних сил України, інших військових формувань (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 30.01).
***
В Україні продовжено граничний термін введення в експлуатацію
об’єктів, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт.
Президент П. Порошенко підписав Закон України № 92-VIII «Про
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внесення змін до Закону України “Про регулювання містобудівної
діяльності” щодо прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва, збудованих
без дозволу на виконання будівельних робіт».
Згідно з документом, до 31 грудня 2015 р. продовжується можливість
застосування механізму прийняття в експлуатацію об’єктів, збудованих без
дозволу на виконання будівельних робіт. Ідеться про індивідуальні житлові,
садові, дачні будинки, господарські та присадибні будівлі й споруди,
громадські будинки та будівлі й споруди сільськогосподарського
призначення I та II категорій складності.
Також установлюється спрощений порядок проведення технічного
обстеження будівельних конструкції та інженерних мереж індивідуальних
житлових споруд площею до 300 кв. м і господарських будівель площею до
100 кв. м.
У Законі також зазначається, що до осіб, які скористаються зазначеним у
документі механізмом прийняття в експлуатацію збудованих без дозволу
об’єктів, не застосовуватимуться штрафні санкції (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
30.01).
***
Необхідна повна кадрова зміна всіх територіальних органів
державної влади. «Нова якісна державна служба повинна стати запорукою
реального запровадження реформ і змін в країні на місцях», – наголосив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні Національної ради реформ у
понеділок, 2 лютого.
Глава уряду підкреслив, що ряд законів, внесених урядом України,
ухвалених парламентською коаліцією та підписані Президентом України, «є
серйозною базою для того, щоби рухатися далі і проводити реформи в
країні».
Він нагадав, що була вдвічі скорочена кількість податків, спрощена
система бухгалтерського й податкового обліку: «Це також була спільна
пропозиція уряду, парламентської коаліції і Президента».
Глава уряду нагадав, що були підняті рентні плати й податки для
великого бізнесу. Крім того, був ухвалений закон про трансфертне
ціноутворення, що передбачає контроль за ціноутворенням великих
компаній, «які раніше ховали свої прибутки в офшорних зонах».
Нагадав він і про ухвалений закон про Державний бюджет на 2015 рік:
«В історії України було мало хороших бюджетів, але цей закон принаймні
сформував основу стабільності держави у вигляді оборонного бюджету.
5,2 % валового внутрішнього продукту, більше ніж 90 млрд грн відправлено
на фінансування оборони України».
Загалом, за словами А. Яценюка, уряд України вніс до парламенту «два
десятки законопроектів, які передбачають дерегуляцію, спрощення,
стандартизацію, наближення до європейських стандартів». Він підкреслив,
що після того, як уряд разом з коаліцією протягом декількох ночей
32

обговорювали проект закону про Державний бюджет, «він вийшов кращий,
ніж той, який попередньо вносився до парламенту»: «Переконаний, що разом
із парламентською коаліцією в складних, але правильних і, як правило,
ефективних перемовинах ми так само опрацюємо всі інші акти
законодавства».
Водночас, крім ухвалення законів, важливим питанням є їх виконання:
«Є новий уряд, практично всі в уряді розмовляють іноземними мовами, всі
мають досвід. Наверху проходять певні зміни. Чи є ці зміни внизу? Чи
дійшли вони донизу, до конкретної районної реєстраційної служби, районної
інспекції, районного управління внутрішніх справ? Чи є відчуття змін саме
на цьому рівні? Змушений констатувати, що ще дуже далеко до того, щоби
людина, яка живе в обласному чи районному центрі, сказала, що дійсно
прийшли зміни, які очікувалися».
Тому, за словами А. Яценюка, уряд України прийняв рішення, «що мова
повинна йти про повну кадрову зміну всіх територіальних органів»: «Це
складно, адже нам потрібні фахові люди, але іншого шляху немає. І нова,
якісна державна служба повинна стати запорукою реального запровадження
реформ і змін в країні на місцях» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2015. – 2.02).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк виступає за введення посади
віце-прем’єр-міністра з питань європейської інтеграції, який буде
відповідальним за рух європейських реформ в Україні. Про це глава уряду
сказав на засіданні Національної ради реформ у понеділок, 2 лютого.
Механізм упровадження реформ, за словами Прем’єр-міністра,
напрацьований урядом у першу чергу щодо виконання Угоди про асоціацію з
ЄС.
А. Яценюк нагадав, що в кожному міністерстві працює обраний на
конкурсній основі заступник міністра з питань європейської інтеграції. За
його словами, більшість із них вільно розмовляють англійською, багато з них
мали досвід роботи за кордоном: «Це ті люди, які персонально відповідальні
за імплементацію Угоди про асоціацію». Курує цей напрям заступник
міністра Кабінету Міністрів з питань європейської інтеграції.
«Сподіваюся, що в уряді буде посада віце-прем’єр-міністра з питань
європейської інтеграції, який фактично і буде відповідальним за рух
європейських реформ в Україні», – підкреслив глава уряду (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 2.02).
***
На виїзному засіданні Державної комісії з надзвичайних ситуацій у
Запоріжжі в понеділок, 2 лютого, Прем’єр-міністр України А. Яценюк
доручив Міністерству внутрішніх справ України провести розмову з
представниками приватних охоронних підприємств щодо необхідності
делегування їхніх працівників для охорони найбільш важливих об’єктів.
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«Усі отримали ліцензії, всі мають можливість відрядити своїх
працівників, – і працівників приватних охоронних структур віддати в резерв
регіональних комісій із надзвичайних ситуацій», – підкреслив він.
А. Яценюк зазначив важливість проведення засідання Державної комісії
з надзвичайних ситуацій саме в Запоріжжі: «Це одна з найбільш складних і
потенційно небезпечних областей», – сказав він, нагадавши, що тут
розташовані 33 хімічно небезпечні та 19 радіаційно небезпечних об’єктів.
Він повідомив, що перевірив стан охорони Дніпровської ГЕС. «Можу
відзначити позитивні зрушення», – підкреслив глава уряду.
А. Яценюк окремо звернувся до заступника голови Державної комісії з
надзвичайних ситуацій проінспектувати Запорізьку атомну електростанцію:
«Запорізька АЕС – фактично найбільша в Україні, майже половина всієї
енергії, яка виробляється в Україні атомними електростанціями,
виробляється на Запорізькій атомній електростанції.
Наскільки мені відомо, Службою безпеки і правоохоронними органами
вживаються всі заходи по охороні всіх ключових об’єктів, в тому числі й
атомних електростанцій».
Також під час засідання Прем’єр-міністр України А. Яценюк доручив
провести широку інформаційну кампанію щодо можливої небезпеки через
замасковані вибухові пристрої: «Під що маскують вибухівку, як її маскують і
куди дзвонити, якщо знайдені будь-які предмети, що викликають підозру».
Про це він сказав у понеділок, 2 лютого, на виїзному засіданні Державної
комісії з надзвичайних ситуацій у Запоріжжі.
А. Яценюк продемонстрував фотокартки вибухових пристроїв,
вилучених ДСНС у Слов’янську, Лисичанську та інших територіях
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 2.02).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк доручив ДСНС і керівникам ОДА
розробити для відділень служби порятунку та органів влади на місцях
опитувальник, який містить відповіді на запитання щодо цивільного
захисту населення. Про це глав уряду сказав на виїзному засіданні
Державної комісії з надзвичайних ситуацій у Запоріжжі в понеділок.
А. Яценюк повідомив, що під час засідання набрав з мобільного
телефону номер екстреної служби «101» з питанням, де найближче
бомбосховище біля просп. Леніна в Запоріжжі. За словами глави уряду, йому
відповіли, що не володіють цією інформацією, і порадили звертатися до
міськвиконкому: «Я це кажу, щоб ми з вами в паралельних реальностях не
жили. От проста людина набере і задасть доволі просте питання. Ось із цього
наша робота складається, а не зі звітів і доповідей».
Прем’єр-міністр звернувся до голови Державної служби з надзвичайних
ситуацій України С. Бочковського та керівників ОДА: «Берете 20 основних
питань, які може задати людина, якій потрібен захист: де лікарня, де
бомбосховище, куди подзвонити для евакуації, як вивезти дітей – тобто
питання, які стосуються життя людини. Роздаєте це по всій країні у всі
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служби “101” як інструкцію, і відповідь “Ми не володіємо цією
інформацією” більше ніколи не повторюється.
Конкретний опитувальник і чіткі відповіді на всі запитання по
цивільному захисту. Не повинно бути питань, на які немає відповіді у служби
порятунку і органів державної влади» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua).
– 2015. – 2.02).
***
У понеділок, 2 лютого, у рамках робочої поїздки до Запоріжжя
Прем’єр-міністр України А. Яценюк разом з послом Німеччини К. Вайлем
відвідав модульне містечко для тимчасово переміщених осіб.
Глава уряду перевірив готовність містечка до заселення.
В інтерв’ю журналістам він зазначив, що в модульному містечку
завершилася процедура підключення до інженерних мереж: «Після
благоустрою території люди можуть заселятися».
А. Яценюк повідомив, що це одне із семи модульних містечок для
тимчасово переміщених осіб, «які зведені завдяки федеральному уряду
Німеччини і персонально федеральному канцлеру А. Меркель».
Загалом у таких містечках зможуть проживати близько 4 тис. осіб.
Прем’єр-міністр наголосив, що на сьогодні вже близько 1 млн осіб
зареєстровані як тимчасово переміщені особи: «Те, що ми, в тому числі
завдяки нашим міжнародним партнерам, почали будувати таке тимчасове
житло – це важливий крок, аби розмістити людей».
Водночас А. Яценюк повідомив, що на засіданні Державної комісії з
надзвичайних ситуацій у Запоріжжі буде дано вказівку провести
інвентаризацію «всього недобудованого житла, всіх гуртожитків, всіх
об’єктів нерухомості по країні, готовність яких вище 80 %»: «Після цього –
знайти кошти з Державного бюджету і добудувати таке житло, щоб
розмістити на постійній основі людей, які виїхали через російських
терористів» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 2.02).
***
У понеділок, 2 лютого, Прем’єр-міністр України А. Яценюк у рамках
робочої поїздки до Запоріжжя відвідав філію Дніпровської
гідроелектростанції ПАТ «Укргідроенерго».
Глава уряду ознайомився з роботою центрального пункту управління,
щитової та машинної зали ГЕС.
Директор філії Дніпровської ГЕС ПАТ «Укргідроенерго» В. Кучер
поінформував А. Яценюка про заходи на виконання доручення щодо
посилення охорони об’єктів загальнодержавного значення (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 2.02).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк доручив створити єдиний
реєстр сімей військовослужбовців, загиблих під час АТО, які не
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забезпечені житлом. Про це він сказав на нараді за участі міністра оборони
України С. Полторака, начальника Генерального штабу України В. Муженка
та голови Державної прикордонної служби України В. Назаренка в неділю, 1
лютого.
«Робимо єдиний реєстр по всіх службах: Міноборони, Нацгвардія,
прикордонники, СБУ, Служба з надзвичайних ситуацій, Державна служба
спецтранспорту, – тобто всіх, хто брали участь в антитерористичній операції
і загинули при виконанні службового обов’язку», – підкреслив глава уряду.
Він запропонував, щоб координацію цієї роботи здійснювало
Міністерство оборони України.
А. Яценюк зазначив, що дасть відповідні вказівки Міністерству фінансів
України й уряд разом з обласними державними адміністраціями підготує
окремий проект постанови щодо фінансування придбання житла для сімей
загиблих військовослужбовців.
Він нагадав, що Кабінет Міністрів уже виділяв кошти на придбання
такого житла минулого року.
За словами А. Яценюка, є два варіанти фінансування придбання житла
для сімей загиблих під час АТО військовослужбовців: «Перший варіант –
просто виплатити гроші. Хай людина сама прийме рішення, де і яку купити
квартиру. Другий варіант – щоби обласні державні адміністрації забезпечили
придбання житла і, відповідно, забезпечення ним, як ми це вже робили в
різних областях» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 1.02).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк на позачерговому засіданні уряду
в суботу, 31 січня, повідомив, що з Дебальцевого евакуйовано вже близько
1 тис. жителів. (Може, пошукати свіжіші цифри?)
Глава уряду повідомив, що вночі дав доручення Державній службі з
надзвичайних ситуацій терміново провести евакуацію людей з Дебальцевого:
«Там зараз працює шість автобусів. Їх постійно обстрілюють. Як тільки
бачать, що ми вивозимо людей, – починають обстрілювати».
Проте, наголосив А. Яценюк, постраждалих при евакуації немає.
Загалом евакуйовано близько 1 тис. осіб. За ніч вивезли 27 дітей і 44 людини
похилого віку, які не можуть самостійно пересуватися.
А. Яценюк звернувся до міністра оборони України С. Полторака
забезпечити «прикриття евакуації людей з Дебальцевого». «Ситуація,
звичайно, дуже складна. Але в цій ситуації треба, щоб всі робили свою
роботу», – наголосив він.
Прем’єр-міністр повідомив, що наступного тижня відбудеться засідання
Державної комісії з надзвичайних ситуацій: «Щоби всіх ще раз перевірити по
виконанню доручень у всіх регіонах щодо цивільної оборони і безпеки
громадян та взяття об’єктів під варту» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua).
– 2015. – 31.01).
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***
Уряд ухвалив ряд рішень щодо виділення додаткових коштів для
учасників АТО.
«Бюджет поточного року є оборонним бюджетом. Треба годувати свою
армію, щоб не годувати чужу», – наголосив Прем’єр-міністр України А.
Яценюк під час спілкування зі студентами Військового інституту
телекомунікацій та інформатизації в четвер, 29 січня.
А. Яценюк повідомив, що уряд на своєму засіданні 28 січня прийняв ряд
рішень щодо виділення додаткових коштів для учасників АТО: «За кожен
бойовий день, якщо ти безпосередньо брав участь у бойовій операції за
наказом командування, – тисяча гривень окремо від основного забезпечення,
яке виплачується на регулярній основі».
Він також нагадав, що в минулому році уряд України прийняв рішення
про спеціальну систему забезпечення учасників АТО, які безпосередньо
беруть участь у бойових діях. За рік заробітна плата для військовослужбовців
Національної гвардії України, Збройних сил України та Служби безпеки
України із 1700 грн зросла до мінімум 8 тис. грн: «Найвищий рівень оплати
для командирів – 24 тис. грн».
Загалом, за словами глави уряду, Кабінет Міністрів передбачив на
фінансування армії 90 млрд грн: «Це безпрецедентна сума грошей. Ми
частково отримали допомогу від наших західних партнерів, у тому числі й
так звані оборонювальні засоби. Але летальної і наступальної зброї ми не
отримали, тому справляємося власними силами».
Глава уряду звернувся до курсантів інституту: «Коли ви закінчите вищий
навчальний заклад і вступите безпосередньо до лав Збройних Сил України,
будете мати зовсім інше грошове забезпечення, ніж мали ті, хто ще вступив
до лав Збройних сил рік чи два тому».
А. Яценюк також зазначив, що до червня минулого року не було як такої
єдиної системи забезпечення речовим майном: «Нацгвардія купувала собі
одне, всі роди військ купували друге, СБУ – третє».
Він підкреслив, що з приходом нового міністра оборони система
забезпечення речовим майном була змінена. У Міністерстві оборони нині
працюють волонтери, що, за словами глави уряду, дало змогу покращити
систему придбання речового майна та знищити корупційну складову.
«Волонтери зробили дуже велику роботу по тому, щоби одягнути
військовослужбовців, підказати, що краще купувати. Функція держави тоді
була наступна – придбання сотень БТР, танків, озброєння, того, що коштує
десятки мільйонів гривень. Зараз ми це все звели воєдино. Тому можна
констатувати, що ситуація по забезпеченню суттєво змінилася на краще.
Вона далека до перфектної, адже ми все “з коліс” робимо. Але порівняти те,
що було рік тому, і те, що є зараз, – це дві різні логістичні системи, дві різні
системи забезпечення. Сьогодні стало набагато ефективніше», – підкреслив
А. Яценюк.
Крім того, він зазначив, що допомогу надають західні партнери:
«Високої якості обмундирування прийшло з Канади і з Австралії. 30 тис.
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комплектів з Канади, 10 тис. – з Австралії» (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 29.01).
***
Уряд підпорядкує Військовий інститут телекомунікацій та
інформатизації Міністерству оборони.
Кабінет Міністрів України прийме рішення про виведення Військового
інституту телекомунікацій та інформатизації зі складу Державного
університету телекомунікацій. Про це повідомив у четвер, 29 січня, Прем’єрміністр України А. Яценюк, спілкуючись із курсантами цього вишу. «Щоб ви
безпосередньо підпорядковувалися Міністерству оборони і кували кадри для
українських Збройних сил. Щоб ви були самостійним інститутом і над вами
не було надбудови у вигляді Державного університету телекомунікацій», –
зазначив він.
Таке саме рішення, за словами глави уряду, приймається Кабінетом
Міністрів і щодо Житомирського військового інституту ім. С. П. Корольова.
Такий крок дасть можливість кошти, отримувані інститутом із
державного бюджету, від перекваліфікації й додаткового навчання – що, за
інформацією начальника інституту, становить майже 19 млн грн, –
розподіляти безпосередньо в інституті, формувати його матеріально-технічну
базу «і робити все, щоб інститут випускав фахові і потужні кадри»,
наголосив глава уряду.
А. Яценюк зазначив, що зверне окрему увагу на цей навчальний заклад
західних партнерів і країн членів НАТО, у тому числі і в питаннях технічної
та матеріально-технічної допомоги.
Він нагадав, що 28 січня в Україні був відкритий контакт-центр НАТО.
Раніше НАТО на своєму саміті прийняло рішення відкрити для України п’ять
трастових фондів. «Два трастові фонди стосуються безпосередньо вас – це
забезпечення кібербезпеки і це логістика в Збройних силах» (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 29.01).
***
В апараті Ради нацбезпеки та оборони вважають, що Україна не
повинна ратифікувати статут Міжнародного кримінального суду
(МКС), доки те саме не зробить Російська Федерація. Про це йдеться в
заяві інформаційно-аналітичного центра РНБО, за підсумком керівника цієї
структури В. Полевого, поширеного на її веб-сайті 2 лютого.
Як відомо, ратифікація статуту МКС є одним із зобов’язань, яке Україна
взяла, підписавши Угоду про асоціацію з Євросоюзом. МКС розташований в
Гаазі та розслідує злочини проти людяності.
У РНБО наголошують, що така ратифікація створює небезпеку масових
позовів до України з боку громадян Російської Федерації та противників
української влади. «Юрисдикція МКС поширюється лише на територію
держав, що ратифікували Римський статут (міжнародний документ, яким і
було створено суд)... Переслідування російської влади, солдатів та
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керівництва Міжнародним кримінальним судом неможливе, оскільки РФ не є
країною-учасником Римського статуту», – ідеться в заяві.
«Суд починає офіційне розслідування лише у випадку, коли є підстави
вважати, що національні інституції не провели належного і всебічного
розслідування, а винні особи уникнули покарання. Наприклад, коли влада
“покриває” своїх військових, які виконували злочинні накази», – пояснив
представник РНБО, висловивши впевненість, що ратифікація статуту «буде
використана росіянами у пропаганді та для здійснення дипломатичного тиску
на нашу державу».
«В умовах анексії Криму та агресії Росії на Донбасі ратифікація
Римського статусу доцільна лише в умовах синхронного прийняття такого
рішення, насамперед, Росією», – заявив В. Полевий.
Між тим у тій самій заяві він висловив впевненість у тому, що Росія не
здійснить такої ратифікація (і Україна, відповідно також). Звісно, що Росія,
яка свідомо дестабілізує ситуацію у країнах, що «входять до сфери» її
національних інтересів, не збирається ратифіковувати цей документ.
Як відомо, нещодавно Президент П. Порошенко та Прем’єр А. Яценюк
публічно висловлювалися за швидку ратифікацію статуту МКС, також
посадовці в розмовах з партнерами з ЄС запевняють, що неодмінно
ратифікують документ. У парламенті зареєстровано ратифікаційний
законопроект. Між тим джерела «Української правди» стверджують, що
депутати пропрезидентського блоку отримали вказівку не голосувати за цей
документ.
У РНБО переконані, що питання ратифікації статуту серед ЗМІ активно
висвітлюють
саме
«проросійські
джерела»
(Українська
правда
(www.pravda.com.ua). – 2015. – 2.02).
***
2 лютого в Мінагрополітики України відбулася зустріч міністра
аграрної політики та продовольства України О. Павленка з
представниками дипломатичних місій країн-членів Європейського Союзу.
Також у зустрічі взяли участь заступник міністра з питань європейської
інтеграції В. Рутицька, Надзвичайні та Повноважні посли і представники
дипломатичних місій країн-членів Європейського Союзу.
Метою зустрічі стало обговорення із європейськими колегами деяких
параметрів зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, зокрема розміри квот.
Україна показала, що є повністю готовою до збільшення експорту до країн
ЄС. Наразі спільно з ЄС необхідно організувати роботу експертних груп і
врахувати всі можливі зовнішні та внутрішні ризики співпраці.
Відкриваючи зустріч, міністр О. Павленко зазначив: «Із перших років
незалежності Україна заявила про намір активно співпрацювати із
Європейським Союзом, усупереч складній політичній ситуації. Важливим
результатом співпраці стало запровадження для України у 2014 р.
автономних торговельних преференцій. Завдяки подовженню дії преференцій
у 2015 р. можливе збільшення експорту сільськогосподарської продукції
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України до ЄС».
Керівництво
Мінагрополітики
представило
презентацію
«Євроінтеграційні перспективи агропромислового комплексу України», у
якій детально відображені напрями роботи міністерства для реформування
галузі (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 2.02).
***
30 січня 2015 р. у Міненерговугілля під головуванням міністра
енергетики та вугільної промисловості України В. Демчишина відбулася
нарада з питань обговорення програми розвитку атомно-промислового
комплексу та погашення заборгованості з виплати заробітної плати
працівникам ДНВП «Цирконій».
На нараді прийнято ряд позитивних рішень стосовно необхідності
вжиття додаткових заходів для покращення ситуації в атомно-промисловому
комплексі в цілому. Зокрема, у тижневий строк доопрацювати проект
Концепції Державної цільової економічної програми розвитку атомнопромислового комплексу України на 2015–2019 рр. та погодити його в
найкоротший термін у структурних підрозділах Міненерговугілля.
Крім того, визначено чіткий план дій щодо шляхів погашення
заборгованості з виплати заробітної плати працівникам ДНВП «Цирконій» у
повному обсязі.
На нараді були присутні представники Міненерговугілля, народний
депутат Верховної Ради України VIII скликання від партії «Самопоміч»,
керівники підприємств атомно-промислового комплексу: Державного
концерну «Ядерне паливо», Державного підприємства «Східний гірничозбагачувальний комбінат», відокремленого підрозділу «Дніпродзержинський
хімічний завод» Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний
комбінат» і член трудового колективу відокремленого підрозділу
«Дніпродзержинський хімічний завод» Державного підприємства «Східний
гірничо-збагачувальний комбінат» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2015. – 2.02).
***
31 січня під головуванням віце-прем’єр-міністра, міністра культури
України В. Кириленка відбулася селекторна нарада щодо фінансування
відомчих медичних закладів залізниці.
У нараді взяли участь представники Міністерства інфраструктури,
Міністерства охорони здоров’я, Міністерства фінансів, «Укрзалізниці»,
профспілок і місцевих держадміністрацій.
Були обговорені проблеми, пов’язані з передачею фінансування
залізничних медзакладів з державного на місцевий рівень, відбулися
селекторні включення з найбільш проблемних регіонів.
За підсумками наради В. Кириленко повідомив місцевих керівників, що
найближчим часом вони отримають офіційне роз’яснення від МОЗу та
Мінінфраструктури: як відкривати рахунки та фінансування і як
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оформлювати право власності на відомчі залізничні медзаклади.
Віце-прем’єр-міністр нагадав, що 23 січня урядом було затверджено
порядок надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам для фінансування медзакладів, зокрема відомчих залізничних.
«Фінансування всіх відомчих лікарень та поліклінік має бути забезпечено
негайно», – підкреслив В. Кириленко (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua).
– 2015. – 31.01).
***
Великобританія підтримує Україну у її діях і прагне допомогти їй
справитися з нинішніми проблемами, спричиненими бойовими діями на
Сході, шляхом надання гуманітарної допомоги, а також технічної
допомоги – для проведення реформ. На цьому наголосив Надзвичайний і
Повноважний Посол Великобританії в Україні С. Сміт під час зустрічі з
міністром соціальної політики П. Розенком і заступником міністра з
європейської інтеграції С. Устименком.
Міністр запевнив, що уряд, Мінсоцполітики зокрема, готові
максимально оперативно вирішувати будь-які питання. Він також
проінформував, що на останньому засіданні Кабінету Міністрів Прем’єрміністр України А. Яценюк дав відповідне доручення щодо створення при
КМ України робочої групи з представників центральних органів виконавчої
влади, які задіяні в процесі отримання та поширення гуманітарної допомоги,
що надходить від міжнародної спільноти.
Окремо сторони зупинилися на пріоритетах у проведенні реформ в
Україні. Міністр наголосив, що вони виписані в Коаліційній угоді, Програмі
діяльності уряду і в Стратегії розвитку країни на 2015–2017 рр. Це – і робота
над модернізацією сучасного пенсійного законодавства. Інше, не менш
важливе завдання, – оптимізація і реформування системи пільг в Україні, а
також робота над трудовим законодавством, зокрема, через ухвалення нового
Трудового кодексу. Окрема частина – реформування системи соціальних
послуг. І в цьому напрямі, незважаючи на позитивні речі, які є на сьогодні, на
цю систему чекають доволі серйозні зміни. Ідеться насамперед про відкриття
цієї системи послуг для спільної роботи з недержавними організаціями, з
бізнесом, із закордонними інвесторами, зацікавленими особами тощо.
«Ми будемо працювати відразу у кількох напрямах і паралельно вести
всі ці процеси. У середині Міністерства створені відповідні робочі групи.
Зволікати з проведенням реформ, безумовно, ми не будемо. У суспільстві –
великий запит на проведення реформ, а в держави є для того політична
воля», – сказав П. Розенко.
Він подякував С. Сміту і в його особі всій міжнародній спільноті за ту
допомогу, яка надається Україні в цей складний для неї час, у тому числі й
Великобританією, і особливо уряду Великобританії – за політичну підтримку
на високому рівні міждержавних відносин (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 31.01).
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***
31 січня 2015 р. у Києві міністр енергетики та вугільної
промисловості України В. Демчишин зустрівся з віце-прем’єр-міністром,
міністром енергетики Грузії Кахою Каладзе.
У рамках зустрічі міністри обмінялися інформацією про стан справ у
паливно-енергетичному комплексі обох країн та обговорили можливі
напрями співробітництва.
У вступній промові В. Демчишин підкреслив важливість підтримки
Грузії на етапі впровадження реформ в Україні. «Надзвичайно важливо
зробити кроки, особливо в енергетиці, щоб найближчим часом ми могли
провести ключові зміни, які дозволять забезпечити Україну якісними
енергетичними продуктами. Досвід Грузії для нас зараз дуже важливий», –
наголосив міністр.
В. Демчишин розповів К. Каладзе про виконання Україною своїх
зобов’язань перед Європейським Енергетичним Співтовариством, зокрема
щодо імплементації Третього енергетичного пакета, і додав, що це дуже
гарний стимул для запровадження реформ, які конче потрібні українській
енергетиці.
Сторони також обговорили стан реалізації проектів з транспортування
Каспійського газу до Європи, зокрема проекти AGRI та TANAP.
За результатами зустрічі міністр повідомив: «Ми встигли проговорити
питання співробітництва у нафтогазовій галузі, обміну досвідом щодо
транспортування газу та в електроенергетичній сфері. Існує багато напрямків
співробітництва, які цікавлять і Україну, і Грузію» (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 31.01).
***
У Генштабі заявили, що військовозобов’язані мають мати довідку з
військкомату не лише для виїзду за кордон, а й для виїзду за межі
адміністративних районів. Про це заявив перший заступник начальника
Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генштабу
В. Талалай, повідомляє «Укрінформ».
«Чинним законодавством в умовах, коли в державі оголошена
мобілізація, військовозобов’язані не мають права залишати місце
проживання без дозволу відповідного районного військового комісара. Тому
питання оформлення такого дозволу оформляється у формі відповідної
довідки», – сказав він.
Більше того, зазначив генерал, таку ж довідку військовозобов’язані
повинні мати навіть при поїздках у межах України. «Військовозобов’язаний,
який в умовах, коли в державі проводиться мобілізація, має намір покинути
місце проживання і виїхати за межі адміністративного району, він повинен
про це повідомити районного військового комісара і отримати дозвіл... Це не
обов’язково виїзд за межі державного кордону. Навіть переміщуючись по
території держави», – заявив В. Талалай.
Довідку з військкомату потрібно мати й при тимчасовому переміщенні
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за межі адмінрайонів (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2015. –
2.02).

ПОЛІТИКА
Канцлер Германии А. Меркель заявила, что Берлин не будет
помогать Украине оружием. Об этом она сказала в Будапеште на прессконференции после переговоров с премьер-министром Венгрии В. Орбаном,
передает Reuters.
«Я уверена, что этот конфликт нельзя решить военным путем», –
сказала А. Меркель, отметив, что добиться прекращения огня можно только,
соблюдая Минские договоренности.
На пресс-конференции в Пекине министр иностранных дел России
С. Лавров в очередной раз подчеркнул, что для решения конфликта в
Украине нужен прямой диалог между Киевом и представителями
самопровозглашенных республик.
Ранее сообщалось, что США могут начать поставки оружия Украине
уже этой весной.
29 января сообщалось, что Украина ведет переговоры о получении
летального оружия (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
2.02).
***
Обама запропонував

Президент США Б.
виділити Україні
117 млн дол.
Проект бюджету США на 2016 фінансовий рік, який вніс до Конгресу
президент США Б. Обама, передбачає виділення 117 млн дол. Україні і
51 млн дол. Молдавії та Грузії на протистояння російському тиску й
агресивним діям. Про це пише «РИА “Новости”».
Крім того, Адміністрація США має намір виділити до 275 млн дол. на
додаткові гарантії по боргу України, номіналом в 1 млрд дол. (Економічна
правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 2.02).
***
Лидеры самопровозглашенных ДНР и ЛНР А. Захарченко и
И. Плотницкий заявили о готовности прекратить наступление, но
только там, где находятся сейчас.
«Нам не надо крови. Мы готовы остановиться, но только там, где мы
находимся сейчас. Мы не предадим памяти погибших в январе мирных
жителей и наших боевых товарищей. Мы – за путь мирных переговоров», –
говорится в их заявлении, опубликованном на сайте Донецкого агентства
новостей.
По мнению сепаратистов, «Порошенко отдал публичный приказ о
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наступлении по всей линии фронта. Характер и масштаб этих преступлений
ясно свидетельствует о том, что Киев заранее к ним готовился и их
планировал».
Как сообщал Корреспондент.net, ранее глава ДНР А. Захарченко заявил
о проведении «всеобщей мобилизации». «Мобилизация начнется через
11 дней, планируется мобилизовать 100 тыс. человек», – сказал он.
Напомним, 23 января сепаратисты отказались от перемирия и заявили о
планах наступать. Как заявлял А. Захарченко, они намерены развивать
наступление вплоть до административных границ Донецкой области.
За это время эпицентром боев стали Мариуполь, Донецк, Горловка,
Дебальцево, Углегорск, Попасная, Станица Луганская, Счастье. Сепаратисты
заявляли, что взяли под контроль более десятка населенных пунктов вокруг
Дебальцево (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 2.02).
***
Президент России В. Путин выразил крайнюю обеспокоенность
ситуацией на Донбассе, сообщил его пресс-секретарь Д. Песков, передает
ТАСС.
«Президент крайне обеспокоен в связи с развитием ситуации в Донбассе
на фоне непрекращающихся боев и призывает все стороны конфликта
незамедлительно прекратить боевые действия и любые проявления насилия»,
– сказал Д. Песков.
Напомним, силовики утверждают, что продолжают контролировать
Дебальцево и угрозы образованию «котла» нет (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 2.02).
***
Делегация Европейской комиссии за демократию через право
(Венецианская комиссия) прибудет в Украину 3–4 февраля для
обсуждения с украинскими властями вопросов реализации судебной и
конституционной реформ. Об этом сообщили в пресс-службе Совета
Европы, пишет ТАСС. Воглавит делегацию председатель комиссии
Д. Букиккио.
«Они встретятся с Президентом П. Порошенко, спикером Верховной
Рады В. Гройсманом, Премьер-министром А. Яценюком и министром
юстиции П. Петренко», – уточнили в СЕ.
Во время этих встреч, в частности, будут обсуждаться вопросы
взаимодействия экспертов и украинских властей во время реформирования
Конституции и судебной системы (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2015. – 2.02).
***
«Правий сектор» створює штаб для координації добровольців у зоні
АТО. Про це в ефірі телеканалу «1+1» сказав лідер «Правого сектору» і
народний депутат Д. Ярош, передає УНН.
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За його словами, днями було повідомлено про створення так званого
«паралельного генштабу». «Ми говоримо про певний оперативний штаб для
координації дій в першу чергу добровольчих підрозділів. Таких батальйонів
на фронті близько 40. І відповідно обмін розвідувальною інформацією,
координація дій між такими добровольчими підрозділами актуальні. Тим
більше на хвилі такої певної дискредитації добровольчого руху для нас це
дуже-дуже важливо», – сказав нардеп.
Д. Ярош розповів, що альтернативний штаб буде співпрацювати з
Генеральним штабом Збройних сил України.
Він уточнив, що розмову з Генштабом щодо створення альтернативної
структури
ще
не
вів
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 2.02).
***
1 февраля на Майдане под стелой проходило Народное вече, на
которое собралось около 500 человек. Одно из требований митингующих –
импичмент Президенту, передает УНН.
Во время вече было объявлено о создании общественной организации
«Всеукраинское батальонное братство», со сцены выступали, в частности,
бойцы добровольческих батальонов. Также в ближайшие дни протестующие
анонсировали акцию протеста под стенами ГПУ. В частности, протестующие
требуют введения военного положения, изменения силового блока –
увольнение глав Минобороны, СНБО, Генштаба и Генпрокуратуры.
Представители батальонов хотят, чтобы руководителей силовых ведомств
бойцы выбирали сами, а также присутствовали на заседаниях силовых
ведомств. Кроме того, как рассказал глава братства В. Фурса – боец ??25-го
батальона «Киевская Русь» – среди требований батальонов является
проведение аудита Минобороны, а также возможность бойцам АТО войти в
состав миссии ОБСЕ и присутствовать на заседаниях организации.
Среди требований к ВР – импичмент Президенту и принятие закона о
снятии депутатской и судейской неприкосновенности.
Как сообщалось, Кабмин 26 января принял решение о вводе режима
чрезвычайной ситуации на территории Донецкой и Луганской областей. По
словам Премьер-министра А. Яценюка, это сделано с целью полной
координации всех органов власти для обеспечения безопасности граждан и
гражданской защиты населения.
Правительство также ввело режим повышенной готовности к
реагированию
на
чрезвычайные
ситуации
по
всей
Украине
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 1.02).
***
Бійці добровольчого батальйону «Айдар» пікетували Міністерство
оборони України з вимогою не розформовувати підрозділ, передає
кореспондент УНН.
Як повідомив комбат батальйону, народний депутат С. Мельничук, у
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Міноборони ліквідували військову частину № 0624 «Айдар» через начебто
втрачену печатку, однак бійці батальйону вважають, що це пов’язано з
бажанням чиновників приховати корупційні схеми.
Представник Міністерства оборони спростував слова С. Мельничука,
однак сторони не змогли прийти до діалогу, унаслідок чого виникла
штовханина і з КПП зняли двері. «Айдарівці» кілька разів перекривали рух
по Повітрофлотському проспекті, намагаючись привернути увагу влади до
себе.
Згодом до мітингувальників вийшов заступник міністра оборони
України П. Мехед, який запевнив бійців, що ніхто не має намірів
розформовувати батальйон «Айдар», однак бійці звинуватити його в
причетності до корупції.
Водночас С. Мельничук наголосив, що три дні тому подав рапорт
міністру оборони з проханням повернутися на фронт, однак він поки що
залишився
без
відповіді
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 30.01).
***
Сотрудники ГАИ Киева взбунтовались против массового увольнения
из Госавтоинспекции, сообщает в понедельник, 2 февраля, «АиФ
Украина».
Как сообщил изданию один из сотрудников, профсоюзы изучили приказ
министра МВД об увольнении сотрудников из ГАИ и признали его
незаконным. Из-за этого инспекторы всех районов Киева решили собрать
митинг под зданием главного управления УГАИ Киева с требованием
озвучить критерии, по каким будет происходить увольнение.
По информации издания, вместо митинга прошло закрытое заседание,
на котором инспекторы выдвинули ультиматум: до среды пересмотреть
приказ о массовом увольнении.
Как отметили участники заседания, начальство заявило, что
некомпетентно в этом вопросе и порекомендовало профсоюзам задать его
непосредственно министру. После заседания инспекторы отправились на
места несения службы.
Как ранее сообщалось, вскоре в Киеве вместо ГАИ заработает новая
полицейская
патрульная
служба
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 2.02).

ЕКОНОМІКА
Глава НБУ В. Гонтарева подтвердила переход на рыночный курс
валют. Банкиры договорились с НБУ о переходе к рыночным механизмам
курсообразования.
Банковское сообщество выступает за переход к рыночным механизмам
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курсообразования на валютном рынке, говорится в сообщении Нацбанка в
Facebook по итогам еженедельного совещания.
По информации НБУ, во время встречи обсуждались вопросы
эффективности действующего механизма курсообразования на валютном
рынке и важность поиска нового равновесного курса. «Мы выступаем за
прозрачную политику курсообразования и переход к рыночным механизмам.
Так же мы хотим, чтобы на рынке был единственный и эффективный курс.
Главным во внедрении монетарной политики регулятора является
продолжение использования системы гибкого обменного курса», – заявила на
совещании глава НБУ В. Гонтарева.
В то же время она подчеркнула, что регулятор не отказывается от
возможности влиять на рынок с помощью админрычагов и может вернуться к
ним в любой момент при наличии предпосылок.
Ранее СМИ сообщали, что с 5 февраля Нацбанк планирует отказаться от
использования индикативного курса, обеспечив единый рыночный курс
гривни на межбанковском валютном рынке.
НБУ с конца прошлого года проводит ежедневные аукционы и продает
около 3 млн дол. в день по заниженному курсу для установления
индикативного курса, на который должны ориентироваться банки при
проведении операций.
Так, 2 февраля средневзвешенный курс по состоянию на 12:30 составлял
16,1764 грн/дол., тогда как продажа на межбанке осуществлялась по курсу
около 21,50 грн/дол. (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
2.02).
***
Банкам рекомендуют устанавливать ставку по ипотеке не выше
18 %. Минимальный срок кредитования составляет пять лет, а максимальный
– 30 лет.
Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) установило на текущий
год размер процентной ставки по ипотечным кредитам при формировании
банковскими учреждениями кредитного портфеля на уровне 15,3 % годовых,
а рекомендованная ставка при рефинансировании заемщиков не должна
превышать 18 % годовых.
Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ГИУ,
соответствующие условия рефинансирования первичных кредиторов в
2015 г. утверждены правлением учреждения.
Согласно условиям осуществления рефинансирования первичных
кредиторов для кредитования строительства объектов жилого назначения и
приобретения жилья в этих объектах, ГИУ при выдаче заемных средств
отдает предпочтение преимущество банкам, которые кредитуют
застройщиков и граждан по рекомендованной ставке.
Средства в рамках таких кредитов предоставляются на срок до 2,5 лет в
гривне и в размере до 75 % сметной стоимости сооружения объекта жилого
назначения со степенью строительной готовности более 25 %.
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По условиям предоставления ГИУ финансовых кредитов для
формирования портфеля ипотечных кредитов, согласно требований ГИУ,
такие кредиты предоставляются банкам-партнерам учреждения в гривне на
срок до 180 дней под 15,3 % годовых.
Согласно условиям предоставления ипотечных кредитов по стандартам
ГИУ в 2015 г., рекомендованный размер процентной ставки при
кредитовании физических лиц составляет от 15,3 до 18 % годовых в гривне,
при этом минимальный срок кредитования составляет пять лет,
максимальный – 30 лет, а рефинансированию подлежит кредит со сроком
погашения от трех лет.
Для получения таких ипотечных кредитов минимальный размер
непогашенной суммы основного долга должен составлять 75 тыс. грн,
максимальный – 1,6 млн грн.
Соотношение обязательных ежемесячных платежей заемщика и членов
его семьи, в случае если они выступают финансовыми поручителями в
рамках ипотечного кредита, к их ежемесячному совокупному доходу не
должно превышать 50 % (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. –
30.01).
***
Реализация промпродукции возросла более чем на 6 %. Наибольший
объем реализованной продукции приходится на Днепропетровскую область.
Объем реализации промышленной продукции в Украине в 2014 г.
составил 1,186 трлн грн, что на 74,745 млрд грн (на 6,73 %) больше чем за
2013 г. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.
Так, объем реализации промпродукции в перерабатывающей
промышленности, на которую в отчетном периоде пришлось 68,2 % всего
объема реализации, составил 808,906 млрд грн, что на 9,58 %, или на
70,701 млрд грн, больше, чем годом ранее, пишет УНИАН.
Объем
реализации
в
поставке
электроэнергии,
газа
и
кондиционированного воздуха (18,3 % общего объема) составил
217,207 млрд грн, что на 0,97 %, или на 2,124 млрд грн, меньше объема за
аналогичный 2013 г.
В добывающей промышленности и разработке карьеров объем
реализации составил 153,726 млрд грн, что на 4,17 %, или на 6,160 млрд грн,
больше аналогичного прошлогоднего показателя.
Наибольший объем реализованной продукции приходится на
Днепропетровскую область – 237,123 млрд грн и Донецкую область –
179,617 млрд грн.
Отметим, данные приводятся без учета временно оккупированной
территории Автономной Республики Крым и Севастополя (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 31.01).

***
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Україна за рік знизила експорт через офшори на 87 %.
Експорт товарів з розрахунками через офшорні зони у січні – грудні
2014 р. становив 461 млн дол., або 0,9 % від загального експорту товарів з
України, що на 87 % менше відповідного періоду 2013 р. Про це йдеться у
повідомленні ДФСУ.
Як зазначається, при цьому імпорт товарів з офшорних зон до України в
минулому році скоротився більш ніж удвічі (51 %), до 387 млн дол.
Загальний обсяг експорту товарів з України за вказаний період становив
54,04 млрд дол., що на 15 % менше показника 2013 р. Імпорт товарів
скоротився на 32 % – до 52,53 млрд дол.
За даними ДФС, експорт товарів із розрахунками скоротився через
Британські Віргінські Острови у 9,8 раза; Сент-Вінсент і Гренадіни у чотири
рази; Маршальські Острови у 2,6 раза; Сейшельські Острови – на 45 %; СентКітс і Невіс у 5,8 раза; Беліз у 33,9 раза; Бермудські Острови у 38,6 раза.
Разом з тим у січні – грудні 2014 р. відбулося скорочення у
3,7 раза обсягу імпорту товарів до України з Кіпру – до 2,188 млрд дол.
При цьому експорт товарів з України до Кіпру у 2014 р. і збільшився на
23 % – до 1,546 млрд дол. (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2015. –
2.02).
***
В Украине утвердили уже почти 80 % местных бюджетов.
Больше всего бюджетов утверждено в Киевской, Николаевской и
Житомирской областях
По состоянию на 2 февраля в стране утверждены 9033 местных бюджета
разных уровней, что составляет 76,8 % от их общего количества, сообщается
на сайте Министерства финансов Украины.
По информации Минфина, утверждены 21 областной бюджет,
138 бюджетов городов областного значения, 461 районный бюджет и
районный бюджет в городах, 192 бюджета городов районного значения,
512 сельских и 7708 поселковых бюджетов.
Из 669 местных бюджетов, которые имеют право на прямые
межбюджетные отношения с государственным бюджетом, утверждены
607 местных бюджетов, или 90,7 % (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2015. – 2.02).
***
Протягом тижня, що минув, до переліку земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної власності, які можуть
бути передані в оренду у різних регіонах України через земельні торги,
включено 114 земельних ділянок. Їх загальна площа становить 1473,17 га.
Зокрема, у Вінницькій області до переліку включено сім земельних
ділянок загальною площею 124,3 га, Волинській – 10 ділянок (189,4 га),
Миколаївській – п’ять ділянок (149,5 га), Одеській – дві ділянки (7 га),
Рівненській – 11 ділянок (106,1 га), Сумській – одну ділянку (24 га),
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Тернопільській – 16 ділянок (206,8 га), Херсонській – 34 ділянки (158,8 га),
Хмельницькій – 15 ділянок (250,1 га), Черкаській – 13 ділянок (257,2 га).
Загалом станом на початок лютого перелік земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної власності для продажу прав
оренди на них на земельних торгах включає 3791 земельну ділянку
загальною площею 74361,7573 га (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2015. – 2.02).
***
Із 31 січня тарифи на перевезення вантажів залізничним
транспортому межах України проіндексовані на 30 %.
Із 31 січня 2015 р. набрав чинності Наказ Міністерства інфраструктури
України № 13 від 26.01.2015 р. «Про внесення змін до Коефіцієнтів, що
застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів
залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги».
Текст наказу опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» № 18 за 31 січня.
Відповідно до наказу Мінінфраструктури, тарифи на перевезення
вантажів залізничним транспортом у межах України (внутрішнє, експортне,
імпортне сполучення) проіндексовано на 30 %, крім вугілля. Тарифи на
перевезення вугілля – на 10 %, які у квітні буде проіндексовано ще на 18,2 %.
Проведення індексації тарифів на перевезення вантажів залізничним
транспортом необхідне для часткової стабілізації фінансового стану галузі, у
тому числі – для підтримання в робочому стані рухомого складу й
забезпечення безпеки руху, що потребує значних витрат.
Тарифи переглянуто, зокрема, через стрімке зростання ринкових цін і
несвоєчасне підвищення тарифів на перевезення, падіння обсягів перевезень,
необхідність відновлювати пошкоджені внаслідок бойових дій об’єкти
інфраструктури залізничного транспорту. Так, за попередніми підрахунками,
на сході країни пошкоджено більше 1,4 тис. об’єктів залізничної
інфраструктури, на відновлення яких необхідно понад 830 млн грн
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 1.02).
***
«Роскосмос» відмовляється від ракети «Зеніт», яку випускає Україна,
замінивши її російським носієм «Ангара». Про це в понеділок заявив
офіційний представник «Роскосмосу» І. Буренков, передають «Известия».
За його словами, більше «Зеніт» не замовлятимуть, а ті супутники, які
планувалося запустити за їхньою допомогою, будуть доставлені на орбіту за
допомогою новітніх носіїв сімейства «Ангара».
«Наша промисловість щойно завершила створення сучасної ракети, яка
дозволяє виконувати будь-які завдання, і ми порахували, що немає більше
сенсу закуповувати ракети в Україні», – пояснив І. Буренков. Позиція
«Роскосмосу» стала такою після зміни керівництва агентства, що відбулася в
січні цього року. Колишній глава «Роскосмосу» О. Остапенко не хотів
відмовлятися від «Зеніту»: у грудні 2014 р. представники «Роскосмосу»
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офіційно заявляли, що українські ракети будуть замовляти й далі.
Нова адміністрація «Роскосмосу» майже одразу вирішила на «Зеніт»
більше не розраховувати (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2015. –
2.02).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Дефіцит держбюджету минулого року становив 60 млрд грн.
Дефіцит державного бюджету України у 2014 р. становив
60,077 млрд грн, що на 4,629 млрд грн менше рівня дефіциту держбюджету
за аналогічний період 2013 р. Про це йдеться в повідомленні Міністерства
фінансів.
«У цілому, дефіцит державного бюджету у співставних умовах (без
врахування випуску ОВДП у сумі 17,992 млрд грн) становив 60,077 млрд грн,
що на 4,629 млрд грн менше рівня дефіциту державного бюджету за
аналогічний період минулого року», – ідеться в повідомленні.
Як зазначається, у січні – грудні 2014 р. погашення основної суми боргу
державного бюджету становило 120,819 млрд грн. Погашення внутрішнього
боргу дорівнювало 68,043 млрд грн, зовнішнього боргу – 52,775 млрд грн.
Державні запозичення на фінансування державного бюджету були
здійснені в обсязі 181,127 млрд грн, у тому числі до загального фонду –
176,936 млрд грн.
«На внутрішньому ринку було залучено 86,302 млрд грн, від зовнішніх
джерел надійшло запозичень на суму 94,824 млрд грн, у тому числі
4,190 млрд грн на фінансування проектів від міжнародних фінансових
організацій до спеціального фонду державного бюджету», – повідомляє пресслужба (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2015. – 2.02).
***
Україна не діє доволі швидко, щоб запобігти фінансовому краху. Про
це заявив керуючий директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу
Ф. Маліж, пише «Голос Америки».
«Зараз я бачу значно більше розмов про необхідність реформ, аніж
самих реформ», – цитує банкіра агентство Блумберґ.
Ф. Маліж вважає, що Україна, у першу чергу, має реформувати три
основні галузі: банківський та енергетичний сектори, а також інвестиційне
середовище.
Він радить почистити український банківський ринок від нечесних
гравців, реформувати «Нафтогаз України», а також зробити чесними правила
гри в економіці, щоб привабити міжнародних інвесторів. Для втілення цих
змін, розповідає Маліж, український уряд має дуже обмежений час.
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Банкір позитивно відгукується про роботу керівництва Національного
банку, а девальвацію гривні та монетарну політику в інтерв’ю газеті «День»
називає політичним рішенням. «ЄБРР при ухваленні рішення щодо надання
кредитів Україні бере до уваги кредитні рішення МВФ, наявність в Україні
“добрих проектів”, а також стан реформування країни», – розповідає
представник банку.
Сьогодні Україна дуже близька до дефолту, вважає Ф. Маліж. «Якщо
найближчим часом МВФ не ухвалить план підтримки Україні, це дуже
ризиковано. Я б сказав, це питання кількох місяців. Було б дуже добре, якби
МВФ затвердив свій пакет до кінця лютого», – додав він.
Перша запланована інвестиція ЄБРР в Україну планується у сумі
150 млн дол. компанії «Укртрансгаз» на модернізацію газопроводу Уренгой –
Помари – Ужгород.
Утім, за словами Ф. Маліжа, практичне інвестування не може початися,
тому що український уряд не прикладає зусиль у реформуванні енергетичної
галузі. «Це є умовою кредитування», – розповів представник ЄБРР. Він
зазначив, що банк не має ліміту на кредитування України у 2015 р.
«Україні потрібні три речі: гроші, знання та політична воля. З грішми та
знаннями ЄБРР готовий їм допомогти, а от політична воля – це 100 %
бажання самої України. Позитивні зміни потрібні українцям, а не банку чи
Євросоюзу», – підсумував він (Українська правда (www.pravda.com.ua). –
2015. – 1.02).
***
В Україні в січні 2015 р. за оперативними даними, виробництво сталі
скоротилося порівняно з січнем 2014 р. на 25 % – до 1,87 млн т. Про це
УНІАН повідомили в об’єднанні металургійних заводів «Металургпром».
За даними об’єднання, виробництво загального металопрокату за
вказаний період скоротилося на 25 % – до 1,72 млн т, виплавка чавуну
зменшилась на 26 % – до 1,72 млн т. Обсяг виробництва коксу в січні 2015 р.
зменшився на 39 % – до 0,9 млн т.
Як повідомлялося, в Україні в 2014 р. виробництво сталі скоротилося
порівняно з 2013 р. на 17 % – до 27,161 млн т, виробництво загального
металопрокату – на 18 % – до 23,793 млн т, виплавка чавуну зменшилась на
15 % – до 24,81 млн т.
Обсяг виробництва коксу в 2014 р. скоротився на 21 % – до 13,824 млн т
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 2.02).
***
Україна від початку опалювального сезону 2014–2015 рр. скоротила
запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) на 44,4 %, або на
7 млрд 438,19 млн куб. м. Про це йдеться в оперативних даних ПАТ
«Укртрансгаз», передає «Інтерфакс-Україна».
Якщо станом на 20 жовтня 2014 р., у сховищах було 16 млрд 749,64 млн
куб. м газу, то на 31 січня 2015 р. – 9 млрд 311,45 млн куб. м.
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Як повідомлялося, Україна розпочала відбір газу з ПСГ в опалювальний
сезон 2014/2015 рр. із 20 жовтня, піднявши в перший день зі сховищ близько
10 млн куб. м (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2015. – 2.02).
***
За 10 лет доля пенсионных расходов в госбюджете Украины
увеличились на 12 %. Пенсионный фонд из года в год недополучает свыше
70 млрд грн.
Пенсионные расходы «съедают» 26 % госбюджета в 2014 г., хотя десять
лет назад этот показатель был 14 %. Об этом пишет «Зеркало недели».
Сегодня, по оценкам Минсоцполитики, на теневом рынке труда
ежегодно выплачивается 200 млрд грн теневой заработной платы. Вследствие
этого Пенсионный фонд из года в год недополучает свыше 70 млрд грн. Его
дефицит растет ежегодно и в бюджете года нынешнего увеличен на треть –
до 28,8 млрд грн. Еще 61,9 млрд грн трансфертов уйдет на финансирование
пенсий по специальным пенсионным программам для депутатов,
госслужащих, военных, судей и прочих.
При этом, с учетом колоссального объема «серых» зарплат,
20 млн трудоспособного населения не в состоянии прокормить растущее
число пенсионеров. Так, в 2014 г. налогоплательщики уплатили 166,9 млрд
грн ЕСВ, еще 64,6 млрд были профинансированы государством. В 2015 г.
ситуация с ЕСВ принципиально не изменится.
«А вот ресурсы госбюджета могут исчерпаться, если участь
нереалистичные планы поступлений по остальным налогам и сборам,
которые с огромной вероятностью не будут выполнены», – пишет издание.
При этом пенсионные расходы в структуре госбюджета растут: с 14 % в
2004 г. до 26 % – в 2014 г. Госрасходы на здравоохранение в прошлом году
составили около 9 млрд грн, оборону – 16 млрд грн, образование –
32 млрд грн. А вот на выплату пенсий ушло свыше 82 млрд грн.
Украина – мировой лидер по удельному весу пенсионных расходов: они
составляют 17 % ВВП.
По этому показателю наша страна обошла Германию, Францию,
Японию, Испанию, Швецию, США, Нидерланды, Польшу и многие другие
страны. Однако при этом средняя пенсия в Украине не превышает
1,5 тыс. грн, что менее 84 евро, в то время как в Германии она составляет
970 евро, в Испании – 850 евро, в Польше – 195 евро, отмечает издание
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 1.02).
***
В Украине начали ликвидацию трех банков. В Украине
неплатежеспособными признали более 30 банков.
Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических
лиц (ФГВФЛ) 30 января приняла решения о ликвидации АБ «Порто Франко»
(Одесса), ПАО «КБ “Аксиома”» (Днепропетровск) и ПАО «Банк “Демарк”»
(Чернигов). Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда. Во все три
53

банка фонд назначил своих уполномоченных лиц на ликвидацию сроком на
год – с 30 января 2015 г. по 29 января 2016 г. включительно.
Все три банка по классификации НБУ на 1 января 2015 г. входили в
четвертую группу банков (небольшие) и занимали 111, 123 и 129 места
соответственно (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 2.02).
***
Столична влада дозволила ряду транспортних компаній, що
працюють у Києві, підвищити тарифи на проїзд. Про це пише «Сегодня».
За даними видання, слідом компанією «Союз-авто», документи на
узгодження підвищених тарифів до КМДА подали більше десятка
перевізників, і багато з них отримали добро від влади.
Так, уже на цьому тижні тарифи на проїзд зростуть на маршрутах № 242
(вул. Індустріальна – метро «Лісова») і № 496 (лікарня «Феофанія» – метро
«Лук’янівська»), які обслуговує ТОВ «Ярославь-Авто». Як заявив перевізник,
спочатку ціни з нинішніх 4 грн підвищать до 5 грн, а пізніше – і до 6 грн.
Усього компанія обслуговує 20 маршрутів, і на всіх пасажирам
доведеться платити більше.
«На першому етапі ми піднімаємо ціни на двох маршрутах, і поки не до
6 грн, а до 5. На наступному тижні – ще на трьох. І так, поступово, протягом
місяця, доведемо до економічно обґрунтованої ціни на інших. До березня всі
маршрути вийдуть з новими тарифами», – розповів директор компанії
І. Гусак.
За його словами, маршрути з найдовшою відстанню коштуватимуть
6 грн, трохи коротші – 5-5,5 грн, а короткі – 4,5 грн. «По 6 грн
коштуватимуть ті маршрути, які проїжджають відстань близько 30 км. У нас
таких три», – пояснив І. Гусак.
Кажуть, що погодили в КМДА підвищення цін, і інші великі
перевізники: «Кийтранс-2005», «Універсал-транс», ПП «Авен-Езер» та ін.
Транспортники запевняють, що розуміють пасажирів, яким тепер більше
доводиться платити і за комуналку, і за продукти, але іншого виходу не
бачать, бо комплектуючі та пальне теж подорожчали.
За словами голови Асоціації приватних перевізників «Столиця»
В. Липецького, ті перевізники, які ще не подавали в КМДА розрахунки,
будуть це робити найближчим часом. «Думаю, протягом лютого тарифи
підвищаться у всіх, але до якого рівня, визначає сам підприємець. Тарифи
будуть різними – залежно від довжини маршруту, витрат та інших чинників»,
– сказав В. Липецький.
Більшість киян вважає, що 6 грн для маршрутки – дуже дорого.
Як відомо, із середини лютого вдвічі зростуть тарифи на проїзд у
громадському транспорті Києва: метро до 4 грн, наземний транспорт – до
3 грн за поїздку (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2015. – 2.02).

***
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Канцлер ФРГ А. Меркель исключила возможность нового списания
долгов Греции. Об этом она заявила в интервью газете Hamburger Abendblatt,
опубликованном в субботу, пишет Deutsche Welle.
«Частные инвесторы уже добровольно отказались от части своих
кредитов, банки уже списали Греции миллиарды. Я не вижу возможности для
нового списания долгов», – отметила она.
Дальнейшая финансовая помощь Афинам может быть предоставлена,
только если Греция продолжит курс реформ, отметила канцлер. «Европа
будет и впредь демонстрировать солидарность с Грецией и другими
государствами, особенно теми, которые сильно пострадали от кризиса, если
эти страны будут прилагать усилия в сфере реформ и экономии», – отметила
Меркель.
Канцлер отметила, что Германия и другие европейские партнеры, в
настоящее время ждут, какую концепцию предложит им греческое
правительство.
Напомним, ранее премьер-министр Финляндии заявил, что страна не
собирается списывать долги Греции.
Как сообщал «Минфин» ранее, Международное рейтинговое агентство
S&P поместило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные
рейтинги Греции на уровне «B» в список на пересмотр с возможностью
понижения.
Агентство отмечает, что если новое правительство страны не сможет
договориться с кредиторами относительно дальнейшей финансовой
поддержки, то это сильно ослабит кредитоспособность Греции
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 2.02).
***
ЦБ Беларуси повысил прогноз инфляции. Целевой ориентир по
инфляции в Беларуси в 2015 г. определен на уровне 18 % с допустимым
отклонением в размере 2 %. Об этом сообщили в управлении информации и
общественных связей Национального банка Беларуси по итогам
расширенного заседания правления, пишет БЕЛТА.
Основной целью денежно-кредитной политики Национального банка
Беларуси в 2015 г. является ограничение инфляции для содействия
устойчивому и сбалансированному развитию экономики, отметили в
управлении. По итогам прошлого года этот показатель значительно превысил
прогнозный параметр и составил 16,2 %. «Данный уровень инфляции будет
достигаться путем контроля над денежным предложением со стороны
Национального банка. Для этого будет осуществлен переход к режиму
монетарного таргетирования», – пояснили в управлении информации и
общественных связей главного регулятора.
При этом как промежуточный ориентир денежно-кредитной политики
определяется прирост средней широкой денежной массы на уровне не более
30 % за 2015 г. Как операционный ориентир денежно-кредитной политики
определен прирост средней рублевой денежной базы.
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В свою очередь, целевые параметры прироста средней рублевой
денежной базы и средней широкой денежной массы будут достигаться с
использованием инструментов денежно-кредитной политики. Будут
возобновлены регулярные аукционы на открытом рынке (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 2.02).
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