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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про надання
згоди на звільнення Президентом України Шокіна В. М.
з посади Генерального прокурора України»
Верховна Рада України відповідно до пункту 25 частини першої статті
85 та частини першої статті 122 Конституції України надала згоду на
звільнення Президентом України Шокіна Віктора Миколайовича з посади
Генерального прокурора України. Проект Постанови зареєстровано за
№
4122
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/127164.html). – 2016. – 29.03).

В. Гройсман: Політичні сили парламенту мають взяти на себе
відповідальність і сформувати дієву коаліцію та якісний уряд
Політичні сили українського парламенту мають взяти на себе політичну
відповідальність і сформувати дієву коаліцію та якісний уряд. Про це заявив
Голова Верховної Ради України В. Гройсман, відкриваючи погоджувальну
раду керівників фракцій і голів комітетів Верховної Ради України в
понеділок, 28 березня.
«Політична відповідальність усіх керівників фракцій і груп полягає у
тому, щоби утворити дієву, якісну коаліцію, раз. По-друге, утворити якісний
уряд, два. Взяти на себе відповідальність, чітко визначити проблеми і почати
їх урешті-решт вирішувати», – заявив він.
В. Гройсман зазначив, що для розв’язання проблем і подолання кризи у
країні потрібні чіткий антикризовий план дій і стратегічне бачення розвитку
всіх сфер життя, сформоване спільно комітетами Верховної Ради й
міністерствами, які будуть утворені за підтримки коаліції парламенту.
За словами Голови Верховної Ради, влада повинна дати адекватну оцінку
і відповідь на ситуацію, що склалася у країні. «Українці живуть в агресивних
умовах. До чого б вони не звернулися: освіта, охорона здоров’я, економіка,
інфраструктура – все налаштовано, на превеликий жаль, неякісно і агресивно
стосовно громадянина. Тому це потрібно змінити», – зауважив він.
Керівник парламенту зазначив, що сьогодні важливе питання для
розв’язання кризи у країні – повернути довіру громадян до влади і взяти
політичну відповідальність. «Повернути її [довіру] з екранів телебачення
неможливо, тільки через конкретні дії», – наголосив керівник парламенту.
Голова Верховної Ради підкреслив, що ніхто не має «відсиджуватися»,
уникаючи розв’язання проблем країни. «Ми вже стоїмо по шию в проблемах.
Якщо ще тиждень-два будемо тягнути, ці проблеми нас повністю занурять, і
це вже будуть зовсім інші виклики, на превеликий жаль, для українців і для
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нашої країни, – наголосив В. Гройсман. – Найголовніше, що нічого не робити
– це розписатися у тому, що ми погоджуємося із заглибленням кризи і
погіршенням якості життя людей. Це є принципово важливим, і це потребує
мудрості від кожного політика і спільних рішень» (Офіційний веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Topnovyna/127095.html). – 2016. – 28.03).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
М. Закіров, ст. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Електронне декларування: нові стандарти
державного менеджменту
Розробка системи контролю за доходами і витратами чиновників як
ефективного інструменту запобігання корупції має тривалу історію й
розпочалася ще зі звичайного паперового декларування. Піонером
електронного декларування були США, де ця система почала діяти в 1965 р.
На сьогодні системи електронного декларування діють у понад 100 країнах
світу, але ефективність цих систем у різних державах багато в чому залежить
від конкретного рівня розвитку онлайн-технологій.
У середині березня 2016 р. в Україні завершилася успіхом уже чергова
спроба затвердити останній з так званих «безвізових» законів, які наша
країна була зобов’язана прийняти в рамках виконання вимог щодо
лібералізації візового режиму з Європейським Союзом і який стосувався
системи електронного декларування. Уперше цей документ було розроблено
ще у 2014 р., і у тій редакції він передбачав максимальну прозорість і
відкритість інформації про прибутки і витрати українських чиновників.
Відтоді з різних приводів прийняття закону відкладалося й паралельно
робилися спроби внести корективи у зміст документа.
Але час спливав, позиція європейських партнерів залишалася
непохитною. Тому 16 лютого 2016 р. Верховна Рада ухвалила закон про
електронне декларування. Відповідний законопроект № 3755 про внесення
змін до закону України про протидію корупції, що стосується роботи
електронної системи надання й оприлюднення декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій у державі або в органах місцевого
самоврядування, був прийнятий з поправками ініціатора документа –
позафракційного народного депутата В. Денисенка.
Відповідно до цих поправок, незважаючи на те що подача електронних
декларацій уможливлюється з 2016 р., відповідальність за неправдиві
відомості настає лише з 2017 р. Крім того, декларування витрат було піднято
з 20 до 100 мінімумів, а також було здійснено переформулювання членів
родини.
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Експертне середовище та громадськість негативно відреагували на
прийняття закону в запропонованій редакції. Зокрема, політолог В. Таран
підкреслив: «Електронна система декларування буде “кастрована”. Тому що
ми не побачимо, на кого з родичів чиновники і депутати записуватимуть
майно. А це одне з найбільш поширених зловживань. Депутати поставили під
загрозу візову лібералізацію. Бо це суперечить західним стандартам і нормам.
І реакція ЄС буде дуже різкою» (http://gazeta.ua/articles/politics).
Також негативно зустріла прийнятий Верховною Радою закон і офіційна
Європа. Зокрема, посол ЄС Я. Томбінський, хоча в цілому і привітав роботу
українського парламенту над виконанням умов, необхідних для
запровадження безвізового режиму з ЄС, але підкреслив: «Для завершення
цих зусиль необхідно, аби закон про електронне декларування був
приведений
у
відповідність
до
міжнародних
стандартів»
(http://novynarnia.com).
Крім того, 11 березня 2016 р. на сайті «Слово і діло» з посиланням на
прес-службу Адміністрації Президента повідомлялося про телефонну
розмову голови Європейської комісії Ж.-К. Юнкера з Президентом
П. Порошенком, під час якої «Ж.-К. Юнкер висловив сподівання щодо
позитивного рішення Верховної Ради щодо законодавчого врегулювання
питання електронного декларування у відповідності до стандартів ЄС, що
стане значним кроком уперед у реалізації антикорупційної політики й дасть
можливість Україні за кілька років інтегруватися до Європейського Союзу»
(http://www.slovoidilo.ua).
У результаті експертного аналізу, обговорення в політичних колах
країни й консультацій з європейськими партнерами 12 березня Президент
П. Порошенко ветував закон від 16 лютого й подав до парламенту свої
пропозиції. З огляду на невідкладну важливість питання й зазначену
наполегливість офіційної Європи вже 15 березня народні депутати ухвалили
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у 2016 році» з
пропозиціями Президента.
Безумовно, незвична для українського парламенту оперативність
прийняття такого важливого рішення може викликати здивування, але, як
зауважує політолог А. Дуда, «голосування було принциповим, і якби не
проголосували, це мало б катастрофічні наслідки. По-перше, це пряма вимога
ЄС. По-друге, законопроект був із поправками Президента. Відповідно, його
фракція просто не могла не підтримати, а для решти дуже непопулярно було
б, якби вони не проголосували. Крім того, громадська думка була
сформована однозначно. Це компромісний варіант між інтересами Європи та
нашими чиновниками» (http://www.slovoidilo.ua).
Варто зазначити, що взятий темп роботи було збережено – уже 16
березня Президент П. Порошенко підписав прийнятий Закон. У газеті «Голос
України» текст Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо особливостей подання службовими особами декларацій
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про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у 2016
році» було опубліковано 17 березня, а з наступного дня він уже набрав
чинності.
Поряд з оперативністю прийняття рішень безумовним позитивом є те,
що внесені зміни не лише дали можливість узгодити положення Закону зі
стандартами ЄС, але й істотно посилили потенційну ефективність
електронного декларування. Так, народний депутат, голова Комітету ВР з
питань фінансової політики й банківської діяльності С. Рибалка підкреслив,
що необхідність електронного декларування і відповідальність для
службових осіб за достовірність даних вводиться не з 2017 р., а вже з 2016 р.
Крім того, на думку депутата, доволі розумним компромісом є те, що
електронні декларації вже цього року подаватимуть лише ті посадові особи,
які займають особливо відповідальне становище. Враховуючи той факт, що
навіть за таким скороченим варіантом ідеться про приблизно 30 тис. осіб, це
дасть змогу відносно спокійно відпрацювати механізм декларування й не
«втопити» його у величезній хвилі даних і невідворотних для будь-якої нової
справи помилок. Разом з тим Законом встановлюється жорстка, у тому числі
кримінальна відповідальність за надання свідомо недостовірної інформації.
Зокрема, якщо розбіжність між реальними й поданими даними становитиме
від 100 до 250 розмірів мінімальної заробітної плати (з 1 травня – від 145 тис.
до 362,5 тис. грн), то на службову особу накладається штраф від 1 до 2,5 тис.
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (689 тис. – 1,722 млн грн).
Якщо ж якість життя службової особи перевищує задекларовану суму на
більше ніж 250 розмірів мінімальної заробітної плати, то держава в праві
покарати її штрафом від 2,5 до 3 тис. неоподаткованих мінімумів доходів
громадян (від 1,722 млн до 2,067 млн грн), або громадськими роботами на
строк від 150 до 240 год, або позбавленням волі на строк до двох років, з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років.
Але навіть доопрацьований відповідно до європейських вимог Закон не
зняв усіх проблем. Так, на думку голови Ради суддів України, судді
Верховного Суду В. Симоненко, виникає загроза використання даних з
електронних декларацій у різних злочинних схемах і як інструмент тиску на
суди. «Уже сьогодні є приклади, коли судді підкидають гранату, а ніхто не
звертає на це уваги. Суддів викрадають, палять будинки або машини. Нерідкі
дзвінки з погрозами щодо певних справ. Якщо інформація з декларації не
буде працювати спільно з нормами Закону “Про захист персональних даних”,
то це може спричинити дуже великі проблеми. І перші, хто опиняться під
загрозою – це судді, які розглядають справи», – наголошує В. Симоненко
(http://sud.ua/news).
У свою чергу вже згадуваний вище народний депутат С. Рибалка вказує
на зауваження юристів щодо закріплення в Законі альтернативного принципу
відповідальності: або адміністративна, або кримінальна. «Такий вибір
створює додаткові можливості для корупції під час оцінки майна та
відповідності його вартості даним декларації та під час винесення судового
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рішення. Не хочеться, щоб система стала ще одним корупційним інститутом
збирання данини із корупціонерів... Також експерти звертають увагу, що у
більшості європейських країн немає кримінальної відповідальності за
помилки в деклараціях. Там існує кримінальна відповідальність за несплату
податків. Однакова для всіх громадян», – наголошує народний депутат.
Проте переважна більшість парламентарів і експертів вважає прийняття
удосконаленого Закону істотним кроком назустріч новій якості українського
суспільства, державного менеджменту та світового визнання дієвості
українських реформ. «Ухвалений Закон є компромісним для влади,
європейців і громадянського суспільства. Він не є досконалим, але має
позитивні тенденції. Ми зможемо і повинні будемо його доопрацювати після
першого року декларування. Головне, що в цьому році під дію Закону
підпадають чиновники першої і третьої категорії: Президент, міністри,
депутати, заступники, голови облдержадміністрацій, судді, прокурори», –
підкреслив політолог В. Таран (http://gazeta.ua).
Деякі народні депутати схильні розглядати впровадження електронного
декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру
насамперед з точки зору виконання вимог ЄС щодо візової лібералізації.
«Верховна Рада прийняла 100 % рішень, необхідних для введення
безвізового режиму з ЄС для громадян України! Тільки що український
парламент прийняв останній закон про електронні декларації в варіанті,
узгодженому з експертами ЄС. 278 – “за”», – повідомив про подію Голова
Верховної Ради В. Гройсман. В унісон зі спікером народний депутат
С. Заліщук підкреслює, що Закон необхідний для отримання безвізового
режиму з Євросоюзом: «Це останній і найскандальніший з пакета безвізових
законів. Сам Закон ще не гарантує безвізовості. Але без нього її точно не
буде». Саме на надії на безвізовий режим акцентує увагу й нардеп від БПП
Р. Мацола: «Тільки що ми прийняли останній закон на шляху до отримання
безвізового режиму з країнами Євросоюзу – про електронні декларації
чиновників, з урахуванням пропозицій Президента. Тепер слово за нашими
європейськими партнерами. Сподіваюся, уже найближчим часом українці
отримають право вільно їздити в ЄС і відчувати себе членами великої
європейської сім’ї. Без жодних вагань, разом з ще 277 моїми колегами,
проголосував “за”» (http://apostrophe.com.ua/article/politics/2016-03-15/ukrainane-ischet-legkih-putey-sotsseti-obsujdayut-zakon-ob-elektronnyihdeklaratsiyah/3748).
Експертне середовище, природно, більш стримано сприйняло прийнятий
Закон, побачивши в ньому певний компроміс. Зокрема, у прийнятому 15
березня Законі вдалося зберегти положення, включене ще до редакції 16
лютого, щодо визначення кола родичів, чиї доходи мають враховуватися в
декларації посадовців. Депутати вирішили, що декларувати доходи мають
лише ті члени родини, які зареєстровані за однією адресою з посадовою
особою. Отже, публічно декларувати доходи будуть зобов’язані лише ті
члени родини, які «спільно проживають і пов’язані спільним побутом» з
посадовою особою. Як зазначив на своїй сторінці у Facebook народний
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депутат В. Денисенко, «коло осіб, чиї статки треба декларувати, обмежується
тим же колом, яке існує сьогодні. Попри всі крики антикорупціонерів, вони з
радістю погодилися на те, щоб і далі “все записувалося на тещ і свекрух”. І
зараз жоден антикорупціонер, який два тижні тому рвав горло про те, що це
жахливо, ні слова про це не говорить».
Тому й невипадкові доволі різкі оцінки прийнятого Верховною Радою
Закону від політолога М. Давидюка: «Змова, фейк і окозамилювання. Не вірю
я в те, що 278 депутатів усупереч своїм інтересам проголосували за закон про
електронне декларування. Спрацював комплекс самозбереження, тому вночі
Банкова в змові з депутатами взяли те компромісне, що і Європу влаштує, і
реальні доходи народних обранців не покаже. Розрив між владою і
населенням – катастрофічний, тому ніхто правди не скаже. Але і нагнітати
громадський гнів депутати не стали. Правду дізнаємося не раніше ніж через
рік, коли Закон запрацює в дії і коли ми побачимо порожні рядки і бідних
родичів народних обранців (http://apostrophe.com.ua/article/politics/2016-0315/ukraina-ne-ischet-legkih-putey-sotsseti-obsujdayut-zakon-ob-elektronnyihdeklaratsiyah/3748).
З огляду на наведене висловлення політолога М. Давидюка виникає
запитання: чому Закон запрацює в дії не раніше ніж через рік, якщо він уже
набрав чинності? Відповідь знаходимо у коментарі директора Українського
інституту аналізу й менеджменту політики Р. Бортника. Оцінюючи
перспективи впровадження декларованих змін, експерт зазначив, що для
нормального функціонування закону про електронне декларування доходів
чиновників необхідне прийняття численних підзаконних актів, які можуть
перекрутити початкову суть документа. «У нас дія будь-яких законів
блокується підзаконними актами і конкретною правовою практикою. А під
цей закон необхідно буде прийняти ще десятки нормативно-правових
підзаконних актів, розпоряджень, постанов уряду», – наголосив Р. Бортник
(http://www.newsline.com.ua).
Саме на обов’язковість проведення певних організаційних і
процедурних заходів звертає увагу народний депутат від партії «Воля»
Ю. Дерев’янко. У першу чергу, на думку депутата, терміново має
запрацювати Національна агенція із запобігання корупції (НАЗК). «Адже це
той орган і ті люди, які потім будуть перевіряти електронні декларації, в тому
числі кошти політичних сил, партій, будуть задавати величезну кількість не
дуже зручних питань і потенційним корупціонерам, і тим, хто фінансує
політичні партії», – наголошує Ю. Дерев’янко. Парламентар також
підкреслив, що для того, щоб декларації заповнювалися коректно і потім
контролювалися, важливо, щоб НАЗК прийняла підзаконні акти. «Це
інструкція, відповідно до якої має відбуватися декларування. По Закону
заповнити таку складну декларацію буде дуже важко», – підкреслив
народний депутат (http://derevyanko.org/ua).
На сьогодні з урахуванням можливих зволікань очікується, що система
почне працювати протягом найближчих трьох-чотирьох місяців. І
незважаючи на зазначені компромісні й можливі організаційні моменти,
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експерт з питань податкової політики Інституту суспільно-економічних
досліджень Ю. Федчишин вважає, що електронне декларування доходів
чиновників є реальним інструментом боротьби з корупцією. Аналогічну
точку зору висловлює й міністр юстиції України П. Петренко: «Система
електронного декларування – це той інструмент, який дасть можливість
українському суспільству мати дієвий контроль за державними чиновниками.
Ця система дасть можливість кожному платнику податків знати, на що
витрачаються державні кошти... У нас полем для корупції завжди була
бюрократія, зарегульованість, а також безвідповідальність і безконтрольність
чиновника. Запровадивши нову систему, ми, фактично, прибираємо момент,
пов’язаний з безвідповідальністю і відсутністю контролю за чиновником».
На істотні позитивні переваги нової форми декларування звертає увагу
перший заступник міністра юстиції Н. Севастьянова: «Нова декларація
виглядатиме інакше. Вона ширша за обсягом, вона подається через онлайнформу. Самі ж декларації зберігаються в єдиному реєстрі, який є відкритим і
дає можливість проводити моніторинг процесу. Крім того, нова система
розширює положення щодо декларування, які стосуються готівки,
незавершеного будівництва і, найголовніше, компаній, де чиновник є
бенефіціаром» (http://obljustif.gov.ua).
Отже, можна констатувати, що Україна зробила черговий крок до
сучасних стандартів організації державного менеджменту. Попри зазначені
недоліки, прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими
особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру у 2016 році» здатне підвищити ефективність і керованість нашої
країни.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман вважає необхідним
прийняття та реалізацію швидких і якісних рішень для виводу країни з
кризи. За його словами, сьогодні першочергової уваги влади потребують
галузі аграрного сектору і вугледобувної промисловості, охорони здоров’я,
освіти, ІТ-сектору, відродження та формування чіткої моделі національної
економіки, зміцнення державного управління, зайнятості населення,
боротьби з корупцією. Про це заявив В. Гройсман після погоджувальної ради
керівників фракцій і голів комітетів Верховної Ради України в понеділок, 28
березня.
Зокрема, у сфері охорони здоров’я необхідно зменшити інвалідність і
смертність населення від серцево-судинних захворювань, а також
урегулювати питання цін на ліки, наголосив Голова парламенту.
Крім того, на думку керівника Верховної Ради, потрібно вжити заходів
до наповнення державного бюджету через руйнування різних корупційних
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схем, зокрема на митниці, та шляхом реформування соціальних фондів. «Це
десятки мільярдів гривень, які можуть бути направлені на погашення
дефіциту Пенсійного фонду» та інші потреби, зазначив В. Гройсман.
Також Голова парламенту наголосив на необхідності розбудови
вітчизняної інфраструктури, зокрема побудови доріг, дитячих садків, шкіл,
лікарень, а також формування політики з енергоефективності й розвитку
системи професійно-технічної освіти. «Це конкретні питання, які можуть
бути вирішені. Це мільярди, які можуть бути зекономлені і направлені туди,
куди потрібно», – зазначив В. Гройсман.
Голова парламенту наголосив, що українське суспільство потребує
швидких і якісних рішень від політикуму. «Якщо буде створена реальна, не
популістська коаліція, якщо буде можливість новому Прем’єр-міністру
сформувати якісне реформістське ядро в уряді, тоді ці питання почнуть
вирішуватися дуже швидко. Я переконаний у тому, що ми зможемо до кінця
року стабілізувати ситуацію і, можливо, стати на позицію економічного
зростання», – зауважив спікер Верховної Ради (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 28.03).
***
У четвер Верховна Рада України розгляне фінансово-економічні
законопроекти, зокрема, щодо вирішення проблем шахтарів та питання
підтримки фермерства. Про це заявив Голова парламенту В. Гройсман,
відкриваючи Погоджувальну раду керівників фракцій та голів комітетів
Верховної Ради України у понеділок, 27 березня. «У нас є багато питань у
вугледобувній галузі, але, на превеликий жаль, вони вже роками не вирішені.
Я думаю, що ряд рішень, який ухвалить український парламент, … тут єдині,
дасть дуже чіткий сигнал шахтарям, що їхні проблеми врешті-решт
починають вирішуватися за підтримки Верховної Ради України», – зазначив
В. Гройсман.
Голова Верховної Ради зауважив, що на цьому тижні народні депутати
повертатимуться до питань, які не були розглянуті під час попереднього
пленарного засідання.
«Хотів би, щоби всі були налаштовані на ефективну роботу по тим
рішенням, які сьогодні потребує країна. І нам потрібно …і далі проводити
між політиками дискусії, щоби знайти вихід з політичної кризи, яка
загострює будь-які інші соціально-економічні питання», – заявив
В. Гройсман, закликавши народних депутатів до ефективної роботи над
прийняттям законів (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 28.03).
***
Верховна Рада України наступного пленарного тижня у вівторок
проведе тематичне засідання для розгляду ряду законопроектів у сфері
охорони здоров’я. Відповідне доручення апарату Верховної Ради України дав
Голова парламенту В. Гройсман під час погоджувальної ради керівників
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фракцій і голів комітетів Верховної Ради України в понеділок.
«Вважаю, що одне засідання зробити для розгляду охорони здоров’я
абсолютно є доцільним і необхідним. Тому я просив би апарат спільно із
фракціями опрацювати перелік законів і позицій щодо їх підтримки,
внесення їх на наступний, напевно, пленарний тиждень, наприклад, на
вівторок, на ранкове чи вечірнє засідання. Ми проведемо в рамках охорони
здоров’я», – заявив В. Гройсман.
Крім того, Голова парламенту доручив апарату Верховної Ради
запросити уряд до напрацювання рішень, а також ознайомитися з позиціями
асоціацій і представників місцевої влади щодо питань, що розглядатимуться
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 28.03).
***
«Я готовий брати на себе відповідальність», – заявив Голова
Верховної Ради України В. Гройсман на брифінгу за підсумками засідання
ради коаліції.
Голова Верховної Ради України зазначив: «Настав той час, коли
потрібно зробити оцінку того, що вже зроблено, які були допущені помилки,
перезавантажити владу і перезавантажити коаліцію для того, щоб рухатися
вперед. Хочу подякувати фракції “Блок Петра Порошенка”, яка розглядає
можливість (ще буде засідання фракції) потенційного розгляду моєї
кандидатури на посаду Прем’єр-міністра України. Але я хочу підкреслити,
що саме важливе, це не те, хто буде Прем’єр-міністром, а те, що ми будемо
робити далі.
Я переконаний в тому, що ефективний план дій, який може забезпечити
стабілізацію ситуації й припинення кризових явищ, які ми маємо в
українському суспільстві та економіці, – це перша позиція.
Потрібно повернути довіру людей до влади. А це можна зробити не
гаслами, а реальними кроками і діями, відновити економічне зростання нашої
країни»
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 24.03).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман вважає корупцію в
державних органах мародерством і назвав одним з пріоритетів боротьбу
з нею. Про це керівник парламенту заявив під час спілкування з
журналістами за результатами засідання ради коаліції Верховної Ради
України в четвер, 24 березня.
«У тому стані, в якому сьогодні є українське суспільство і громадяни, з
тими доходами, які сьогодні отримують люди, і з тими видатками, які
сьогодні люди сплачують, я вважаю, що сидіти на потоках, сидіти на
тіньових схемах – це не крадіжка, це не корупція. Запам’ятайте, це
мародерство», – заявив керівник парламенту, додавши, що в мародерів немає
ні совісті, ні честі.
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Голова Верховної Ради зазначив, що в Україні потрібно здійснити рішучі
дії для подолання корупції в державних органах. «Треба все зробити для
того, щоб було унеможливлено ставати на будь-які [грошові] потоки. Я
вважаю, що це найголовніше, що потрібно зробити», – заявив В. Гройсман.
Разом з тим Голова парламенту висловив переконання, що побороти
розкрадання державного бюджету може не лише кримінальне покарання
зловмисників, а й публічний моніторинг і суспільна увага. «Наше спільне
завдання, усіх, і ваше [журналістів] у тому числі, об’єднувати у цьому
питанні зусилля», – зазначив він (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 24.03).
***
Команда нового уряду має бути професійною і здатною якісно і чесно
відповідати на виклики, які є сьогодні в країні, що дасть змогу відновити
довіру громадян до влади. Про це заявив Голова Верховної Ради України
В. Гройсман під час спілкування з журналістами за результатами засідання
ради коаліції Верховної Ради України в четвер, 24 березня.
Керівник парламенту наголосив, що при формуванні складу Кабінету
Міністрів необхідно відійти від «ментальності розподілу посад», а виходити з
чітких пріоритетів і завдань щодо потрібних у країні перетворень, зокрема
щодо відновлення національної економіки, державного управління, реформи
освіти, охорони здоров’я, системи соціального захисту та подолання
зловживань і корупції.
У зв’язку з цим Голова Верховної Ради зазначив, що важливо, аби
потенційні члени Кабінету Міністрів сповідували принципи, «які дозволять
їм бути успішними в цих сферах». «Люди не зможуть чекати дуже довго,
коли чиновники будуть приймати рішення. Треба визначати дуже чітко, у
чому є пріоритет, які є завдання, як їх потрібно виконувати», – зауважив
В. Гройсман.
За словами керівника парламенту, люди, які мають прийти працювати в
уряд, повинні мати бездоганну репутацію та професійні якості. «Ми маємо
створити професійний уряд з політичною підтримкою українського
парламенту, який буде відповідальний, прозорий та ефективний. Іншого
уряду я не бажаю ні нашій країні, ніяким іншим країнам, нашим друзям і
партнерам», – зазначив В. Гройсман.
Голова Верховної Ради назвав людей, які можуть увійти до майбутнього
складу уряду. Зокрема, за його словами, це І. Міклош, віце-прем’єр-міністр,
міністр фінансів Словаччини; Ю. Ковалів, перший заступник міністра
економічного розвитку і торгівлі України; М. Нефьодов, заступник міністра
економічного розвитку і торгівлі України. «Абсолютно нові, якісні люди, з
новим менталітетом, які можуть якісно і чесно відповідати на ті виклики, які
є сьогодні. Дуже важливо, щоби і сам уряд був урядом відповідної довіри», –
наголосив Голова парламенту.
В. Гройсман зазначив, що у випадку переформатування уряду та коаліції
і висловлення довіри йому як кандидату на посаду Прем’єр-міністра буде
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пропонувати людей, «які можуть викликати довіру і бути ефективними». «Я
збираюся, якщо буде така необхідність, працювати на українських громадян і
нашу державу. Тому хотів би це робити з людьми, які викликають довіру, а
не відразу», – наголосив він.
Голова Верховної Ради зауважив, що кандидатури до нового складу
уряду мають також затвердити фракції парламенту.
Разом з тим він зазначив, що коаліція Верховної Ради має дати оцінку
діяльності деяким членам діючого Кабінету Міністрів щодо їх можливої
подальшої роботи в уряді. «Я ніколи не погоджуся бути Прем’єр-міністром
уряду лузерів. Я вважаю, що це має бути Кабінет Міністрів, який відновить
довіру – і ми отримаємо спільний український успіх. Тому для цього команда
дуже важлива», – наголосив В. Гройсман (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 24.03).
***
Перезавантаження уряду та зосередження роботи влади всіх рівнів
над розв’язанням нагальних проблем дасть змогу вивести країну з кризи й
повернути довіру громадян до влади. Про це заявив Голова Верховної Ради
України В. Гройсман в ефірі телеканалу «Інтер».
«Від того, наскільки швидко ми зможемо перезавантажити коаліцію,
перезавантажити уряд, сфокусуватися на реальних задачах, які стоять
сьогодні, буде залежати, чи зможемо ми повернути довіру людей і дати їм
розуміння того, що у майбутньому Україна буде йти правильним шляхом», –
заявив В. Гройсман.
На думку голови Верховної Ради, найкращий план дій, який є на
сьогодні, щодо реформування країни – це Коаліційна угода, підписана
п’ятьома фракціями парламенту. «Зараз питання не про те, як змінювати цей
план, а наскільки ефективно його використовувати», – зауважив він.
Крім того, влада повинна вживати антикризові заходи для того, щоб
побороти проблеми в багатьох галузях країни. Зокрема, за словами
В. Гройсмана, у пріоритеті має бути вирішення питань соціальної сфери,
охорони здоров’я, освіти, розвитку інфраструктури, вугільної промисловості,
підтримки ІТ-галузі та аграрного сектору, автоматизації роботи митниці,
збільшення робочих місць і відродження національної економіки. «Мої
зустрічі з експертами, мої зустрічі з представниками цих сфер дають
розуміння того, що це реально зробити», – зауважив голова Верховної Ради.
В. Гройсман висловив переконання, що до кінця року можна досягнути
позиції, «від якої ми можемо забезпечити стале зростання національної
економіки і, як наслідок, вирішення багатьох питань». При цьому Голова
парламенту наголосив, що влада не має залишатися осторонь тих проблем,
що турбують суспільство. «Ніхто не зможе пересидіти ту кризу, яку сьогодні
відчувають люди», – підкреслив він.
В. Гройсман зазначив, що сьогодні представники всіх рівнів влади в
тісній взаємодії з міжнародними партнерами мають об’єднатися над
розв’язанням нагальних проблем країни та докладати в десятки разів більше
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зусиль через те, що багато часу було втрачено. «Треба [вирішувати
проблеми] не згори високих київських кабінетів, а спільно з мерами,
міськими радами, сільськими радами, обласними радами, з обласними
адміністраціями. Маємо всі об’єднатися. Має бути одна ідея: Україна –
успішна країна. І тоді ми зможемо це зробити», – заявив він.
Спікер Верховної Ради також зауважив, що дуже важливо, аби нова
коаліція та новий уряд, за умови його формування, не були популістськими, а
провадили «відвертий і конструктивний діалог» з громадянами. «Лідер
реформ – уряд. Уряд має бути ефективним, професійним. І уряд має
спиратися на підтримку не популістської, а реальної коаліції, яка забезпечить
реформи, – наголосив він. – Якщо ми не зрозуміємо, що ці десятки, десятки
проблем, які мають сьогодні критичне значення, не будуть вирішені, проблем
буде все більше і більше, а настрої в суспільстві будуть все гірше і гірше.
Україна цього не заслуговує» (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 27.03).
***
Ефективна взаємодія Кабінету Міністрів, парламенту, місцевих
органів влади і громадянського суспільства забезпечить подолання кризи у
країні. Про це заявив Голова Верховної Ради України В. Гройсман в інтерв’ю
телеканалу «Рада» в п’ятницю, 25 березня.
«Дуже важливо, щоби був взаємозв’язок Кабінет Міністрів – парламент,
парламент – Кабінет Міністрів з місцевими органами влади, і це все у
супроводі з якісним контактом з громадянським суспільством, експертним
середовищем. Тоді ми не будемо робити помилок», – наголосив В. Гройсман.
За словами керівника парламенту, зокрема, необхідно розв’язати
проблеми в ряді галузей: економіці, аграрному секторі, охороні здоров’я,
освіті, вугільній промисловості, соціальній сфері тощо. «Є ряд базових речей,
на які треба дати дуже чіткі відповіді. Не просто “все буде добре колись”, –
зазначив В. Гройсман. – Але ключове завдання – не сформувати план, а бути
здатним його зреалізувати».
Керівник парламенту зазначив, що для розв’язання нагальних проблем у
країні за результатами роботи в парламенті сформовано антикризовий план
дій. «Дуже важливо, щоби план дій був зрозумілий для українського
суспільства, щоб ми змогли повернути довіру громадян до влади, щоб ми
могли призупинити ту кризу, яка сьогодні є, не тільки політичну, а й
соціальну і економічну, і люди це відчувають. І ми повинні відновити
зростання української економіки і взагалі розвиток нашої держави», –
наголосив В. Гройсман.
Крім того, Україна повинна продовжити будувати ефективні, якісні
відносини з міжнародними партнерами, зокрема з Міжнародним валютним
фондом. «План цих реформ [програми взаємодії з МВФ] дасть можливість
змінювати Україну, бороти корупцію, робити конкурентний ринок,
конкурентне середовище, відкривати публічні тарифи, – багато робити
позитивних речей для українських громадян, а не для Міжнародного
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валютного фонду», – наголосив Голова парламенту.
Також одним з пріоритетних завдань діяльності влади має бути
повноцінна європейська інтеграція України, зокрема щодо виконання Угоди
про асоціацію, зони вільної торгівлі з Європейським Союзом і підтримки
українських виробників – експортерів до країн ЄС, зазначив він.
В. Гройсман також висловив переконання, що Європейський Союз
прийме рішення щодо лібералізації безвізового режиму для України
найближчим часом.
«Питань є дуже багато, і завдань є дуже багато. І не дивлячись на те,
який буде створений уряд, хто його очолить, найголовніше, щоби питання
зрушилися з місця і ми змогли добитися якісного результату», – підкреслив
керівник парламенту (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 25.03).
***
Комітет з питань запобігання і протидії корупції розглянув проект
закону «Про старательську діяльність».
Як наголошують автори документа, законопроект (№ 3035) розроблено
з метою вдосконалення законодавства у сфері видобування корисних
копалин, зокрема врегулювання в рамках правового поля можливості
видобування корисних копалин працею старателів на родовищах і проявах,
що не мають промислового значення, визначення правових, економічних та
організаційних засад старательської діяльності, спрямованих на гарантоване
забезпечення безпеки праці, земле- й надрокористування та екологічної
безпеки.
За підсумками обговорення на засіданні комітету члени комітету
вирішили:
1. Доручити народному депутату України, голові підкомітету з питань
взаємодії з громадянським суспільством І. Луценку підготувати окремі
пропозиції до проекту закону про старательську діяльність щодо
необхідності встановлення чіткого законодавчого регулювання сфери
видобутку бурштину з метою уникнення корупційних ризиків. До
обговорення цих пропозицій залучити авторів законопроекту, експертів ради
громадських експертиз при комітеті і представників правоохоронних органів.
2. Пропозиції обговорити на наступному засіданні комітету (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 28.03).
***
Члени депутатської групи з міжпарламентських зв’язків із
Сполученим Королівством Велика Британія та Північна Ірландія
провели зустріч з послом Великої Британії в Україні Д. Гоф і віцеконсулом Х. Фейзі.
Зустріч відбулася 24 березня в приміщенні Комітету в закордонних
справах. Народні обранці та британські гості обговорили ряд актуальних
питань, що стосуються як внутрішніх справ України і Британії, так і
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взаємовідносин між двома державами.
Д. Гоф засвідчила підтримку України офіційним Лондоном і висловила
сподівання на прискорення процесу реформування. Зі слів посла, Велика
Британія залишається одним з найвідданіших союзників Києва у ЄС.
Присутні на зустрічі народні депутати у свою чергу поділилися з послом
власним баченням політичних процесів в Україні й подякували їй за
підтримку. Також учасники зустрічі висловили співчуття щодо трагічних
подій у Брюсселі. Д. Гоф, зокрема, зазначила, що «подібні удари згуртовують
європейців».
На завершення учасники заходу домовилися провести ще одну зустріч у
2016
р.
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 25.03).
***
Комітет з питань охорони здоров’я провів у Верховній Раді засідання
круглого столу на тему: «Медичний туризм в Україні: проблеми та
перспективи».
Поїздки на лікування за кордон відкрили новий напрям у медицині й
дали надію мільйонам людей на здоров’я та життя. У світі медичний туризм
– додаткове джерело доходів у бюджет, в Україні ж ця галузь поки що поза
межами державної політики.
Щороку до України приїздить на лікування майже 50 тис. пацієнтів з
Німеччини, Франції, Великої Британії, США, Росії, Білорусі та Ізраїлю. За рік
вони сумарно витрачають близько 125 млн дол. Але, у свою чергу, українців
поки що виїжджає на лікування в чотири рази більше.
За аналітичними висновками InternationalMedicalTravelJournal, медичний
туризм сьогодні перетворюється в одну з найбільш швидко зростаючих
галузей. І Україна, розвиваючи цей напрям, навіть може скласти конкуренцію
іншим країнам у деяких галузях медицини, адже у нас також є фахівці, а
вартість медичних послуг у рази менша.
Але чи зможемо ми виступити гідним «конкурентом» і запропонувати
медично й туристично привабливі проекти і для іноземців, і для своїх
громадян? Це питання дійсно варте уваги. Адже розвиток медичного туризму
в Україні не тільки зміцнить позитивний імідж українських лікарів і приведе
до нашої країни нових пацієнтів з-за кордону, а й сприятиме покращенню
стану галузі охорони здоров’я в цілому, у тому числі залученню інвестицій і
здійсненню нового витка в розвитку технологій і підвищенні якості надання
медичних послуг у нашій державі.
Які завдання є першочерговими на сьогодні для розвитку в’їзного
медичного туризму в Україні? Якою має бути державна політика для
залучення інвестицій та впровадження комплексної програми дій для всіх
учасників ринку медичного туризму? Які проблеми стоять на заваді розвитку
та які перспективи має ця динамічна галузь у нашій державі? Ці та інші
питання обговорюватимуться під час круглого столу. Крім того, у рамках
практичного обговорення перспектив розвитку медичного туризму в Україні
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лідери вітчизняної галузі охорони здоров’я розкажуть про послуги, які вони
вже надають або готові надавати іноземним пацієнтам у сфері медицини, у
тому числі з пластичної хірургії, кардіохірургії, офтальмології, стоматології,
репродуктивної медицини та клітинної терапії тощо (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 25.03).
***
У Верховній Раді України відбулася Міжнародна конференція на
тему: «Доступ до публічної інформації в органах державної влади
України через відкриті дані».
Захід, який відбувся 23 березня, організовано інформаційним
управлінням апарату Верховної Ради України за участі Державного агентства
з питань електронного урядування України та секретаріату Комітету з питань
свободи слова та інформаційної політики, а також за підтримки
представництва Світового банку в Україні та програми USAID «Рада:
відповідальність,
підзвітність,
демократичне
парламентське
представництво».
Відкриваючи конференцію, керівник інформаційного управління
С. Горячев наголосив, зокрема, на важливості доступу до публічної
інформації, розпорядником якої є органи державної влади та акцентував
увагу експертів на останніх змінах у законодавстві щодо розвитку масивів
відкритих даних органів влади.
Народний депутат України Г. Шверк звернув увагу присутніх на
специфіку Закону України «Про доступ до публічної інформації» і
доцільність законодавчих новел у цьому напрямі.
Під час конференції було обговорено питання стосовно імплементації
Закону України «Про доступ до публічної інформації» (узагальнення
практики застосування і практичні кроки щодо реалізації поточних
законодавчих ініціатив); з доповіддю «П’ять років Закону України “Про
доступ до публічної інформації”: перетворення на шляху до відкритості»
виступила С. Кондзеля, керівник Головного департаменту забезпечення
доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України.
Н. Грицяк, доктор наук з державного управління, професор, заслужений
діяч науки і техніки України розглянула доступ до публічної інформації як
одну з ключових умов європеїзації державного управління в Україні.
Аналітик Центру аналізу та розробки законодавства Асоціації міст
України В. Мягкоход розповів про стан і практичні потреби вдосконалення
Закону України «Про доступ до публічної інформації» в частині
забезпечення відкритості та прозорості в діяльності органів місцевого
самоврядування.
Експерт, заступник директора Харківської правозахисної групи
О. Павліченко розповів про практику застосування Закону України «Про
доступ до публічної інформації» органами влади та необхідність і
можливості внесення змін до законодавства.
На доступі до публічної інформації та органів влади (моніторингу сайтів,
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роз’ясненні законодавчих норм, розгляді скарг) акцентував увагу Б. Червак,
перший заступник голови Державного комітету телебачення і радіомовлення
України.
С. Горячев, керівник інформаційного управління апарату Верховної Ради
України, окреслив питання розвитку масивів відкритих даних органів
державної влади.
С. Соловйов, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри
інформаційної політики та електронного урядування Національної академії
державного управління при Президентові України, розповів про доступ до
відкритих даних у контексті стратегічних комунікацій.
Д. Томкова (Jordanka Tomkova), Swiss funded E-Governance Advisor in
Ukraine, E-Governance for Accountability and Participation Program (EGAP),
ознайомила з досвідом багаторівневого підходу з міжнародної практики
(Implementation of Open Data Policies: A multi-level approach in International
Practice) у реалізації відкритої політики даних.
Презентації доповідей і відеоматеріали розміщено на сайті Верховної
Ради
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126986.html). – 2016. – 24.03).
***
А. Бригинец во вторник, 29 марта, принял присягу народного
депутата Украины. Также присягу народного депутата на пленарном
заседании Верховной Рады принял Д. Белоцерковец.
А. Бригинец и Д. Белоцерковец получили мандаты, признанные ЦИК
вакантными вследствие решения внеочередного съезда партии Блок Петра
Порошенко о досрочном прекращении полномочий народных депутатов
Н. Томенко и Е. Фирсова.
25 марта съезд БПП принял решение досрочно прекратить депутатские
полномочия Н. Томенко и Е. Фирсова.
Они заявили, что решение съезда партии беспрецедентное и незаконное.
29 марта спикер парламента В. Гройсман объявил о досрочном
прекращении депуатских полномочий Е. Фирсова и Н. Томенко (Главком
(http://glavcom.ua/news/371950.html). – 2016. – 29.03).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Глава Української держави провів переговори з президентом
Республіки Болгарія Р. Плевнелієвим під час його перебування в Україні з
робочим візитом.
Глава Української держави подякував президенту й уряду Болгарії,
болгарському народу за постійну та тверду підтримку суверенітету,
територіальної цілісності та незалежності України.
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П. Порошенко наголосив, що санкції щодо Росії мають бути продовжені
до повного виконання мінських домовленостей.
Сторони акцентували увагу на неприйнятності незаконної анексії Криму
та неприпустимості порушень прав людини й домовилися про подальшу
координацію спільних дій на міжнародній арені щодо повернення Криму
Україні. Президент також детально поінформував свого болгарського колегу
про критичну гуманітарну ситуацію на півострові.
Президенти України й Болгарії також обговорили шляхи пришвидшення
запровадження безвізового режиму для українців з боку Європейського
Союзу, який дасть змогу істотно активізувати туристичний та бізнесовий
обмін.
У свою чергу президент Болгарії наголосив, що його країна завжди й на
всіх рівнях, і у Європейському Союзі, і в Організації Об’єднаних Націй,
підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
«Крим – це Україна, Україна – це Європа», – сказав президент Болгарії й
наголосив, що він займає активну позицію протидії російській агресії проти
України. «Ми не можемо миритися з агресивною поведінкою Росії. Ми
стоїмо на захисті незалежності та суверенітету України. І ми будемо
боротися за це», – наголосив Р. Плевнелієв.
Президент Болгарії окремо наголосив, що його країна наполягає на
обов’язковому звільнені Н. Савченко та інших українців з російських
в’язниць. «Ми стоїмо разом, і разом – ми сильні», – сказав він.
Глава Болгарії також висловив слова вдячності українському народові за
допомогу Болгарії й боротьбу за її незалежність у ХV і ХІХ ст. «Ми маємо
історію, яка поєднує нас. Наша дружба має давні коріння», – сказав
Р. Плевнелієв і зазначив, що болгарська меншина дуже добре інтегрована в
Україні та є найбільшою болгарською діаспорою у світі.
Глава Української держави привітав президента Болгарії з отриманою
ним міжнародною премією в галузі суспільно-політичної діяльності «Людина
року-2015», присудженою за захист інтересів України на найвищому
міжнародному рівні.
Президенти двох країн позитивно оцінили високий рівень двосторонніх
відносин між Україною та Болгарією і взаємну налаштованість сторін на їх
розвиток, особливо відзначили відновлення у грудні 2015 р. авіаційного
сполучення між Києвом і Софією та динамічний розвиток туристичної сфери
між двома країнами. Співрозмовники також домовилися про участь
болгарських радників у впровадженні економічних реформ в Україні
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 26.03).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч з комісаром Ради Європи з
прав людини Н. Муйжнієксом.
Глава держави закликав комісара РЄ сприяти звільненню Н. Савченко й
інших утримуваних у Росії політичних в’язнів. «Кримінальні переслідування
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громадян України, які незаконно утримуються в Росії, є політично
мотивованими і суперечать загальноприйнятим законодавчим нормам і
принципам. Ці справи мають спільні ознаки, що засвідчує існування дуже
небезпечної тенденції», – зазначив П. Порошенко.
Президент звернувся до Ради Європи з проханням направити в Росію
спеціальну місію для здійснення моніторингу ситуації з ув’язненими в РФ
громадянами України. «Маємо використати всі можливості, включаючи
направлення спеціальної місії, для контролю за ситуацією з ув’язненими
українцями та запровадити інші необхідні механізми, зокрема моніторинг
Росії Європейським комітетом із запобігання тортурам», – зазначив Глава
держави. У свою чергу комісар Н. Муйжнієкс повідомив, що слідкує за
ситуацією з Н. Савченко та іншими ув’язненим українцями.
Глава держави проінформував про ситуацію на Донбасі й повідомив про
катастрофічну гуманітарну ситуацію, що викликано збройною агресією
Російської Федерації проти України. Президент підкреслив, що Росія як
держава-окупант несе повну відповідальність за всі порушення прав людини
в цьому регіоні.
Президент також наголосив на занепокоєності української сторони
утисками і викраденнями кримських татар. Так, останнім кричущим
випадком
стало
ініціювання
заборони
діяльності
меджлісу
кримськотатарського народу, що суперечить усім нормам міжнародного
права. Комісар РЄ зазначив: «Занепокоєний ситуацією зі спробами
заборонити меджліс як екстремістську організацію. Це може негативно
вплинути на тисячі людей, які будуть асоціюватися з екстремістами згідно з
російським законодавством і зазнавати утисків».
Глава держави також подякував ПАРЄ за санкції стосовно Росії за дії у
Криму та на Донбасі (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 25.03).
***
Президент П. Порошенко під час робочої поїздки до Донецької
області відвідав м. Миколаївка, яке постраждало від обстрілів
терористів у липні 2014 р., та ознайомився з результатами робіт з
відновлення житлових будинків для мешканців міста.
«Це велике щастя – відкривати відновлений будинок. Весь світ побачив
головні пріоритети української влади – мирне життя на Донбасі. Цей будинок
є символом відновлення та відродження Донбасу. Моєю головною метою, як
Президента, є мир», – зазначив Глава держави, спілкуючись з мешканцями
декількох відремонтованих будинків. П. Порошенко підкреслив: «З міста
Миколаївка почалося звільнення Слов’янська – це символ початку нашої
перемоги».
Президент ще раз наголосив на необхідності негайного виведення
російських військ з окупованих територій.
Президент зазначив, що обласним і місцевим адміністраціям було
направлено 2,5 млрд грн для відновлення мирного життя.
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Глава держави також виступив за створення донорського фонду для
відродження Донбасу та допомоги тим, хто постраждав від війни. Загалом у
результаті бойових дій у Донецькій області пошкоджено та зруйновано
майже 8,5 тис. житлових будинків, без помешкань залишилися 11,5 тис. осіб.
П. Порошенко поспілкувався з родиною, якій було відновлено квартиру
у реконструйованому житловому будинку, що зазнав руйнувань унаслідок
бойових дій.
У липні 2014 р. при обстрілі в результаті прямого попадання в четвертий
під’їзд восьмипід’їздного п’ятиповерхового житлового будинку № 11 по
вул. Миру виникла пожежа та було повністю зруйновано 16 квартир,
частково пошкоджено чотири квартири сусідніх під’їздів. У 2015 р. на
проведення будівельних робіт з відновлення під’їзду фактично спрямовано
6,2 млн грн субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на
відновлення інфраструктури Донецької області.
Станом на сьогодні також відновлено всі навчальні заклади, які були
пошкоджені під час обстрілів у місті (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 28.03).
***
Президент П. Порошенко відвідав Центр управління в зоні
проведення антитерористичної операції, перебуваючи з робочою
поїздкою в Донецькій області.
Верховний головнокомандувач Збройних сил України провів зустріч з
керівним складом штабу АТО і прийняв доповідь щодо оперативної ситуації
на фронті.
Президент призначив керівника АТО на території Донецької та
Луганської областей С. Попка командувачем Сухопутних військ України і
представив його керівному складу Центру управління в зоні проведення
АТО. «Прошу пам’ятати, що саме на вас лежить потрійна відповідальність за
долю країни, за ефективне застосування підпорядкованих військ для захисту
Батьківщини, за життя кожного солдата, кожного громадянина нашої
держави», – підкреслив П. Порошенко.
Президент наголосив на важливості не втрачати пильність і кожну
хвилину використовувати для посилення наших рубежів, удосконалення
бойової майстерності й навчання військовослужбовців, накопичення
необхідних резервів для гарантованої відсічі будь-яким діям ворога
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 28.03).
***
Президент П. Порошенко під час робочої поїздки до Донецької
області повідомив, що 14 травня планується відкриття патрульної
поліції у Краматорську.
Глава держави зазначив, що поліція є одним із символів мирного життя.
За словами Президента, з радянських часів громадяни не звикли довіряти й
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чекати допомоги від представників міліції. Нині ставлення до поліцейських
кардинально змінилося. «Що робить мешканець вільної України, коли бачить
патрульного поліцейського? Йде до нього та розраховує на допомогу, бо він
йому вірить. Це той символ, який би я дуже хотів, щоб прийшов на Донбас»,
– зазначив Глава держави.
Президент зауважив, що нині в Харкові навчаються поліцейські, які
працюватимуть у Слов’янську та Краматорську, боротимуться зі
злочинністю, захищаючи порядок, мир і спокій на вулицях цих міст. «Це два
різні світи: окупована територія, де панує безлад, озброєні бандити, та
звільнений Донбас, де будуть українські поліцейські – некорумповані,
ввічливі, професійні, сильні, добре озброєні», – наголосив П. Порошенко
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 28.03).
***
Президент П. Порошенко під час зустрічі з медичними працівниками
і громадськістю передав 60 автомобілів швидкої медичної допомоги
підрозділам Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф на Донеччині.
«Ці красуні “швидкі допомоги”, які сьогодні вишикувані на цьому
майдані, також є символом миру. Такі “швидкі допомоги” – сучасні,
європейські – ви можете зустріти в будь-якій європейській столиці. На
сьогодні вони мають і будуть їздити вулицями, щоб рятувати життя
мешканцям Краматорська та інших міст нашого Донбасу, – зазначив
Президент. – Це фактично перший мій приїзд як Президента, який
присвячений мирним справам.
Медицина – це символ миру. Ніде мир не цінують так, як там, де
“поливали” градами, де кожен чув гуркіт снарядів, де бачили полум’я боїв і
понюхали пороху, де відчули дихання смерті».
П. Порошенко вкотре наголосив, що робить усе можливе, щоб в житті
українського Донбасу ніколи більше не повторилися жахіття війни.
За словами Глави держави, кожного дня близько 170 бригад екстреної
медичної допомоги Донеччини виїжджають у середньому на 1,5 тис.
викликів.
На контрольованій Україною території Донецької області у складі
Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
працює сім станцій швидкої медичної допомоги, 25 підстанцій і 49 пунктів
базування бригад.
Серед закуплених авто 59 автомобілів швидкої медичної допомоги типу
В, обладнаних для транспортування, основного медичного догляду та
нагляду за пацієнтами, а також один реанімобіль типу С – спеціалізований
неонатологічний, який дасть змогу транспортувати до перинатальних центрів
новонароджених з тяжкими захворюваннями і вадами розвитку (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 28.03).
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***
Президент П. Порошенко взяв участь в урочистому зібранні Служби
безпеки України, де привітав її особовий склад і керівництво з 24
річницею.
Звертаючись до присутніх у залі, Глава держави наголосив, що за
останні два роки СБУ продемонструвала кардинальні зміни – як у своєму
складі, так і в роботі, змінилися якості її службовців.
Особливо Президент відзначив участь підрозділів СБУ в
антитерористичній операції. Саме підрозділи служби одними з перших стали
на захист територіальної цілісності та суверенітету України, були одними з
перших учасників АТО. «Перший удар, перші поранення, перші герої, які
віддали своє життя, – це були працівники служби. Служба продемонструвала
ефективне оновлення, очищення від представників іноземних розвідок,
продемонструвала високий рівень професіоналізму», – сказав П. Порошенко.
Глава держави зазначив, що завдяки таким перетворенням на сьогодні
рівень довіри до працівників служби є таким же високим, як і до української
армії. «Заплатили за цю довіру кров’ю і життям працівників служби», –
констатував Президент.
Глава держави підкреслив, що левова частина керівництва СБУ пройшла
разом з представниками ЗСУ, Нацгвардії, прикордонників та інших силових
відомств і продемонструвала ефективну координацію і взаємодію в зоні АТО.
Внесок співробітників служби у звільнення двох третин раніше окупованого
Донбасу величезний.
П. Порошенко також зазначив, що лише за 2015 р. в Україні зуміли
запобігти понад 200 терористичним атакам, організатори більшості яких
були підготовлені на території Ростовської та Білгородської областей. «Вони
планували терористичні атаки в Києві, Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі,
Харкові, Львові проти мирних громадян України. Їхня мета – залякати
країну, дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію. Вони є ключовим
елементом тієї гібридної війни, яка сьогодні ведеться проти нашої країни.
Служба веде не лише ефективне знешкодження, затримку подібних
терористів, вона ще й проводить доволі ефективну інформаційну кампанію,
представляючи суспільству переконливі докази ефективності своєї роботи.
Український народ має за що сьогодні дякувати СБУ. Сьогодні я хотів би
подякувати і потиснути руку кожному з працівників Служби», – зазначив
Глава держави, відзначивши роботу голови СБУ В. Грицака.
Вітаючи службовців СБУ з професійним святом, Президент побажав їм і
їхнім родинам міцного здоров’я, злагоди і благополуччя, непохитної віри в
себе та Батьківщину (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 25.03).
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***
У День Національної гвардії України Президент П. Порошенко
відвідав Навчальний центр НГУ в с. Нові Петрівці і взяв участь у заходах
з нагоди другої річниці її створення.
Вітаючи гвардійців з професійним святом Глава держави зазначив, що
назва Національної гвардії України поєднує в собі три потужні поняття:
народ, захисник і рідна земля. «Таке поєднання покладає на вас надзвичайно
високу відповідальність і, я впевнений, що Національній гвардії України вона
по плечу і по силах. Ви завжди на висоті, завжди виконуєте поставлені перед
вами завдання», – сказав П. Порошенко.
Президент нагадав, що два роки тому на цьому ж навчальному полігоні
в Нових Петрівцях склали присягу перші батальйони Нацгвардії: «Тоді це
були перші хлопці, які прийшли прямо з Майдану, вихідці із сотень
Самооборони Майдану, які за короткого, але ефективного тренування та
навчання перетворилися на справжніх воїнів. Їх об’єднувало потужне
патріотичне почуття – любов до України і готовність віддати своє життя
задля її майбутнього».
Глава держави зазначив, що за ці два роки Нацгвардія пройшла шлях
потужного перетворення в усіх аспектах: якість підготовки особового складу,
оснащення бійців і підрозділів технікою і всім необхідним для захисту
держави. «Національна гвардія тоді була започаткована на великому
ентузіазмі добровольців і вірі в те, що ми переможемо», – сказав
П. Порошенко.
Нині Національна гвардія вже сформувалася як добре озброєне та
боєздатне формування. «Це не лише мужність і самовідданість її бійців. Це
вже сучасні зразки озброєння, військової техніки, які, навіть у скрутні часи
економічної кризи, держава надала для того, щоб добре оснастити підрозділи
Нацгвардії. Це впровадження новітніх підходів у логістиці, ми бачили нові
зразки радіолокаціного зв’язку, систем управління, і я щойно переконався,
що у вас не просто є добра зброя, а ви вмієте міцно тримати її у руках», –
наголосив Глава держави.
Президент
зазначив,
що
військовослужбовці
Нацгвардії
продемонстрували мужність і героїзм у боях під час захисту батьківщини.
Український народ і влада високо цінують внесок воїнів-гвардійців у
забезпечення національної безпеки. За час проведення АТО 948 службовців
НГУ отримали високі державні нагороди, а 180 її службовців віддали життя
під час захисту Батьківщини, констатував Президент.
Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих воїнів. Серед
них Президент назвав імена двох Героїв України – генерал-майора
С. Кульчицького й лейтенанта Б. Завади. «Ми пам’ятаємо і вшановуємо
кожного зі 180 бійців Національної гвардії, які віддали свої життя за нашу
соборність, суверенітет, незалежність України і територіальну цілісність.
Вічна пам’ять усім бойовим побратимам», – сказав П. Порошенко.
Під час відвідування Навчального центру Національної гвардії України
П. Порошенко оглянув зразки озброєнь і військової техніки: сучасні зразки
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безпілотних літальних апаратів, засоби протиповітряної оборони, озброєння
підрозділів артилерії. Главі держави продемонстрували динаміку
осучаснення озброєння Нацгвардії, зокрема зразки техніки та зброї, що
використовувалися до 2014 р., і ті, які поставлені на озброєння нині.
Спецпідрозділи також продемонстрували Президенту роботу груп
спеціального призначення з висадкою десанту з вертольотів, роботу
артилерійських розрахунків.
З нагоди свята Президент вручив військовослужбовцям Нацгвардії
державні нагороди й передав ордери на квартири (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016.
– 26.03).
***
Під час відвідування Навчального центру Національної гвардії
України у Нових Петрівцях Президент П. Порошенко оглянув експозицію
пересувної виставки «Блокпост пам’яті», що організована зусиллями
активістів, рідних і близьких загиблих воїнів-гвардійців.
На виставці, зокрема, представлені особисті речі військовослужбовцівучасників АТО – іконки, шеврони, молитовники, телефони, а також короткі
біографічні історії про них та їхню військову службу.
Президент підкреслив, що Україна пам’ятає і вшановує кожного зі 180
бійців Національної гвардії, які віддали свої життя за соборність, суверенітет,
незалежність і територіальну цілісність нашої держави.
Глава держави висловив слова співчуття та великої подяки рідним
загиблих. «Я сьогодні безмежно вдячний родинам українських героїв, які
віддали своє життя і навіки прославили Національну гвардію і Україну.
Низький уклін кожній матері, яка виховала такого героя. Кожній дружині і
кожній родині, яка береже пам’ять про них», – сказав П. Порошенко.
На переконання Президента, дуже важливо, що близькі люди не
залишаються сам на сам зі своїм болем, а діляться з людьми спогадами про
своїх рідних. Пам’ять про них і їхню мужність стане прикладом для
виховання наступних поколінь українських патріотів, які так само будуть
здатні захистити рідну землю, наголосив він (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016.
– 26.03).
***
Президент України П. Порошенко підписав указ про звільнення в
запас військовослужбовців, призваних під час четвертої хвилі часткової
мобілізації.
«Хочу почати з дуже приємної новини для 45 тис. військовослужбовців,
які у непростих умовах боронять нашу державу. Ідеться про
військовослужбовців так званої четвертої хвилі мобілізації. Я підписав указ
про демобілізацію військовослужбовців, призваних на службу указом від 21
липня 2014 р. та указом від 14 січня 2015 р., – повідомив П. Порошенко під
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час засідання Ради національної безпеки і оборони України. – «Цей указ про
демобілізацію жодним чином не вплине на високий рівень обороноздатності
держави, а також на зменшення чисельності угрупування, яке знаходиться на
Сході держави та біля кримського перешийку».
Президент наголосив, що «держава докладає максимум зусиль для того,
щоб забезпечити Збройні сили України та інші силові підрозділи».
Глава держави також відзначив успішність кампанії з укладання
контрактів з військовослужбовцями, яка ведеться значно більш високими
темпами порівняно з минулими періодами. Президент підкреслив, що
державою забезпечується достойний рівень грошового утримання
військовослужбовців. Солдат-контрактник отримує грошове забезпечення
поза зоною АТО не менше 7 тис. грн, а у зоні АТО – 11 тис. грн, нагадав
Президент.
Глава держави зазначив, що вже з початку цього року укладено близько
14 тис. контрактів з військовослужбовцями на проходження служби в
українському війську (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 25.03).
***
27 березня Прем’єр-міністр України А. Яценюк разом з міністром
внутрішніх справ України А. Аваковим дали старт роботі патрульної
поліції Чернівців.
На вулиці міста вийдуть 342 нові поліцейські. Місто патрулюватимуть
27 екіпажів.
Глава уряду підкреслив, що Чернівці – 20 місто, де працюватиме
патрульна поліція.
Нові поліцейські «прийняли для себе рішення служити українському
народу, служити Чернівцям, Буковині, захищати спокій у місті». Нові
патрульні, зазначив він, прийняли для себе рішення «бути кращими, служити
народу і реалізовувати свої цілі і цінності в новій українській патрульній
поліції»: «Мова йде про бажання особистості змінити себе і допомогти
іншим. Так проводяться зміни в країні. Зміни в країні починаються з кожної
особистості, з кожного громадянина».
Ці молоді люди, підкреслив глава уряду, потребують підтримки
громадян: «Вони потребують виконання закону кожним. Вони потребують
поваги до себе і тієї складної служби, яку вони будуть нести. Вони
потребують підтримки кожного громадянина, щоби їхня служба була
достойна і щоб вони могли виконати свою ключову функцію – захист і
безпека».
Водночас глава уряду підкреслив, що патрульна поліція – це елемент
широких реформ, які необхідно провести в Україні: реформи правоохоронної
системи, прокуратури й судів, «які повинні бути не корумповані і не
виносити рішення іменем долара Сполучених Штатів Америки, а виносити
чесні і неупереджені рішення у справах, які буде розслідувати і розслідує
нова українська поліція».
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Крім того, необхідна нова якісна система освіти, зміни в систему
медицини, інфраструктури: «Країна змінюється. Мені дуже хотілося б, щоб
вона мінялася набагато швидше. Це в наших спільних силах. Ми пройшли
найскладніші два роки з часу російської військової агресії, яка не
закінчилася. Після захоплення Росією нашого Криму і нашого Донбасу. Два
роки в найскладніших економічних обставинах, яких не мала жодна країна
Європи. Але ми не просто вижили – ми довели, що ми сильна нація. І ми не
будемо зупинятися на половині шляху. Рухатися вверх завжди важко. Але
іншого шляху немає. Крок за кроком, спільно, як би не було складно, але ми
перемагали і спільно переможемо».
Глава уряду зазначив, що нові поліцейські складають присягу в день,
коли християни відзначають Великдень за григоріанським календарем:
«Якщо наша патрульна поліція складає присягу в таке велике християнське
свято, то у них усе вийде» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2016. – 27.03).
***
27 березня Прем’єр-міністр України відвідав Центр управління
нарядами поліції у Чернівцях.
За допомогою сучасної системи відеоспостереження диспетчери центру
можуть відслідковувати місцезнаходження, зокрема, патрулів поліції, груп
швидкого реагування і стежити за правопорядком.
Камери, які подають сигнал до центру, уже встановлені на основних
в’їздах до міста, центральних площах і вулицях. А. Яценюк зазначив, що
близько 50 камер додатково дадуть змогу покрити системою
відеоспостереження все місто.
Серед працівників центру – учасники антитерористичної операції.
А. Яценюк поспілкувався з одним з них – Я. Верхоляком, який брав
участь у визволенні Луганського аеропорту та нагороджений Державною
нагородою Б. Хмельницького ІІІ ступеня.
Центр управління нарядами поліції 102 в Чернівцях працюватиме із
застосуванням передових інформаційних технологій. Тут здійснюватимуться
прийом повідомлень на спецлінію 102, координація нарядів патрульної
поліції, груп швидкого реагування, слідчо-оперативних групп, відеонагляд за
станом дотримання публічного порядку в місті.
У новоствореному центрі в цілодобовому режимі планується робота
чотирьох операторів, трьох диспетчерів, які керуватимуть нарядами, та
одного диспетчера з напрямом роботи з відеонагляду.
Планується впровадити інформаційну систему «Цунамі» з єдиною базою
даних центрального рівня, що дасть змогу відмовитися від ведення
паперових обліків (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
27.03).
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***
Боротьба за уряд і посади відволікає суспільну увагу від важливіших,
насправді фундаментальних проблем. «Країна очікує на реформи
справедливості – реформу судової влади, реформу прокуратури та реформу
української Конституції», – наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у
«10 хвилинах» у неділю, 27 березня.
Реформа Конституції, підкреслив він, має відобразити новий розподіл
відповідальності між Президентом, парламентом і урядом, а також між
центральною та місцевими владами. «Для таких реформ, як і для тотальної й
реальної боротьби з корупцією, необхідна воля і рішення національного
проводу та всього політичного классу. Закликаю Президента та Верховну
Раду України стати лідерами таких дій. Саме вони подолають гнітючу
атмосферу невизначеності та деморалізації, куди завела Україну антиурядова
боротьба», – наголосив А. Яценюк.
Глава уряду також наголосив на необхідності забезпечити єдність
зовнішньої позиції України: «Внутрішні протиріччя підривають репутацію
держави. Нам слід зосередити необхідні сили для прискорення процесу
мирного врегулювання і відновлення територіальної цілісності країни. Але
будь-яке врегулювання не може означати компромісів стосовно європейської
та євроатлантичної інтеграції України».
А. Яценюк підкреслив, що зміцнення внутрішньої єдності дасть змогу
мобілізувати й посилити міжнародну підтримку реформ у країні (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 27.03).
***
«Головна причина штучної кризи – не політична, а етична та
моральна. Криза не є урядовою. Це – криза лідерства, національної
відповідальності та моральних уявлень про те, як має діяти нова влада у
великому значенні цього слова. Не прізвища чи персоналії, а саме етичні
принципи є виходом з кризи», – наголосив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк у «10 хвилинах» у неділю, 27 березня.
«Добре пригадую стан мобілізованості та національної згуртованості
українців після Майдану. Люди дали мандат влади новому Президенту,
парламенту, уряду. Працюйте. Підніміться над дрібними розрахунками.
Дійте разом і, якщо треба, чесно приймайте важкі рішення. Так я розумів і
розумію волю країни», – наголосив А. Яценюк.
Натомість, підкреслив він, рік тривала кампанія з дискредитації уряду:
«Наші рішення були складними, непопулярними, але інших рецептів не
існувало. Їх і немає».
«Уже скоро два місяці в країні триває кампанія з відставки Кабінету
Міністрів. Цей процес став майже карикатурним. За дебатами забуто про
першопричину.
А. Яценюк нагадав, що уряд схвалив цілі та принципи, які відобразили
колегіальну позицію: «продовжити курс реформ і перешкодити будь-якому
неконституційному впливу на виконавчу владу та запобігти корупції».
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Два тижні тому глава уряду запропонував законодавчо закріпити ці
універсальні принципи як основу для руху країни: «Моя пропозиція не
отримала жодної відповіді, що дивує».
«Я хочу, щоб ми знайшли сили піднятися над популізмом,
примітивністю мислення та гнилими політичними практиками, які шукають в
Україні спосіб для реваншу та повернення», – підкреслив А. Яценюк.
Внутрішні та зовнішні загрози, наголосив він, залишаються
надзвичайними: «Нам рівною мірою загрожують цілком реальні виклики
політичної та економічної некерованості, фінансової нестабільності,
міжнародної втоми від українського політичного класу, не кажучи про
російську військову агресію. Не дарма в Кремлі анонсують і з нетерпінням
очікують на зміну української влади. Вони добре пригадують політичну
боротьбу в Україні у 2006–2010 рр.».
«Взаємне поборення національних сил завжди приводить до влади
“януковичів” і окупантів», – додав він.
«Безглуздий “забіг на місці”, який пригнічує країну, треба негайно
припинити», – наголосив А. Яценюк.
Для цього, підкреслив він, у рамках парламенту треба схвалити акт про
принципи відносин у владі: «З кризи довіри між партнерами і перед
суспільством вийти можливо лише на основі етичних зобов’язань».
«В основі акту про засади взаємин у владі бачу універсальні цілі та
принципи, схвалені нашим урядом. Етичні зобов’язання, відтак, мають стати
юридичними», – наголосив він.
Ці принципи мають відображати спільну волю прискорити реформи,
обмежити будь-які корупційні замахи і не допустити узурпації влади будьяким її інститутом: «Це і є нова українська політика».
«Співавторами такого закону бачу всіх членів нашої європейської
коаліції», – наголосив він.
А. Яценюк підкреслив, що поява такого акта означатиме, що політичний
клас «готовий та здатен до роботи на тривалу перспективу, як було обіцяно
нашому народові».
«Ми повинні накласти мораторій на брутальне взаємне поборення
політичних союзників, кожен з яких задекларував європейські цінності та
орієнтири. Якщо ми зуміємо піднятися над руйнівною боротьбою за дрібні
інтереси, постати над особистими амбіціями та розрахунками, тоді ми
зуміємо зробити найважливіше: дати Україні надію на гідне майбутнє», –
наголосив глава уряду (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
27.03).
***
«Я готовий вести бесіди з будь-ким із коаліційних партнерів у будьякому форматі. Але відповідальні коаліційні рішення повинні прийматися в
рамках коаліції: ясно та прозоро перед нашим суспільством і з чесною та
професійною аргументацією», – наголосив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк у «10 хвилинах» у неділю, 27 березня.
28

«Жодних дострокових виборів. Жодних “темних” домовленостей.
Жодних ігор за рейтинг, бо цей рейтинг не матиме сенсу, якщо не буде
держави», – сказав глава уряду.
А. Яценюк підкреслив, що переговори про уряд повинні перейти у
публічну площину в рамках Верховної Ради.
Реальної альтернативи для програми уряду немає, підкреслив він: «Кажу
це відповідально. За нинішніх обставин будь-які красиві версії – це
звичайний популізм, а по-простому – неправда».
А. Яценюк укотре зазначив, що прийме будь-яке законне рішення Ради:
«або поповнення новими членами уряду, або формування нової коаліції в
конституційний спосіб, новий Прем’єр-міністр, внесений Президентом,
новий Кабінет Міністрів і нова програма».
«Неприйнятним, бо безвідповідальним є лише один варіант: тимчасовий
уряд і паралізована виконавча влада», – підкреслив глава уряду (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 27.03).
***
Імплементація закону про державну службу дасть змогу збудувати
нову систему координат у міністерствах і нову систему політичної
відповідальності партій, які делегували своїх міністрів до складу уряду, –
підкреслив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду в
п’ятницю, 25 березня.
А. Яценюк зазначив, що запроваджується якісно нова модель державної
служби, яка відповідає європейським стандартам.
Якщо ухвалений закон України про державну службу буде правильно
імплементований, сказав глава уряду, це створить соціальний ліфт для осіб,
які хочуть професійно займатися державною службою.
Цим законом, нагадав він, впроваджується інститут державного
секретаря, який має стати «технократичним керівником Міністерства»:
«Державний секретар не буде залежати від політичної волі чи політичної
конструкції коаліції. А коаліція, парламент і призначений міністр несуть уже
політичну відповідальність за члена Кабінету Міністрів».
«Політичний конфлікт таким чином вичерпаний. Може бути виключно
дискусія з приводу системи управління всередині Міністерства, цілей,
завдань і політики», – додав він.
«Ми крок за кроком рухаємося до будівництва нової системи координат
у Міністерствах і нової системи політичної відповідальності партій, які
делегували своїх міністрів до складу уряду», – підкреслив А. Яценюк.
Глава уряду також наголосив на необхідності зміни система оплати
праці в державній службі: «Це підвищить ефективність і дасть можливість
дійсно фаховим людям піднятися соціальним ліфтом, отримувати відповідні
посади в державній службі. І це ще одна частина боротьби з корупцією».
А. Яценюк доручив міністру соціальної політики України П. Розенку
разом із Міністерством фінансів України опрацювати питання створення
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комісії щодо системи оплати праці для державних службовців (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 25.03).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк доручив Міністерству
економічного розвитку і торгівлі України та торговельному
представнику України, Міністерству інфраструктури, Міністерству
внутрішніх справ, Міністерству енергетики та вугільної промисловості
провести зустріч із керівництвом гірничо-збагачувальних комбінатів,
найбільших металургійних заводів, великих енергетичних компаній,
підприємств машинобудування та керівництвом «Укрзалізниці» з питань
стимулювання експорту та безпеки перевезень. Про це йшлося на
засіданні уряду в п’ятницю, 25 березня.
Нарада, підкреслив глава уряду, має відбутися у вівторок, 29 березня.
Він підкреслив, що метою відповідної зустрічі має стати розроблення
кроків зі стимулювання експорту.
Глава уряду наголосив, що динаміка експортної виручки зараз «м’яко
кажучи, не найкраща»: «Зрозуміло, що це пов’язано з падінням цін на
зовнішніх ринках, але без стимулювання експорту нам буде складно
отримувати доходи державного бюджету та валюту в золотовалютні резерви
країни».
Друге питання, яке потребує розгляду, підкреслив А. Яценюк, – це
безпека перевезень, зокрема в зоні антитерористичної операції. Глава уряду
зазначив, що отримав ряд звернень «про те, що підприємства не можуть
безпечно возити свої вантажі». Для цього, підкреслив він, у зустрічі мають
узяти участь керівництво Міністерства внутрішніх справ і Національної
гвардії.
Глава уряду також наголосив на необхідності участі в нараді керівника
Державної фіскальної служби України для роз’яснень щодо системи
відшкодування податку на додану вартість для підприємств-експортерів:
«Нова запроваджена урядом система адміністрування та відшкодування
податку на додану вартість дає можливість за прозорим механізмом як
платити ПДВ, так і отримувати відшкодування».
А. Яценюк також доручив міністру аграрної політики й продовольства
України О. Павленку провести зустріч із підприємствами агропромислового
комплексу з питань підготовки до наступного експортного сезону (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 25.03).
***
24 березня 2016 р. голова Антимонопольного комітету України
Ю. Терентьєв зустрівся з членами Європейської Бізнес Асоціації.
Ю. Терентьєв проінформував присутніх про завдання, напрями
діяльності та досягнення Антимонопольного комітету за період роботи
нового складу Комітету. Так, на сьогодні пріоритетним напрямом є
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дослідження ринків газу та електроенергії, нафти та нафтопродуктів,
демонополізації енергетичного сектору держави в цілому тощо.
За його словами, метою діяльності Антимонопольного комітету є
підвищення ефективності на принципах прозорості та відкритості,
недопущення зловживання монопольним становищем на конкурентних
ринках, а також упровадження та подальший розвиток чесної конкуренції на
них.
Під час зустрічі також було обговорено ряд важливих питань, зокрема
щодо процедури отримання дозволу на концентрацію, підвищення порогових
показників для отримання дозволів на концентрацію, розрахунку штрафів за
порушення законодавства у сфері захисту економічної конкуренції,
удосконалення нормативно-правової бази тощо. Голова Комітету також
відповів на численні запитання, які хвилюють як бізнес-спільноту, так і
юридичні кола.
Учасники зустрічі висловили свою готовність і підкреслили важливість
діалогу між бізнесом та Антимонопольним комітетом України, що сприятиме
прийняттю ефективних рішень.
У свою чергу Ю. Терентьєв наголосив на необхідності проведення таких
зустрічей на постійній основі та висловив сподівання щодо продовження
ефективного діалогу (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
25.03).
***
24 березня 2016 р. за участю міністра освіти і науки С. Квіта
відбулася прес-конференція, присвячена результатам першого засідання
Ради ректорів переміщених із Донбасу та Криму вищих навчальних
закладів.
У заході взяли участь ректор Донецького національного університету
Р. Гринюк, ректор Східноукраїнського національного університету
ім. В. Даля О. Поркуян і народний депутат Верховної Ради України, викладач
ДНУ О. Рябчин.
С. Квіт зазначив, що вирішення питань щодо діяльності та навчального
процесу переміщених з Донбасу та тимчасово окупованого Криму вищих
навчальних закладів є одним з пріоритетних завдань для Міністерства.
«Зробити умови прийому більш дружніми для тих абітурієнтів, які будуть
вступати до українських вищі навчальні заклади з окупованих територій
непідконтрольних українській владі територій – одне з головних завдань
сьогодні», – зауважив міністр.
С. Квіт повідомив, що у 2016 р. до переміщених ВНЗ приєднався
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, який на
наступний навчальний рік уже має розпочати набір студентів у Києві. «На
цей навчальний заклад ми орієнтуємо, перш за все, кримчан», – зауважив
міністр. Крім того, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і
свобод громадян і свобод громадян та правовий режим на тимчасово
окупованій території України» Міністерство отримує можливість встановити
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порядок визнання кваліфікації осіб з окупованих територій. Також для
мешканців з Криму у цьому році при вступі до українських закладів будуть
запроваджені квоти. С. Квіт підкреслив, що МОН завжди відкрито для
конструктивних пропозицій та співпраці з громадськістю, фахівцями щодо
забезпечення рівного доступу до якісної освіти.
Народний депутат О. Рябчин зазначив, що сьогодні під час засідання
Ради ректорів переміщених ВНЗ обговорювалась підготовка спеціального
законопроекту, який дасть змогу врегульовувати існуючі у таких навчальних
закладах нагальні питання.
Ректор Донецького національного університету Р. Гринюк, який був
обраний головою Ради ректорів переміщених ВНЗ, розповів, що Рада є
дорадчим органом при Міністерстві, який відпрацьовуватиме план дій
навчальних закладів щодо забезпечення їхніх потреб. Він зазначив, що
сьогодні вважливо ввести до законодавчого поля поняття «переміщений
вищий навчальний заклад», аби мати можливість впливати на особливості
діяльності переміщених ВНЗ у правовому полі.
Ректор СНУ ім. В. Даля О. Поркуян наголосила на важливості
здійснення освітньої діяльності тими вищими навчальними закладами, що
були евакуйовані з непідконтрольних українській державі територій
Луганської та Донецької областей, а зараз працюють на контрольованій
території Донбасу. На її думку, освітня діяльність цих закладів освіти здатна
у майбутньому забезпечити відродження регіону.
Слід зазначити, що 28 вищих навчальних закладів було переміщено із
зони АТО і Криму. Сьогодні кількість студентів переміщених ВНЗ становить
понад 40 тис. осіб, навчальний процес забезпечують 3,4 тис. науковопедагогічних працівників. З переїздом навчальні заклади втратили свою
матеріально-технічну базу, зокрема, приміщення, документацію, літературу,
устаткування, лабораторії. Деякі навчальні заклади були змушені
розпочинати свою діяльність на новому місці з нуля (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 24.03).
***
24 березня 2016 р. за участю міністра освіти і науки України
С. Квіта відбулася Всеукраїнська нарада керівників органів управління
освітою обласних і Київської міської державних адміністрацій.
У заході також взяли участь заступник міністра освіти і науки
П. Хобзей, директор департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери
Міністерства фінансів України Р. Єрмоличев, начальник відділу
гуманітарного розвитку департаменту розвитку соціальної та гуманітарної
сфери Міністерства економічного розвитку і торгівлі України О. Стельмах.
С. Квіт звернув увагу учасників наради на питання модернізації мережі
професійно-технічних навчальних закладів. Міністр підкреслив, що всі
важливі рішення щодо мережі професійно-технічної освіти повинні
вирішуватися тільки в областях. «Рішення про оптимізацію приймається на
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обласному рівні, адже в областях краще знають, які професії їм потрібні, і які
заклади укрупнювати», – наголосив С. Квіт.
Крім того, проектом базового закону «Про освіту» передбачені обласні
багатопрофільні центри. Таким чином, будуть створені великі навчальні
заклади, в яких навчатиметься велика кількість учнів з багатьох професій.
Учасники наради також обговорили питання щодо фінансування
професійно-технічної освіти. Заступник міністра освіти і науки П. Хобзей
повідомив, що Міністерство освіти і науки України і Міністерство фінансів
України намагаються спільно виробити рішення щодо фінансування закладів
професійно-технічної освіти. Зокрема, сьогодні розглядаються спільні
пропозиції щодо механізмів і пошуку ресурсів фінансування закладів у
наступному році.
Представник Міністерства фінансів України, директор департаменту
видатків бюджету гуманітарної сфери Р. Єрмоличев повідомив, що
Міністерство фінансів разом із Міністерством освіти і науки шукає спільне
рішення щодо фінансування професійно-технічної освіти. За його словами, з
метою підтримки професійно-технічної освіти було прийнято рішення про
розподіл дотаційних коштів у розмірі 500 млн грн. Перші 200 млн уже
направлено до областей, зокрема до міст обласного значення (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 24.03).
***
В. о. міністра екології та природних ресурсів Г. Вронська
презентувала досягнення Міністерства за напрямом «Європейська
інтеграція» під час зустрічі заступників міністра з питань європейської
інтеграції з представниками Української Сторони Платформи
громадянського суспільства Україна – ЄС.
Пріоритетом Мінприроди залишається першочергове впровадження
«горизонтальних директив». Мінприроди в очікуванні прийняття
законопроектів «Про оцінку впливу на довкілля» та «Про стратегічну
екологічну оцінку», адже це дасть можливість інтегрувати екологічну
складову в інші галузеві політики (транспортну, енергетичну,
сільськогосподарську, промислову тощо).
Під час зустрічі були обговорені інституційні аспекти виконання Угоди
про асоціацію та участь громадянського суспільства у її реалізації, детально
розглянуто питання секторального співробітництва, а також окреслено
спільні пріоритети уряду та Української Сторони Платформи громадянського
суспільства у виконанні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Зазначимо, що з представниками Платформи громадянського
суспільства Україна – ЄС керівництво Міністерства мало нагоду
спілкуватися і в стінах Мінприроди.
«Ми налаштовані на конструктивний діалог і активну співпрацю з
представниками громадянського суспільства», – зазначила Г. Вронська
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 24.03).
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***
У 2016 р. Міністерство соціальної політики України продовжить
реалізацію започаткованих реформ. Зокрема, це стосується об’єднання
фондів соціального страхування та реформи системи зайнятості в Україні.
Про це міністр соціальної політики П. Розенко сказав, виступаючи на
VII з’їзді Федерації профспілок України.
П. Розенко висловив сподівання, що розпочатий процес реформування
та об’єднання фондів соцстрахування буде завершений до кінця року.
«Прийняті всі необхідні законодавчі акти. Процес іде непросто, але ми
послідовно рухаємось у цьому напрямку, і я сподіваюся, що єдиний фонд
соціального страхування у 2016 р. запрацює повноцінно», – зауважив він.
Основними напрямами у реформуванні системи зайнятості, за словами
міністра, є ухвалення нового Трудового кодексу та створення на базі
Держслужби зайнятості принципово нової структури – Національного
агентства зайнятості.
Також П. Розенко наголосив, що кожен українець у 2016 р. має
побачити, що ті реформи, які започатковані у 2015 р., будуть проводитися
далі, дають конкретний результат – зростання пенсій, зарплат, усіх видів
соціальної допомоги. «У Державному бюджеті України закладено
підвищення пенсій та соціальних стандартів з 1 травня 2016 р., а також з
1 грудня 2016 р. У цілому у 2016 р. відбудеться підвищення соціальних
стандартів на 12,5 %», – нагадав він.
«Якщо ми побачимо, що Держбюджет, бюджет Пенсійного фонду за
рахунок легалізації економіки та бізнесу в 2016 р. будуть отримувати
додатковий ресурс, він буде використаний для збільшення соцстандартів
понад заплановані розміри», – підкреслив П. Розенко (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 24.03).

ПОЛІТИКА
В ЕС недовольны законом о спецконфискации.
Представительство Европейского Союза считает, что законопроект
Верховной Рады Украины № 4057 о внесудебной конфискации не содержит
достаточных гарантий защиты права собственности. Об этом говорится в
комментарии представительства «Европейской правде» относительно
документа, который принят в первом чтении и может быть рассмотрен во
втором
на
текущей
пленарной
неделе
(http://korrespondent.net/ukraine/3658302-v-es-nedovolny-zakonom-ospetskonfyskatsyy).
Речь идет о проекте авторства народных депутатов Ю. Березы,
С. Пашинского, А. Тетерука и Т. Чорновол (все – Народный фронт), а также
И. Винника и А. Герасимова (БПП). Законопроект предлагает изменения в
уголовное законодательство для конфискации ценностей и доходов от них до
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вынесения приговора суда.
«Проект № 4057 о конфискации не содержит достаточных гарантий
защиты права собственности, которое соответствовало бы стандартам ЕС», –
говорится в пояснении дипмиссии ЕС.
Он, скорее, может восприниматься как поспешный шаг к внедрению
более жестких и интрузивных инструментов, которые не предусматривают...
необходимой защиты права на честный суд, защиты прав собственности и
необходимой повышенной стабильности отношений собственности», –
отмечено в сообщении.
В представительстве подчеркивают, что инициативы по досудебной
конфискации в обязательном порядке должны «идти бок о бок» с усилением
гарантий добропорядочных владельцев (которые позволили бы избежать
злоупотреблений механизмами спецконфискации); в этом проекте такие
гарантии отсутствуют.
Также представительство ЕС напомнило, что в последние месяцы Рада
утвердила законодательство о спецконфискации (проекты 2540a, 2541a,
3040), «которые были расценены экспертами ЕС как продвижение к
правильному балансу» и «были в числе обязательств украинской власти в
контексте Плана действий по визовой либерализации».
Из комментария следует, что принятие нынешнего законопроекта
нарушает обязательства в рамках ПДВЛ. Как отмечено, представительство
ЕС крайне редко выступает с заявлениями и комментариями, в которых
критикуются законопроекты, которые еще не одобрены Верховной Радой.
Как сообщалось, 17 марта Верховная Рада приняла в первом чтении
законопроект по конфискации средств и доходов от них, полученных
преступным путем, до вынесения приговора судом.
Ранее Кабмин призвал Раду принять специальный закон, который
разрешит конфискацию в бюджет арестованных активов В. Януковича и его
соратников (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 28.03).
***
Верховный комиссар Совета Европы по правам человека
Н. Мужниекс предостерег Киев от изоляции оккупированных
территорий Донбасса. На прошлой неделе он совершил свой шестой за
последние
два
года
визит
в
Украину,
передает
DW
(http://korrespondent.net/ukraine/3658177-evrokomyssar-predostereh-kyev-otyzoliatsyy-donbassa).
В Киеве он общался с Президентом, министрами иностранных дел и
финансов, представителями СБУ, общественными деятелями. А в Донецке –
с заместителем омбудсмена «ДНР».
По словам Н. Мужниекса, с июля прошлого года, когда он в последний
раз посещал Донецк, жизнь в городе стала спокойнее и «более нормальной»,
но ощущение изоляции гораздо окрепло.
Комиссар объясняет это тем, что большинство гуманитарных и
международных организаций потеряли возможность работать на территориях
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так называемых «ДНР» и «ЛНР».
Комиссар убежден, что украинская власть должна минимизировать
изоляцию Донбасса. «Я знаю, что это сложно, что не все – в руках Украины,
но необходимо поддерживать контакты с людьми того региона, пытаться
удержать их сердца и мысли, потому что это будет отвечать интересам
будущего поколения украинцев», – убежден Н. Мужниекс.
Во время визита на оккупированный Донбасс Н. Мужниекс отметил
улучшение ситуации, «особенно с украинской стороны», на пропускных
пунктах, где созданы более комфортные условия для людей, пересекающих
линию разграничения.
Однако, замечает комиссар, очереди на блок-постах с обеих сторон до
сих пор «очень-очень длинные».
Сообщение о том, что выплаты пенсий людям из так называемых ДНР и
«ЛНР» на контролируемых украинским правительством территориях были
приостановлены, «очень обеспокоили» комиссара.
«Насколько я понял, это было сделано для того, чтобы разоблачить
случаи мошенничества с получением пенсий временно перемещенными
лицами, которые на самом деле таковыми не являются, но много невинных
пенсионеров за этого страдают», – сказал правозащитник.
Он пояснил, что, с точки зрения международного гуманитарного права,
пенсия – это собственность, на которую люди имеют право независимо от
того, где они проживают.
Отметим, в начале ноября комиссар по правам человека в Совете
Европы Н. Мужниекс в своем докладе заявил, что по меньшей мере пять
миллионов человек на Востоке Украины остро нуждаются в оказании
гуманитарной помощи (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016.
– 28.03).
***
Официальные данные временной избирательной комиссии на
местных выборах в мэры Кривого Рога зафиксировали победу Ю. Вилкула.
Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Кривого Рога
П. Гивель, передает УНН (http://korrespondent.net/ukraine/3658480-vylkulofytsyalno-pobedyl-na-vyborakh-v-kryvom-rohe).
Ю. Вилкул остается на посту городского главы. На выборах он получил
74,18 % голосов.
Его ближайший оппонент – С. Семенченко – получил 10,92 % голосов.
На третьем месте С. Сова – 4,67 %. Завершает четверку лидеров Н. Колесник,
у которого 4,36 %.
Все остальные претенденты набрали менее 3 % голосов.
Напомним, 27 марта в Кривом Роге состоялись повторные выборы
городского главы (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. –
28.03).
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***
Явка на виборах у Кривому Розі, де у неділю обирали міського голову,
становила 55,4 %. Про це УНН повідомили у прес-службі громадянської
мережі ОПОРА.
«Явка, за даними ОПОРИ, на 20:00 становить 55,4 % з похибкою 1,1 %»,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними екзит-полів, на виборах перемагає Ю. Вілкул з
результатом 70,9 %. На другому місці – С. Семенченко з результатом 11,3 %.
При цьому народний депутат від «Самопомочі» Є. Соболєв у Facebook
повідомив, що, згідно з підрахунками політсили, Ю. Вілкул отримав 210 тис.
голосів, С. Семенченко – 31 тис.
Нагадаємо, раніше голова Криворізького міськвиборкому П. Гивель
повідомив, що день виборів у Кривому Розі пройшов без ексцесів. Цього дня
прийшли на волевиявлення 287 тис. громадян. Це майже 56 % від усього
населення міста. Як повідомляють у поліції за день виборів надійшло 39
скарг
про
порушення
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 27.03).
***
КИУ подверг жесткой критике выборы в Кривом Роге.
Внеочередные выборы мэра Кривого Рога не соответствуют стандартам
демократических выборов, заявил гендиректор Комитета избирателей
Украины А. Кошель (http://korrespondent.net/city/dnepropetrovsk/3658271-kyupodverh-zhestkoi-krytyke-vybory-v-kryvom-rohe).
«Фактически мы увидели выборы по стандартам режима В. Януковича с
масштабными схемами подкупа, использованием админресурса и другими
нарушениями закона», – цитирует его пресс-служба КИУ в Facebook.
По его словам, в день голосования в Кривом Роге было как минимум на
25 % искусственно увеличено явку избирателей. Это происходило путем
«подвоза» на участки 70–80 тыс. избирателей. «Преимущественно это были
пожилые люди, которые в ходе кампании получили от городских властей
предвыборные доплаты в размере 500 грн», – отметил он.
Ранее сообщалось, что на одном из избирательных участков в Кривом
Роге нашли взрывной пакет.
За пост мэра Кривого Рога борятся 15 кандидатов – 10
самовыдвиженцев
и
пять
представителей
политических
партий
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 28.03).
***
Украинские левые политсилы объединились в партию «Союз левых
сил». Об этом сообщает пресс-служба партии. В партию вошли ведущие
представители
и
бывшие
члены
Социалистической
партии,
Коммунистической партии, общественной организации «Громадский
контроль»
и
других
партий
и
организаций
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3658363-ukraynskye-levye-obedynylys37

v-novuui-partyui).
В партии отметили, что приоритетом во внутренней политике левые
видят социализацию всех общественно-экономических отношений, а во
внешней политике – утверждение принципов национально-экономического
интереса.
Отметим, 25 января Минюст сообщил о решении Высшего админсуда,
которым был подтвержден запрет на деятельность Комунистической партии
в Украине (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 28.03).
***
«Батьківщина» висунула п’ять умов для вступу в нову коаліцію.
Фракція «Батьківщина» готова вступити в нову коаліцію, голосувати за
нового Прем’єр-міністра лише за умови виконання висунутих партією умов.
Про це заявила лідер «Батьківщини» Ю. Тимошенко в ефірі ток-шоу
«Шустер LIVE», передає УНН.
«Нас питають, чи готові ми йти в коаліцію. Так, ми готові. Але лише
після того, як виконають наші вимоги. Якщо нам доведуть, що у новому
уряді не просто поміняють пару стільців місцями, а повністю зміняться
підходи управління країною. А якщо ні, якщо політика геноциду і далі
продовжуватиметься – ми потрапимо в пастку ще на два роки. Ми не хочемо
цього допустити», – пояснила вона.
Ю. Тимошенко також наголосила, що «Батьківщина» виступає
категорично проти косметичної заміни кількох людей, а за кардинальну
зміну політики управління державою.
«Нехай нам покажуть, чи звільнені з посад усі люди від кланів, які
працюють у міністерствах, і на їх місце призначені ті, які справді несуть нову
стратегію. Чи усунуті всі корупціонери на таких стратегічних об’єктах, як
НАК “Нафтогаз”, “Енергоатом”, “Укрзалізниця”, і чи поставлені на їх місце
люди, які пройшли аудит громадськості? Але ж ні – усі залишаються на
старих місцях», – зауважила політик.
Крім того, лідер фракції нагадала, що у переговорах довкола нової
коаліції «Батьківщина» висунула п’ять логічних і зрозумілих умов, і поки що
не отримала відповіді, чи будуть враховані ці умови в новій коаліційній
угоді.
«По-перше: розірвіть зв’язку політики і кланів і покажіть, де прибрали
цих людей. По-друге, скажіть, коли і хто доведе тарифи до розумного рівня.
Ми бачимо, що ціни на нафту впали до максимуму, зменшується ціна на газ,
а українцям з 1 квітня знову пропонують підвищити ціну на газ і ще на 80 %
підняти вартість тепла. Третє питання – щодо зарплат. Ми бачимо 49 %
інфляції тільки в цьому році. А де проіндексовані зарплати? Натомість гроші,
які лежать на рахунках, повертають кланам у вигляді повернення
незаслуженого ПДВ», – наголосила політик.
Наступна вимога заключалась у знятті податків з пенсій.
«Покажіть хоч одну країну в світі, де є податок на пенсії, де на дивіденди
корпорацій 5 %, а не 25 %? Остання вимога стосується продажу
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сільськогосподарської землі, яку намагаються продати за безцінь – за ціну у
32 рази дешевшу, ніж у Європі. Скажіть, будь ласка, хіба ми можемо йти в
таку коаліцію?» (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2016. – 26.03).
***
Ю. Тимошенко розкритикувала тенденцію запрошувати на ключові
посади іноземців.
Українці самі мають боротись за себе, відстоюючи справедливість і свої
національні інтереси. Про це заявила лідер «Батьківщини» Ю. Тимошенко в
ефірі ток-шоу «Шустер LIVE», передає УНН.
«Нам треба боротись за себе, як боролись за себе всі народи. Навряд чи
ситуацію врятують іноземці, яких хочуть поставити на ключові посади.
Кожен з них буде захищати національні інтереси своїх країн у нашій державі.
Нам треба відстоювати свій інтерес. Нам потрібна правильна та чітка
стратегія розвитку. Її готові втілювати українські підприємці, які
вистраждали в нашій країні», – сказала Ю. Тимошенко.
За її словами, сьогодні знають, як поправити свою систему правосуддя
наші правознавці. Але їм не дають можливості це зробити.
Найгірше, на думку Ю. Тимошенко те, що всі домовленості довкола
формування нового уряду відбуваються кулуарно, за закритими дверима, між
кількома людьми, які вирішують долю країни.
«Ці люди не хочуть перезавантаження влади. Тому що вони у свої
стільці пазурами учепились. І їх можна відірвали лише з руками. Їх усе
влаштовує. Вони не хочуть віддавати свої стільці. Але українців не
влаштовує. Тому вихід один – боріться за себе», – наголосила політик
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 26.03).
***
Є великі шанси, що найближчим часом українську героїню
Н. Савченко повернуть в Україну. Про це заявила лідер «Батьківщини»
Ю. Тимошенко в ефірі ток-шоу «Шустер LIVE», передає УНН.
«Усім нам треба молитися за те, щоб Надя не гробила своє здоров’я,
адже, за нашою інформацією, є рішення про те, що вона буде передана в
Україну або в обмін на російських грушників, або за міжнародними
правовими документами для відбування покарання в Україні», – сказала
вона. За словами Ю. Тимошенко зараз є такий шанс – скоро побачити
Н. Савченко вдома, в Україні. «І цей шанс здобули світові лідери першого
рівня. Це президент США та Федеральний канцлер Німеччини, які
переконали Путіна Надю віддати», – зазначила політик.
Лідер «Батьківщини» також наголосила, що зараз усіх хвилює те, що
Надія після вироку обіцяла перейти на сухе голодування до того моменту,
поки її не повернуть в Україну. «Вона вже в дуже важкому стані після
попереднього сухого голодування і після тих знущань, які вона терпить», –
сказала Ю. Тимошенко і додала, що нам треба всім молитися, аби
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Н. Савченко своє здоров’я зберегла.
Голова партії також наполягає, що якнайшвидше потрібно українській
стороні перевірити стан здоров’я української льотчиці.
Вона також попросила адвоката М. Фейгіна «від імені всіх українців
Надю переконати, щоб вона змогла повернутися до нормального харчування
та дочекатися того моменту, коли ми будемо її зустрічати на рідній землі»
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 26.03).
***
На закрытом съезде Блока Петра Порошенко было принято решение
о лишении мандата покинувших партию нардепов Е. Фирсова и
Н. Томенко. Об этом сообщают Левый берег, ссылаясь на источники среди
делегатов.
Как сообщает собеседник издания, такое решение было принято
большинством
делегатов
перед
закрытием
съезда
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3656808-blok-poroshenko-lyshylmandatov-dvukh-deputatov).
В свою очередь, эту информацию после окончания съезда подтвердил
депутат БПП А. Герасимов. «Было обсуждение относительно оценки
деятельности депутатов Блока Петра Порошенко “Солидарность” в
парламенте. Съезд предоставил удовлетворительную оценку депутатов в
целом, но отдельное обсуждение касалось тех депутатов, которые написали
заявления и вышли из фракции. Согласно 81-й ст. Конституции съезд принял
решение относительно исключения этих депутатов и сложения ими
депутатских мандатов. Я имею в виду Н. Томенко и Е. Фирсова», – сообщил
А. Герасимов.
Кроме того, было принято решение исключить из избирательных
списков 13 членов партии.
«Съезд принял решение об изменениях в избирательном списке партии,
исключив из него кандидатов, которые не участвуют в партийной
деятельности», – сказано в пресс-релизе партии. «Из избирательного списка
исключили кандидатов в народные депутаты, которые потеряли связь с
партией, сотрудничают с другими политическими силами либо по
собственным заявлениям, в том числе в связи с тем, что занимаются «другой
деятельностью», – говорится в сообщении.
А. Герасимов зачитал некоторые фамилии исключенных из списка
кандидатов: «Маловацкий, Малашенко, Рябикин, Вовк, Фридман, Раупов,
Иляшенко, Тарасовец». Кроме того, он сообщил, что из списка также
исключен А. Богдан – адвокат Г. Корабана.
Ранее Верховная Рада приняла Закон «О партийной диктатуре»,
который разрешает политическим партиям исключать кандидатов в
народные депутаты из избирательных списков после оглашения результатов
выборов (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 25.03).
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***
Центральная
избирательная
комиссия
Украини
лишила
депутатских мандатов нардепов от Блока Петра Порошенко Е. Фирсова
и Н. Томенко. Как сообщает пресс-служба ЦИК, соответствующее решение
принято на заседании Центризбиркома в понедельник, 28 марта
(http://korrespondent.net/ukraine/3658701-dvum-deputatam-yz-bpp-nashlyzamenu).
Полномочия этих нардепов перестали действовать 25 марта после
решения съезда БПП о лишении их депутатских мандатов. Вместо них ЦИК
зарегистрировала нардепами А. Бригинца и Д. Белоцерковца, которые идут
следующими
в
партийном
списке
БПП
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 28.03).
***
В понедельник, 28 марта, в Киеве у здания Администрации
Президента прошел митинг за отставку Генерального прокурора
Украины В. Шокина. Об этом сообщает УНИАН. По данным издания, на
акцию протеста пришли около 200 человек, которые требуют от Президента
П. Порошенко не медлить с отставкой В. Шокина.
«Только общественное давление на власть позволит сдвинуть проблему
с места и очистить органы прокуратуры от коррупционеров», – заявил
председатель Центра противодействия коррупции В. Шабунин во время
акции.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, прокурор Генеральной
прокуратуры Украины В. Куценко сообщил, что после рассмотрения в
Верховной Раде вопроса об отставке генерального прокурора, В. Шокин и
дальше будет оставаться на своей должности (Четверта Влада
(http://4vlada.net). – 2016. – 28.03).
***
Акція з вимогою звільнення Генпрокурора України В. Шокіна
розпочалась у Львові. Про це повідомив кореспондент УНН.
Основна вимога пікетувальників – припинення тиску на прокурорів
команди Саквералідзе та відставка В. Шокіна. Також пікетувальники
вимагають визначити кандидатуру незалежного прокурора (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 28.03).
***
Одного з харківських активістів побили біля будівлі обласної
прокуратура у Харкові. Про це повідомляє кореспондент УНН. Зазначається,
що під прокуратурою проходив мітинг за відставку Генпрокурора України
В. Шокіна. Під час акції активіста Д. Олійника побили члени організації «Сотня
Лева», звинувачуючи його в тому, що він проплачений. Мітингувальники
назвали активістів «Сотні Лева» «тітушками нової інтерпретації» (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 28.03).
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***
Заступник генпрокурора Д. Сакваралідзе порушив закон, вийшовши
минулої п’ятниці на мітинг під будівлю Генпрокуратури. Про це під час
брифінгу заявив прокурор ГПУ В. Куценко, передає кореспондент УНН.
«На жаль, з боку Д. Сакваралідзе та окремих його колег, відбулось
порушення закону. Відповідно до закону про прокуратуру, прокурор не може
належати до політичної партії, брати участь у акціях, мітингах, страйках. Це
заборонено кодексом прокурорської поведінки та іншими нормативними
актами», – наголосив він.
В. Куценко звернувся до колег неухильно дотримуватись законодавства.
«Прокурори завжди були поза політикою і повинні залишатись поза
політикою. Прокурор не має права мітингувати, ініціювати проведення
акцій», – наголосив він.
В. Куценко нагадав, що такі дії Д. Сакваралідзе засудили керівники
регіональних прокуратур. Він також висловив думку, що такі мітинги
розхитують правоохоронну систему і не сприяють стабілізації ситуації.
Нагадаємо, акція на підтримку працівників департаменту генеральної
інспекції при Генеральній прокуратурі України, які брали участь у
розслідування справи «діамантових прокурорів», відбулась 25 березня під
будівлею ГПУ (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2016. – 27.03).
***
Сегодня, 29 марта, в день, когда Верховная Рада рассматривает
вопрос отставки Генпрокурора В. Шокина, глава ГПУ уволил своего
заместителя, прокурора Одесской области Д. Сакварелидзе.
Кроме приказа об увальнении на сайте ГПУ размещен приказ о
«ликвидации должности заместителя Генерального прокурора Украины –
прокурора Одесской области с одновременным установлением должности
прокурора Одесской области».
Также В. Шокин подписал приказ о привлечении к дисциплинарной
ответственности Д. Сакварелидзе.
«Своим приказом от 29 марта текущего года генеральный прокурор
Украины привлек к дисциплинарной ответственности Сакварелидзе за грубое
нарушение правил прокурорской этики, вмешательство в непредсказуемом
законодательством порядке в служебную деятельность другого прокурора,
совершение проступка, который порочит работника прокуратуры,
невыполнение и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей,
освободив его от должности заместителя Генерального прокурора Украины –
прокурора Одесской области и из органов прокуратуры», – говорится в
сообщении ГПУ. Исполнение обязанностей прокурора Одесской области
возложено на первого заместителя прокурора этой области Жученко А. Д.
(Главком (http://glavcom.ua/news/371932.html). – 2016. – 29.03).
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***
Общественное формирование «Аскер», состоящее из участников
блокады Крыма, начнет совместное с Госпогранслужбой несение службы
в контрольных пунктах въезда/выезда на админгранице с полуостровом
28 марта. Об этом сообщил председатель Генической райгосадминистрации
А.
Воробьев
в
комментарии
«Крым.Реалии»
(http://korrespondent.net/ukraine/3658183-blokada-kryma-aktyvysty-zastupyly-nadezhurstvo).
«Завтра приступают к несению службы представители “Аскер”, на
усиление пограничной и таможенной служб. Получили все разрешения, все
согласовано. У нас идет усиление админграницы в полном объеме. Именно с
началом командно-штабных учений», – отметил он в воскресенье.
Активисты уже прошли курс подготовки с украинскими
пограничниками, сдали экзамены. Сдавшие экзамен имеют соответствующие
удостоверения и повязки. Также Госпогранслужбе Украины были переданы
графики дежурств.
Активисты подчеркивают, что «совместное несение службы с
пограничниками – новый формат мероприятий по блокаде полуострова».
Теперь активисты не будут останавливать машины на своих блокпостах, а
будут дежурить на пунктах пропуска вместе с пограничниками на
официальных основаниях.
Напомним, в Украине с 28 марта по 2 апреля пройдут учения по
готовности отражения атаки возможного противника. На сайте Министерства
обороны Украины пока нет информации о подробностях учений.
Ранее сообщалось, что в Национальной Гвардии Украины, которая
входит в систему МВД, отмечают, что заявления о создании в их структуре
крымскотатарского батальона, остаются пока на уровне заявлений, которые
не закреплены законодательно (Корреспондент.net (http://korrespondent.net).
– 2016. – 28.03).

ЕКОНОМІКА
Национальный банк продолжает смягчать валютные ограничения. В
этот раз регулятор облегчает реструктуризацию внешних долгов и
докапитализацию банков. Об этом говорится в постановлении № 192,
сообщает пресс-служба регулятора.
Действие запрета на досрочное погашение внешних кредитов не будет
касаться внесения изменений в договор относительно периодичности уплаты
процентов или переноса даты их выплаты не более чем на 180 дней.
Запрет не распространяется и на случаи, когда происходит досрочное
погашение кредита, ссуды, предоставленные по участию иностранного
экспортно-кредитного агентства.
43

Регулятор разрешил использовать инвестиционные счета нерезидентовинвесторов для зачисления долгов банков по отдельной валютной операции.
Разрешение будет действовать, если одновременно соблюдены
следующие условия: уполномоченный банк является обладателем
индивидуальной лицензии на перевод иностранной валюты за пределы
Украины для проведения отдельной валютной операции; деньги
перечисляются на инвестиционный счет нерезидента-получателя в пределах
сумм и сроков, разрешенных индивидуальной лицензией; деньги с
инвестиционного счета будут использованы исключительно на цели
увеличения капитала банка.
По мнению НБУ, принятые изменения облегчат резидентам
реструктуризацию внешних кредитов, займов (в частности тех, которые
предоставлены при участии иностранных экспортно-кредитных агентств);
будут содействовать выполнению программ капитализации банков, имеющих
задолженность перед нерезидентом по отдельной валютной операции.
Постановление вступает в силу 26 марта и действует до 8 июня 2016 г.
включительно (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 25.03).
***
У рамках Державної програми розвитку аеропортів до 2023 р.
Україна виділить 8,6 млрд грн на відновлення мережі регіональних
аеропортів.
У держпрограму потрапили 17 аеропортів України.
У розвиток інфраструктури міжнародного аеропорту «Вінниця»
вкладуть 250 млн грн. На «Черкаси» передбачено виділення 203 млн грн,
«Одесу» розбудують на 2,5 млрд грн. Налагодити інфраструктуру в
регіональних аеропортах України повинна для забезпечення статусу
транзитної держави (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2016. – 26.03).
***
Страховой рынок в 2015 г. возрос.
Страховые компании в 2015 г. собрали 30,3 млрд грн валовых страховых
премий. Это на 13,4 % больше чем в 2014 г. Такие предварительные итоги
работы рынка обнародовала Нацкомфинуслуг. Окончательные данные станут
известны через месяц, сообщает Фориншурер.
Рисковые компании собрали 28,1 млрд грн валовых премий, что на
14,5 % больше, чем годом ранее, компании по страхованию жизни – 2,1 млрд
грн (на 1,2 % больше).
Страховые выплаты в течение прошлого года увеличились на 60 % – до
8 млрд грн. На компании по страхованию жизни приходится 480 млн грн, что
в два раза больше, чем годом ранее, на рисковые компании – 7,6 млрд грн (на
57,7 % больше).
Объем общих активов страховщиков в течение года уменьшился на
13,6 % (на 9,5 млрд грн) – до 60,7 млрд грн. Активы страховщиков non-life
уменьшились на 10,4 млрд грн и составили 50,5 млрд грн. Активы
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страховщиков сектора страхования жизни увеличились на 870 млн грн и
составили 10,1 млрд грн.
Объем сформированных страховых резервов возрос на 2,6 млрд грн (на
16,6 %) – до 18,46 млрд грн. Резервы по страхованию жизни составили
6,8 млрд грн, что на 30 % больше, чем на 31 декабря 2014 г.
В 2015 г. сократилась доля перестрахования за границу – с 85 до 75 %.
В целом на рынке работала 361 страховая компания, из них 312
рисковых и 49 – компаний по страхованию жизни. В течение года количество
страховщиков сократилось на 21 по сравнению с предыдущим годом. В
целом за год из реестра исключено 30 страховщиков и включено девять
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 28.03).
***
ГФС хочет оставлять аграриям 50 % НДС.
Глава государственной фискальной службы (ГФС) Р. Насиров считает,
что наиболее адекватная пропорция распределения НДС для
агропредприятий – это, когда 50 % налога остается у аграриев, а остальная
часть идет в бюджет (http://news.eizvestia.com/news_economy/full/674-gfshochet-ostavlyat-agrariyam-50-nds).
«ГФС считает, что в рамках уже состоявшихся изменений адекватно
правильным было бы сделать вариант 50 на 50 для всех. Это то же самое
субсидирование отрасли через механизм спецрежима. Когда решили разбить
ставку на три, это спровоцировало конфликтную ситуацию, возможность для
манипуляций, трудности администрирования», – заявил Р. Насиров,
информирует еizvestia.com.
В ГФС считают, что потери для бюджета за год составят около
7 млрд грн, но их можно будет покрыть.
Текущий режим по НДС для аграриев не оправдал надежд, считает
Р. Насиров.
«Было рассчитано, что аграрный сектор после ухода спецрежима
добавит около 1 млрд грн в месяц по уплате НДС. Но в январе мы видели
100 млн грн, в феврале – 150 млн грн, в марте – 400 млн грн», – отметил
глава службы (Экономические известия (http://news.eizvestia.com). – 2016. –
25.03).
***
На сьогодні вартість робіт з модернізації ГТС України становить
близько 3 млрд дол. Про це у відповіді на інформаційний запит УНН
повідомили у прес-службі «Укртрансгаз».
«За проведеними розрахунками, вартість робіт з модернізації ГТС
України на даний час становить близько 3,0 млрд дол.», – йдеться у
повідомленні.
Водночас, як повідомили у прес-службі відомства, на сьогодні підписані
угоди між Україною та МФО щодо надання кредиту для фінансування
пріоритетного проекту «Реконструкція, капітальний ремонт іа технічне
45

переоснащення магістрального газопроводу “Уренгой – Помари – Ужгород”»
на паритетних умовах в сумі до 300 млн євро.
У відомстві додали, що для реалізації проекту ПАТ «Укртрансгаз»
кредитні кошти ЄІБ та ЄБРР передбачається надавати через Спеціальний
фонд Державного бюджету України.
У прес-службі «Укртрансгаз» також нагадали, що 23 березня 2009 р. у
Брюсселі відбулась Міжнародна інвестиційна конференція з питань
модернізації газотранзитної системи України. За результатами конференції
урядом України, Єврокомісією та міжнародними фінансовими організаціями
(ЄІБ, ЄБРР, СБ) було підписано спільну заяву (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 25.03).
***
Державне агентство рибного господарства має намір запустити
єдиний реєстр рибогосподарських водних об’єктів. Про це з посиланням на
голову Держрибагентства Я. Коваліва по сказано в повідомленні
Держрибагентства.
Для спрощення умов роботи в сфері рибництва й залучення додаткових
інвестицій
у
галузь
заплановане
створення
єдиного
Реєстру
рибогосподарських водних об’єктів, у якому буде міститися інформація про
водойми й можливість їхнього використання.
«Зараз ми фіналізуємо збір інформації для Реєстру і сподіваємося на
сприяння та допомогу з боку ОДА. Особливо в частині інформації щодо
укладених договорів оренди, на яких водоймах уже іде робота, а які ще
“чекають” на інвестора», – зазначив Я. Ковалів.Держрибагентство звернулося
до всіх ОДА із пропозицією про створення оперативних штабів.
Оперативні штаби, до яких входять представники громадськості та
інспектори рибоохорони, продовжують активну роботу з патрулювання
водойм. З 1 квітня, коли розпочнеться нерестова заборона на вилов риби, її
буде додатково посилено.
Зараз у відомстві триває робота з фіналізації інформації для реєстру.
Нагадаємо, Державне агентство рибного господарства має намір
передати на приватизацію близько 30 підвідомчих державних підприємств
рибної галузі (Agravery (http://agravery.com). – 2016. – 28.03).
***
Вилов у водоймах України у 2015 р. збільшився на майже 18 %.
За 12 місяців 2015 р. виловлено 72,7 тис. т водних біоресурсів у
водоймах України, що на 17,7 % більше порівняно з 2014 р. Про це у
відповіді на запит УНН повідомили у Державному агентстві рибного
господарства.
«Збільшення вилову у водоймах України відбулось за рахунок зростання
вилову у Азовському та Чорному морях на 54,2 % порівняно з 2014 р.: з
22,2 тис. т до 34,2 тис. т», – йдеться у повідомленні. Водночас, за даними
відомства, у внутрішніх водоймах вилов водних біоресурсів зменшився на
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2,8 %: з 39,6 тис. т у 2014 р. до 38,5 тис. т у 2015 р. (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 28.03).
***
Украина увеличила производство подсолнечного масла.
Согласно с данными Государственной службы статистики, в Украине
(без учета территории АР Крым и г. Севастополя) в феврале 2016 г. было
произведено 339 тыс. т нерафинированного подсолнечного масла, что на
11,7
%
больше
показателя
за
январь
2015
г.
(http://news.eizvestia.com/news_economy/full/776-ukraina-uvelichilaproizvodstvo-podsolnechnogo-masla).
В феврале т. г. по сравнению с февралем 2015 г. произведено на 4,8 %
больше масла. За два месяца т. г. произведено 642 тыс. т нерафинированного
подсолнечного масла, что на 3,2 % меньше произведенного объема за
аналогичный период прошлого года, информирует еizvestia.com.
Отмечается, что в Украине в 2015 г. было произведено 3,518 млн т
нерафинированного подсолнечного масла, что на 17,3 % ниже показателя за
2014 г. (Экономические известия (http://news.eizvestia.com). – 2016. –
27.03).
***
У 2015 р. обсяг експорту українських ягід у грошовому еквіваленті
досяг 12,5 млн дол., що майже в два рази більше порівняно з 2014 р. Про це
повідомляє «Новий час».
Згідно з повідомленням, в основному українські аграрії в 2015 р.
експортували ягоди в країни ЄС.
За словами співвласника компанії Small Fruit О. Шубрата, найбільшими
споживачами української полуниці та малини є Німеччина та Польща.
Він зазначає, що оптова ціна в Європі на органічні ягоди вдвічі-втричі
вища, ніж в Україні. Полуниця коштує 1,5 євро за 1 кг, малина – 2,25 євро.
«На внутрішньому ж ринку вартість 1 кг чистої малини – близько 30 грн,
або 1,2 євро. Причому в першому випадку мова йде про тверду валюту, у
другому – про гривню, яка слабшає», – говориться в повідомленні.
Також зазначається, що на думку директора з наукової роботи Інституту
економічних досліджень і політичних консультацій В. Мовчан, експорт
української нішової агропродукції (ягід, олійного льону, конопляного зерна
та деяких технічних рослин) в найближчі роки може збільшитися до 150–200
млн дол. у рік (Agravery (http://agravery.com). – 2016. – 25.03).
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Дефицит государственного бюджета в феврале 2016 г. достиг
4,85 млрд грн. По общему фонду дефицит составил 5,35 млрд грн. Об этом
говорится в отчете Госказначейства.
За два месяца 2016 г. дефицит достиг 2,4 млрд грн, по общему фонду –
3,65 млрд грн. За аналогичный период 2015 г. дефицит составил 8,74 млрд,
по общему фонду – 9,96 млрд грн.
Сводный бюджет за январь – февраль 2016 г. сведен с профицитом в
9,87 млрд грн, по общему фонду – 8,04 млрд грн. Этому способствовал
профицит местных бюджетов.
Доходы за этот период увеличились на 70,59 на 17 % по сравнению с
2015 г. и составили 70,59 млрд грн. По общему фонду доход увеличился на
17,4 % до 66,34 млрд грн.
Расходы госбюджета сократились на 3,3 % до 72,92 млрд грн. По
общему фонду они увеличились на 1,6 % и составили 70,61 млрд грн.
В январе этого года бюджет был выполнен с профицитом в
2,45 млрд грн. Профицит общего общего фонда составил 1,7 млрд грн
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 28.03).
***
Валовий зовнішній борг України продовжує скорочуватися другий рік
поспіль. Однак відбувається це і через скорочення зобов’язань у приватному
секторі, тоді як державний зовнішній борг на кінець 2015 р. зріс до
історичного максимуму в 43 млрд дол. Про це йдеться в прес-релізі компанії
Dragon Capital.
«Валовий зовнішній борг продовжив скорочуватися другий рік поспіль
через скорочення зобов’язань у приватному секторі. Частка боргових
зобов’язань приватного сектора скоротилася на 8,2 п. п. до 64 %, найнижчого
показника за десятиліття. Обсяг боргу приватного сектора зменшився на
17 % г/г до 76 млрд дол. (після схожого падіння в 2014 р.), водночас як
державний зовнішній борг зріс на 22 % м/м (7,6 млрд дол.), досягнувши
історичного максимуму на рівні 43 млрд дол.», – йдеться в повідомленні.
У Dragon Capital відзначають, що зростання держборгу відбувалося за
рахунок позик Міжнародного валютного фонду та інших офіційних
кредиторів.
Зокрема, від МВФ надійшло 5,1 млрд дол. (з урахуванням виплат),
близько 3 млрд надали Всесвітній банк, США і ЄС, і 1,3 млрд дол. –
результат своп-операцій Центробанку.
При цьому зниження боргу приватного сектора проходило за всіма
складовими.
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Зобов’язання банків скоротилися сильніше, на 32 % рік до року
(6 млрд дол.) до 13 млрд дол. в основному за рахунок довгострокового боргу,
тоді як в 2014 р. зниження становило 17 %.
Крім того, наголошується в коментарі, частина цього відпливу була
технічною за своєю природою, оскільки українські банки активно
конвертували займ материнських структур в акціонерний капітал,
згенерувавши таким чином 2,3 млрд дол. прямих іноземних інвестицій (77 %
загального обсягу).
Загалом, валовий зовнішній борг України на кінець 2015 р. зменшився на
6 % порівняно з 2014 р. (–6,4 млрд дол.) до 119 млрд дол., що відповідає
131 % ВВП порівняно з 95 % в 2014 р.
НБУ оцінює загальний обсяг зовнішніх виплат, які відбудуться в
поточному році на рівні 51 млрд дол. (–9,5 % г/г), що становить 43 %
сукупного боргу (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2016. – 27.03).
***
Загальний обсяг інвестицій Європейського банку реконструкції та
розвитку становить 11,8 млрд євро.
Про це повідомив директор Європейського банку реконструкції та
розвитку в Україні Ш. Аджунер.
«На січень 2016 р. загальний обсяг інвестицій становив 11,8 млрд євро,
було профінансовано 355 проектів. У кожен з останніх чотирьох років було
проінвестовано по 1 млрд євро», – зазначив Ш. Аджунер (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2016. – 26.03).
***
Центральне розвідувальне управління США оцінює рівень інфляції в
Україні в 2015 р. порівняно з 2014 р. в 49 %. Про це йдеться на сайті ЦРУ.
Україна з таким показником інфляції займає останнє 225 місце серед
країн, які надали таку інформацію (немає даних тільки по Венесуелі).
За даними ЦРУ, рівень зниження ВВП в Україні в 2015 р. порівняно з
2014 р. становив 11 % (222 місце, нижче тільки Сектор Газа, Сьєрра-Леоне і
Ємен).
Показник ВВП на душу населення в 2015 р. знизився на 800 дол. і
становив 8000 дол. (148 місце).
Падіння промвиробництва в 2015 р. становило 15 % порівняно з 2014 р.
(199 місце).
Нагадаємо, інфляція в Україні в 2015 р. (грудень 2015 р. до грудня
2014 р.) прискорилася до 43,3 % порівняно з інфляцією на рівні 24,9 % в 2014
р., досягнувши максимального значення за останні 20 років.
Національний банк України прогнозує уповільнення споживчої інфляції
в Україні за підсумками 2016 р. до 12 % (Finance.ua (http://news.finance.ua).
– 2016. – 25.03).
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***
Неплатежеспособные банки задолжали НБУ 55,55 млрд грн (более
2 млрд дол.), сообщается на сайте финрегулятора. В частности, за два
месяца 2016 г. объем задолженности возрос на 4,42 млрд грн, или на 8,6 %
(http://korrespondent.net/business/financial/3655866-problemnye-banky-dolzhnynbu-dva-myllyarda-dollarov).
В НБУ рост задолженности объясняют решением о выведении с рынка
санационного «Родовид Банка».
Согласно приведенным данным, в структуре задолженности на 1 марта
48,75 млрд грн основной суммы кредита и 6,8 млрд грн начисленных
процентов.
По информации НБУ, в качестве обеспечения по кредитам регулятор
получил имущественные права по кредитам клиентов банков, недвижимость,
движимое имущество и ценные бумаги.
Нацбанк
уверяет,
что
продолжает
работу
с
залогами
неплатежеспособных банков, предоставленными в качестве обеспечения по
кредитам.
Так,
фактический
объем
погашений
по
кредитам,
предоставленным неплатежеспособным банкам, в 2015 г. составил
1,1 млрд грн, а в 2016 г. НБУ планирует нарастить объем таких погашений до
12,8 млрд грн.
Накануне в НБУ сообщили, что за два месяца убытки работающих
банков составили почти 2 млрд грн.
Напомним, убыток украинских банков в 2015 г. составил 66,6 млрд грн,
тогда как в 2014 г. этот показатель составлял 33,1 млрд грн
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 24.03).
***
Райффайзен Банк Аваль в 2015 г. сократил свой убыток в 2,6 раза (на
2,363 млрд грн) – до 1,44 млрд грн по сравнению с предыдущим годом. Об
этом говорится в сообщении банка.
Активы банка возросли на 14 % – до 51,239 млрд грн. Деньги и их
эквиваленты увеличились в 2,8 раза – до 18,94 млрд грн.
Кредиты клиентам с учетом резервов сократились на 11 % –
25,3 млрд грн, инвестиционные ценные бумаги – более чем вдвое, до
2 млрд грн.
Общий объем обязательств банка за 2015 г. увеличился на 11 % – почти
до 45 млрд грн. Задолженность перед клиентами возросла на 34 % –почти до
40 млрд грн.
Капитал банка в 2015 г. возрос на 42 % – до 6,23 млрд грн, уставный
капитал – более чем в два раза до 6,2 млрд грн (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2016. – 25.03).
***
Обсяг біржових контрактів з цінними паперами зменшився у січні –
лютому 2016 р. на 58,9 % – до 29,47 млрд грн проти 71,7 млрд грн у січні –
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лютому 2015 р., передає УНН з посиланням на прес-службу Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку.
За даними Комісії, від загальної вартості біржових контрактів 96,9 %
було заключено на двох фондових біржах – ПАТ «Перспектива» та ПАТ
«Фондова біржа ПФТС». Зокрема, найбільший обсяг торгів на цих фондових
майданчиках зафіксовано з державними облігаціями України –
19,55 млрд грн і депозитними сертифікатами Національного банку України –
8,47 млрд грн.
Водночас загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів
зареєстрованих Комісією у січні – лютому 2016 р. становив 14,85 млрд грн,
що більше на 1,02 млрд порівняно з відповідним періодом 2015 р.
(13,83 млрд грн).
Також, протягом січня – лютого 2016 р. Комісія зареєструвала 38
випусків облігацій підприємств на суму 1,69 млрд грн, що менше на
26,71 млн грн порівняно з 2015 р.
У відомстві наголошують, що тенденція зменшення цих показників
пов’язана з набранням чинності 1 січня поточного року нових правил
лістингу та делістингу цінних паперів. Зокрема, нові правила значно
підвищили вимоги до емітентів для перебування в лістингу на організаторах
торгівлі.
Як повідомляв УНН, у 2015 р. обсяг біржових контрактів з цінними
паперами
зменшився
вдвічі
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 25.03).
***
Кредитні спілки масово судяться через неповернення вкладів.
На сьогодні в процедурі примусового вилучення за рішеннями судів
перебуває 7 тис. виконавчих справ по 150 кредитним спілкам на загальну
суму 352 млн грн.
За словами члена Нацкомфінпослуг О. Максимчук, приблизно половина
кредитних спілок, до яких через суди пред’являються фінансові претензії, до
цього часу перебуває в державному реєстрі кредитних спілок. Загальна сума
вкладів по кредитних спілках, які подали звітність за підсумками 2015 р.,
становить 900 млн грн, тобто неповернення вкладів фіксуються більш ніж по
третині депозитів.
Усього на українському ринку сьогодні працює 588 кредитних спілок,
активи яких становлять до 2 млрд грн (Finance.ua (http://news.finance.ua). –
2016. – 25.03).
***
MasterCard заработала на «лопнувших» банках более 250 млн грн.
Международная платежная система MasterCard взимает «неоправданные
платежи» с банков за вынужденное расторжение договоров из-за
банкротства. Об этом говорится в письме Украинской межбанковской
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ассоциации членов платежных систем ЕМА, направленное в ФГВФЛ и
Антимонопольный комитет, сообщает FinClub.
Речь идет о повторной оплате годового комиссионного вознаграждения
(за один из последних четырех лет – год выбирает MasterCard), налогах на
эту сумму и штрафе за разрыв договора. «Эти действия имеют признаки
вымогательства денежных средств без надлежащих на то правовых
оснований», – указано в письме ассоциации.
По неофициальным данным участников рынка, MasterCard выставила
«счет» ВиЭйБи Банку на 600 тыс. дол., «Надра» – 650 тыс. дол., «Укринбанк»
– 820 тыс. дол., «Финансы и Кредит» – 1 млн дол. «За минимальными
расчетами … общая сумма, заплаченная банками за выход из MasterCard
составляет более 250 млн грн», – говорится в письме.
Отказ Дельта Банка от платежной системы мог стоить банку 2 млн дол.,
«Форума» – 1 млн дол., Имэксбанка и Брокбизнесбанка – по 500 тыс. дол.,
Родовида – 300 тыс дол.
При этом ЕМА подчеркивает, что из-за действий MasterCard «ФГВФЛ не
смог своевременно и в полном объеме осуществить выплаты вкладчикам 70
банков на сумму более 250 млн грн» (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua).
– 2016. – 28.03).
***
В Україні скоротилася кількість платіжних карток.
Згідно з даними аналітичного звіту Нацбанку «Платіжні системи і
системи грошових переказів» за 2015 р., кількість платіжних карток у країні
скоротилася.
На 1 січня 2016 р. кількість випущених карток становила 59,3 млн. З них
30,8 млн активно використовувалися, а 1,5 млн мали опцію безконтактного
платежу.
Таким чином, за минулий рік загальна кількість платіжних карток:
– в обігу знизилася на 11,2 млн штук (15,9 %);
– активних знизилася на 2,2 млн штук (6,7 %);
– безконтактних зросла на 400 тис. штук (33,1 %).
На 1 січня 2016 р. кількість банків-членів карткових платіжних систем
становила 98 (77,2 % від загального числа). Ці банки обслуговували
43 млн клієнтів (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2016. – 26.03).
***
Стало відомо, який відсоток свого заробітку українці витрачають на
їжу.
Загальний обсяг кінцевих споживчих витрат домогосподарств в Україні
у 2015 р. у фактичних цінах становив 1,3 трлн грн, з яких 509,3 млрд грн, або
38,4 % від загального обсягу, було витрачено на харчі та безалкогольні напої.
Про це говорять зведені дані Державної служби статистики України,
передає Forbes.net.ua з посиланням на Капітал.
52

Крім того, найбільшими за обсягом стали витрати на комунальні послуги
– 14,8 % або 196,3 млрд грн і транспорт – 10,4 % або 137,7 млрд грн.
Держстат також зафіксував, що в 2015 р. українці найменше витрачали
на освіту – 1,1 % від загального обсягу витрат, або 14,3 млрд грн, на
ресторани та готелі – 2,6 %, або 34,2 млрд грн і зв’язок – 2,9 %, або
38,6 млрд грн (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2016. – 26.03).
***
Украинские аграрии приобрели средства защиты растений (СЗР) на
88 % от потребности для проведения весенней посевной кампании.
Сельхозпроизводители намерены соблюдать технологии выращивания
основных сельхозкультур и вносить СЗР в необходимых объемах. Об этом
сообщает «Инфоиндустрия».
Согласно данных Министерства аграрной политики и продовольствия
Украины, по состоянию на 25 марта хозяйствами приобретено 24,6 тыс. т
СЗР (88 % от потребности), в т. ч. 16,5 тыс. т (90 %) гербицидов.
Обеспеченность аграриев протравителями для семян яровых культур
составляет 602 т (100 %).
Опросы сельхозпроизводителей ИК «Инфоиндустрия» свидетельствуют
о том, что аграрии намерены соблюдать технологии выращивания основных
сельхозкультур и вносить СЗР в необходимых объемах, а экономить будут,
отказавшись от дорогих препаратов в пользу более дешевых генериков.
«После негативного опыта 2015 г., когда украинские аграрии сэкономили на
СЗР и получили урожай низкого качества, желание экономить пошло на спад.
Агрохозяйства победнее, испытывающие дефицит оборотных средств в
период посевной, перейдут на генерические химпрепараты, но крупные
агрохолдинги останутся приверженцами брендовых агрохимикатов от
крупных мультинациональных компаний», – говорит И. Герасименко,
аналитик рынка СЗР компании «Инфоиндустрия» (Инфоиндустрия
(http://infoindustria.com.ua). – 2016. –28.03).
***
Виробництво шоколаду в Україні скоротилось на 7,2 %.
У лютому 2016 р. виробництво шоколаду та кондвиробів з нього
скоротилось на 7,2 % – до 12,3 тис. т порівняно із лютим 2015 р.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Порівняно із січнем 2016 р. виробництво скоротилось на 1,7 %.
Виробництво кондитерських виробів без какао скоротилось на 14,8 % –
до 13,2 тис. т. Проте порівняно з січнем воно зросло на 2,9 % (Agravery
(http://agravery.com). – 2016. – 25.03).
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