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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Голова Верховної Ради України А. Парубій звернувся
до українського МЗС з проханням розглянути можливість
термінового скликання Ради Безпеки ООН з приводу заборони
Меджлісу кримськотатарського народу Мінюстом Росії
Голова Верховної Ради України А. Парубій на початку ранкового
пленарного засідання у вівторок, 19 квітня, заявив, що Міністерство юстиції
Російської Федерації оголосило Меджліс кримськотатарського народу
екстремістською організацією, що вимагає належної реакції з боку
міжнародних організацій.
«Цілий народ, наші кримськотатарські брати оголошені екстремістською
організацією. Вперше після закінчення епохи диктатора Сталіна і Гітлера
цілий народ оголошено екстремістами, – наголосив він. – Це прояв
російського фашизму: 18 травня 1944 року Сталін підписав злочинний наказ,
що призвів до страшної трагедії кримських татар». Водночас, 18 квітня
2016 року російська тоталітарна влада знову забороняє Меджліс. «Дії Росії
ще раз підтверджують визначення цієї країни як тюрми народів, – підкреслив
А. Парубій. – Кримськотатарський народ не має іншої Батьківщини, аніж
Україна, аніж Крим. Наше завдання – зробити усе можливе, щоб
якнайшвидше звільнити від окупантів наші землі і наших
кримськотатарських братів».
Голова Верховної Ради України від імені українського парламенту
звернувся до міжнародних організацій дати належну реакцію на цей злочин.
«Звертаюсь до українського МЗС розглянути можливість термінового
скликання Ради Безпеки ООН з цього питання. Я впевнений, з усім
цивілізованим світом ми доб’ємося звільнення наших побратимів, щоб вони
відчули нашу підтримку», – наголосив він (Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/128429.html). – 2016.
– 19.04).

А. Парубій підтримав вимоги науковців, що протестували
під стінами парламенту
Голова Верховної Ради України А. Парубій зустрівся з представниками
наукових кіл, що прийшли у вівторок під стіни Верховної Ради з вимогою
виділити кошти на фінансування науки. Науковці вимагали виконати норми
закону «Про наукову і науково-технічну діяльність», ухваленого у минулому
році.
Відповідно до цього закону, фінансування науки мало становити
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1.7 % від ВВП. На даний момент у бюджеті країни на цей напрям виділено
лише 0.2 %, що унеможливлює оплату праці молодим вченим та спричинить
припинення фінансування наукових програм. Зокрема, міністр науки і освіти
України Л. Гриневич зазначила, що на сьогоднішній день «кризово необхідні
610 млн грн на усі академії для дофінансування заборгованості по виплатам
по зарплаті», тому терміново потрібно внести зміни до Державного бюджету
України. Наразі, за її словами, у міністерстві проводиться аудит щодо
визначення найважливіших його напрямків діяльності.
Свої вимоги про катастрофічний стан в освітянській галузі науковці
передали Голові Парламенту.
А. Парубій, підтримуючи необхідність виправлення ситуації у сфері
освіти і науки, зазначив, що пропозиції по додатковому фінансуванню
повинні подаватися у загальному пакеті змін до Держбюджету, який
планується розглядати у першій половині червня.
«Це не є фантастичні речі. Але потрібно вже напрацьовувати пропозиції
на 2017 рік», – зазначив А. Парубій і пообіцяв організувати зустріч науковців
з Прем’єр-міністром України В. Гройсманом.
Мітингувальники перекривали рух по вул.Грушевського, наразі його
відновлено
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua/news/Top-novyna/128462.html). – 2016. – 19.04).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
М. Закіров, ст. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. іст. наук, доцент

Питання призначення Генерального прокурора України:
політико-правові аспекти
Після того як відставка Генерального прокурора В. Шокіна стала лише
питанням часу, а коаліційна криза була в розпалі, з’явилася інформація про
те, що П. Порошенко має намір призначити на посаду Генпрокурора голову
фракції БПП у парламенті Ю. Луценка. У відповідь на зауваження фахівців у
кулуарах ВР почали лунати чутки, що написано спеціальний закон, який
дасть змогу людині без вищої спеціальної освіти і стажу роботи на посаді
прокурора, як у випадку з Ю. Луценком, очолити цей орган.
Лідер фракції БПП Ю. Луценко згодом підтвердив, що йому надійшла
відповідна пропозиція. «Я днями мав розмову з Президентом стосовно мого
бачення цієї справи», – заявив Ю. Луценко журналістам, відповідаючи на
питання про його можливе призначення Генпрокурором. «Коли мені
поставили запитання: якщо законодавство буде змінено, чи я готовий? Я
відповів, що не хочу, але готовий», – переповів він зміст цієї розмови
(http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/04/160411_lutsenko_prosecutor_sx).
Між тим, як повідомляється на сайті LB.ua, у Верховну Раду внесено
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законопроект № 4379, прийняття якого дасть змогу призначити Генеральним
прокурором Ю. Луценка. Автором законопроекту є С. Кубів, який на той час
був ще депутатом Верховної Ради від фракції «Блок П. Порошенка».
Законопроектом пропонується внести зміни до чинного Закону України «Про
прокуратуру» і встановити, що для кандидата на посаду Генпрокурора вища
юридична освіта не є необхідною, а замість 10 років стажу в галузі права
кандидат повинен мати п’ятирічний досвід роботи в законодавчому або
правоохоронному
органі
(http://lb.ua/news/2016/04/12/332706_radu_vnesen_zakonoproekt_pod.html).
Уже перші відомості про можливість такого кадрового рішення
викликали неоднозначну реакцію з боку експертів і фахівців. На сайті ГПУ
навіть з’явилося спеціальне звернення. Під документом поставили свої
підписи керівники Генпрокуратури України, а також керівники всіх
структурних підрозділів відомства. Текст документа було відправлено
П. Порошенку і В. Гройсману. Прокурори звертаються з проханням до глави
держави не допустити призначення Ю. Луценка, а замість нього висунути на
цей пост людину, яка б повністю відповідала критеріям Закону України «Про
прокуратуру». «При виборі кандидата на посаду Генпрокурора України
просимо вас розглядати цю людину виключно за професійними та моральноділовими якостями з дотриманням вимог чинного Закону України “Про
прокуратуру”», – ідеться у зверненні до П. Порошенка. Свої підписи під
листом поставили в. о. Генпрокурора Ю. Севрук, заступник Генпрокурора
Ю. Столярчук, заступник Генпрокурора Р. Говда, заступник Генпрокурора
О. Заліско і 29 керівників регіональних та військових прокуратур регіонів
країни
(http://patrioty.org.ua/politic/tilky-ne-lutsenko-u-hpu-vysunuly-zhorstkivymohy-poroshenkovi-shchodo-kandydatury-henprokurora-114939.html).
Екс-генеральний прокурор В. Шокін також висловив сумніви щодо
призначення глави фракції БПП Ю. Луценка на посаду Генпрокурора. «Він
мій хороший друг і добрий чоловік, але, наскільки я знаю, у нього немає
вищої юридичної освіти», – зазначив екс-генпрокурор. Крім того, В. Шокін
додав, що новим Генеральним прокурором має бути призначена людина, що
працює в органах прокуратури (http://patrioty.org.ua/politic/ne-ioho-komandashokin-protestuie-proty-pryznachennia-lutsenka-henprokurorom-114960.html).
Слід зазначити, що за чинним законодавством очолювати Генеральну
прокуратуру може виключно людина, яка має стаж практичної роботи на
посаді прокурора. Проте вихід нібито вже знайдено. Внесений закон
викликав неоднозначну реакцію навіть усередині фракції БПП. Зокрема,
народний депутат С. Лещенко наголосив: «Яке має відношення посада
Генерального прокурора до роботи Верховної Ради – це загадка. По-перше,
Генпрокурор не має права законодавчої ініціативи. По-друге, посада
Генпрокурора є аполітичною по закону. Йому заборонено бути членом будьякої партії… Цей законопроект – він тупо під Ю. Луценка. Вони поставили
обмеження – п’ятирічний досвід роботи в законодавчому органі. Луценко –
не перший рік в парламенті. Він зможе подаватись, а інші кандидати не
зможуть», – підкреслив С. Лещенко. У свою чергу експерт Центру політико4

правових реформ О. Банчук звертає увагу на те, що законопроект суперечить
і прийнятим у європейській практиці стандартам. «Ю. Луценко хоч і має
досвід роботи в МВС, проте за освітою він не юрист, а інженер електронної
техніки. В жодній європейській країні не знайти випадків, коли прокуратуру
очолює людина без юридичної освіти, – зауважує експерт. – Є документ
Венеціанської комісії, де говориться, що органи звинувачення в кожній країні
мають бути професійними і унеможливлювати політичний вплив на них. А
коли в законі йдеться про законодавчий стаж, то зрозуміло, що йдеться про
депутата, і тут ми зіштовхуємось з принципом про аполітичність керівника.
Те, що відбувається в Україні, демонструє, наскільки вона далека від
європейських стандартів» (http://www.dw.com/uk).
Проте слід зауважити, що цей випадок не є виключенням чи
своєрідним ноу-хау у процедурі призначення Генерального прокурора
України. Принцип «не підійшли за критеріями – поміняли критерії», як
нагадує екс-керівник Національного центрального бюро Інтерполу в Україні
К. Куликов, уже відпрацьовано. Зокрема, в Україні раніше вже були випадки,
коли заради певних кандидатур видаляли старі положення із закону й
дописували нові. Наприклад, О. Махніцький і В. Ярема також не відповідали
критеріям посади Генпрокурора за законами 2014 р. «Тоді згідно із законом,
– зауважує К. Куликов, – щоб стати Генпрокурором, потрібно було мати
досвід роботи в прокуратурі як мінімум сім років, зокрема три – на керівних
посадах. О. Махніцький хоча й працював в органах прокуратури, але менше
семи років. Але через те, що він був лише в. о. Генпрокурора, депутати
заплющили очі на його невідповідність вимогам закону. А от для В. Яреми
пом’якшили закон, змінивши формулювання “досвід у прокуратурі” на
“досвід в галузі права”», – зазначає К. Куликов (http://www.dw.com/uk).
Причому слід зазначити, що і обрання кандидатур, і процедура
призначення Генерального прокурора перебувають під пильним оком наших
західних партнерів. Рада Європи сподівається, що українське керівництво
використає поточний момент для досягнення широкого консенсусу та
реального прогресу в реформуванні прокуратури. «Після недавнього
звільнення Генерального прокурора Рада Європи вітає недавню заяву
Президента П. Порошенка щодо готовності до глибокої реформи української
прокуратури. Спосіб, у який буде призначено нового Генерального
прокурора, відіграє вирішальну роль у цьому питанні. Це впливає на
незалежність прокуратури і суспільну довіру до прокуратури, яка, у свою
чергу, має важливе значення для загальної ефективності здійснення реформ»,
– наголошується в заяві спеціального радника генерального секретаря Ради
Європи. Крім того, у Раді Європи підкреслюють, що в рамках чинного
правового поля можна провести процедуру, яка забезпечуватиме висування і
призначення Генерального прокурора і Президентом, і Верховною Радою
шляхом справедливого, прозорого представницького процесу. «Ми
закликаємо керівництво України скористатися поточним моментом, щоб
заявити про свою тверду політичну прихильність справі досягнення
широкого суспільного консенсусу та реального прогресу в реформуванні
5

прокуратури», – зазначається в документі (http://www.eurointegration.com.ua).
Отже, призначення Генерального прокурора набуває характеру чергового
іспиту на політичну зрілість України.
Український журналіст і публіцист, оглядач радіо «Свобода» і
постійний автор аналітичних статей в українських та російських виданнях
В. Портніков спробував пояснити ситуацію, що склалася в Генеральній
прокуратурі, і вплив на неї певних політичних резонів. На думку експерта,
звільнення В. Шокіним свого заступника Д. Сакварелідзе, що фактично було
останнім його рішенням на посаді Генерального прокурора, не могло статися
без узгодження з главою держави. Таким чином, на думку В. Портнікова, «з
одночасним відходом Шокіна і Сакварелідзе Генеральна прокуратура в ще
більшій мірі… стає органом, лояльним до президентської адміністрації». Але
це лише один бік медалі. Як зауважує експерт, «...є ще одна важлива
обставина сьогоднішніх рішень по прокуратурі. Конфлікт між Президентом
України і колишнім президентом Грузії став доконаним фактом – що б не
говорили його учасники. З відставкою Д. Сакварелідзе Київ відновив
контроль над прокуратурою Одеської області, який до сьогодні фактично
знаходився в руках команди глави місцевої адміністрації… Відставка
Сакварелідзе – очевидний сигнал Саакашвілі: або він критикує тих, на кого
йому вказують і не перетинає меж дозволеного, або прощається не тільки з
посадою, а й з політичною перспективою в Україні. Тому що мотивація
відставки Саакашвілі з поста глави Адміністрації Одеської області може бути
ще більш гучною і жорсткою, ніж мотивація відставки Сакварелідзе», –
наголошує журналіст В. Портніков (http://www.facenews.ua).
Щодо перспектив прийняття відповідного закону, який надасть
Ю. Луценку можливість очолити Генпрокуратуру, на думку деяких
експертів, це цілком імовірно. Зокрема, директор Інституту глобальних
стратегій В. Карасьов зазначив: «Таке цілком можливо, в рамках
домовленостей можуть проголосувати за закон, що не зобов’язує кандидата
на пост Генпрокурора мати профільну юридичну освіту». Більше того, на
думку експерта, кандидатура Ю. Луценка на посаду Генпрокурора може
влаштувати і Захід, і президентську команду. «Луценко може стати
Генпрокурором, а хороший перший заступник буде реальним главою
Генпрокуратури. Ю. Луценко свого часу був міністром внутрішніх справ,
але, фактично, міністерством керував Г. Москаль. Так і тут буде.
Генпрокурор-політик – це політичне прикриття і оптимальний результат в
даній ситуації. Адже кандидатуру зі старих прокурорських кадрів не
зрозуміють наші західні партнери, а висувати якогось “прокурорського
реформатора” з молодих, активних та амбітних прокурорів-радикалів не в
інтересах президентської команди. Тому Луценко – це щось середнє,
центристський варіант, щоб зняти скандал навколо Генпрокуратури», –
підкреслив В. Карасьов (golos.ua).
Аналогічну думку висловлює і директор Інституту аналізу й
менеджменту політики Р. Бортник. «Ю. Луценко може зайняти пост
Генерального прокурора України, так як вже до цього був міністром
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внутрішніх справ. Потрібно розуміти, що в нашій країні, на жаль, людина без
потрібного досвіду може очолити Генпрокуратуру. Але якщо підходити до
цього питання більш широко, то кандидатура журналіста С. Лещенка
набагато краща», – підкреслив політолог Р. Бортник (golos.ua).
Нагадаємо, що народний депутат, член фракції БПП С. Лещенко на
своїй сторінці в соцмережі Facebook 11 квітня 2016 р. повідомив:
«Ю. Луценко визнав, що обговорював з Президентом Порошенком своє
призначення на пост Генпрокурора. Але оскільки Луценко не має юридичної
освіти та стажу, то для його призначення треба буде міняти закон. Якщо так,
то я теж офіційно оголошую, що готовий стати Генеральним прокурором. У
мене теж немає юридичної освіти та стажу, але я вважаю, що готовий
впоратися з цією роботою. Я 14 років займався антикорупційними
журналістськими розслідуваннями. Наприклад, кримінальне провадження
проти Януковича, Клюєва і Ставицького в частині присвоєння “Межигір’я”
базується на моїх документах... На підставі моїх документів НАБУ відкрило
кілька кримінальних проваджень проти Мартиненка... Мої антикорупційні
розслідування були відзначені міжнародними нагородами – норвезьконімецькою премією ім. Герда Буцеріуса, премією Фундації репортерів
(Польща), премією Національного демократичного інституту США і
стажуванням у Фонді підтримки демократії на стипендії ім. президента
Рейгана і конгресмена Фассела. Вважаю, що мій досвід і нульова
толерантність до корупції допоможуть зробити з Генпрокуратури справжній
незалежний орган захисту законності в Україні» (http://news.meta.ua).
Уже згадуваний вище політолог Р. Бортник також не сумнівається в
тому, що в разі потреби український парламент прийме всі необхідні закони,
які дадуть можливість Ю. Луценко «очолити це відомство»: «Для Верховної
Ради і для нинішньої коаліції норми закону, Конституції і моралі не є
якимись орієнтирами. У парламенті виходять виключно з політичної
доцільності. Тому якщо “тато” (П. Порошенко. – Прим. авт.) домовиться і
скаже, то парламент проголосує» (golos.ua).
Народний депутат І. Мосійчук (член фракції Радикальної партії
О. Ляшка) погоджується з думкою Ю. Луценка, що новим Генеральним
прокурором України має стати людина, яка раніше не працювала в цьому
відомстві: «Я абсолютно поділяю таку позицію Юрія Віталійовича, але хотів
би додати, що, на моє тверде переконання, Верховна Рада має змінити
порядок призначення Генерального прокурора: необхідно провести конкурс
на посаду Генпрокурора, на якому обрати дві кандидатури, запропонувати їх
Президенту, а той, в свою чергу, має обрати одну з них і внести на розгляд
парламенту. Якщо ця кандидатура не пройде, Президент має внести другу
кандидатуру, обрану на конкурсі... Тільки таким чином країна зможе
отримати дійсно незалежного від всіх гілок влади та професійного
Генерального прокурора, який не обслуговуватиме правлячий режим, а
слугуватиме закону» (http://www.informator.news).
З аналогічною пропозицією виступила і фракція «Об’єднання
“Самопоміч”». «У нас є пропозиція до Президента України, який має
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виняткові повноваження запропонувати Генерального прокурора ВР України
для затвердження. Ми просимо Президента України, щоб ця процедура була
прозорою, схожою на якісний конкурс», – заявив голова фракції
О. Березюк (www.112.ua).
Крім того, коментуючи останні політичні перипетії щодо призначень
на ключові посади він зауважив: «...Система не може бути подолана, якщо її
очолить людина зсередини... Беззастережно згідно з чинною Конституцією
тільки Президент може подати кандидатуру на цю посаду. Але сьогодні
очевидно, що ситуація екстраординарна: люди не те що не вірять прокуратурі
– вони її бояться. І тому ми не вимагаємо від Президента, а просимо його, як
інституцію, що є гарантом виконання Конституції і законів України: пане
Президенте, давайте поступимо екстраординарно, запропонуйте свої варіанти
кандидатів на подачу в парламент. Давайте ми екстраординарно підійдемо до
цього питання: спочатку обговоримо, а потім ви згідно з Конституцією
внесете подання. Щоб у людей не було запитань» (http://samopomich.ua/ukhenprokuror-maje-obyratysya-za-konkursom-oleh-berezyuk).
Свій варіант такого екстраординарного підходу обґрунтовують
депутати з міжфракційного об’єднання «Єврооптимісти». Вони пропонують
для забезпечення незалежності Генеральної прокуратури змінити принцип
формування кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, яка згідно із законом про
прокуратуру відповідатиме за добір, переведення прокурорів, вирішуватиме
питання щодо їх дисциплінарної відповідальності та звільнення. «Згідно із
законом, органи самоврядування прокуратури складаються з різних
представників. На сьогодні половина цих органів вже сформована.
Лишається друга половина. І це будуть представники тієї старої прокуратури.
Тобто ми отримаємо сім осіб з прокуратури, які будуть призначені
неофіційно керівництвом цієї прокуратури. Тим самим керівництво буде
повністю контролювати кваліфкомісію, а отже, призначення й звільнення
прокурорів», – наголошує народний депутат від «Самопомочі» О. Сотник.
Аби виправити ситуацію, депутати зареєстрували законопроект № 4284.
Документ пропонує на перехідний період у три роки змінити механізм
формування кваліфікаційно-дисциплінарної комісії: аби вона складалася із
семи прокурорів, які є громадянами держав-членів ЄС, США чи Канади.
Також у цій комісії передбачається один адвокат, два науковці та три
представники уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Проект закону
визначає, аби функції Ради прокурорів під час перехідного періоду
виконувала кваліфкомісія, а конференція прокурорів за цей час не
скликалася. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія самостійно розробить і
затвердить положення про свою роботу. Такий підхід до реформи
гарантуватиме
її
ефективність,
зазначає
депутат
О. Сотник
(http://hromadskeradio.org/programs/prava-lyudyny/deputaty-vymagayutsformuvaty-kvalifkomisiyu-prokuroriv-iz-inozemciv).
Утім запропоновані варіанти, на думку експерта Центру політичних
студій та аналітики Г. Каневського, мають небагато шансів, аби бути
підтриманими Президентом, тому що на сьогодні вся піраміда влади України
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побудована навколо посади Генпрокурора. «За вказівкою відкриваються і
закриваються кримінальні провадження. Таким чином політичні конкуренти
тримаються на короткому повідку, – підкреслив експерт. – Найбільше шансів
зараз має наступний варіант: Президент одноосібно прийме рішення без
будь-яких конкурсів, але буде намагатися підібрати такого кандидата, який
може задовольнити громадськість. Тобто крім Севрука, Горбатюка та інших,
ймовірно, в АП розглядають альтернативні кандидатури, чиї прізвища ще не
звучать в інформаційному полі». Проте непроста економічна ситуація також
може вплинути на процес. Експерт констатує, що Україні нині потрібна
фінансова допомога міжнародних партнерів, а Президенту необхідно
підвищити свою репутацію, особливо після офшорного скандалу. «Тому не
виключено, що конкурс проведуть, щоб підкреслити демократичність, але це
буде черговим витком конфлікту між суспільством і владою. АП буде
впливати на хід конкурсу», – переконаний політичний експерт Г. Каневський
(http://ru.slovoidilo.ua).
Отже, можна прогнозувати, що процес призначення Генерального
прокурора й реформування прокуратури супроводжуватиметься палкими
політичними дебатами. Важливість посади Генерального прокурора
зумовлює наявність різного роду підводних течій і тактичних розрахунків.
Проте в кінцевому рахунку все це – лише епізод новітньої історії України, а
чи стане він сходинкою до розвитку Української держави чи виявиться
черговим розчаруванням, покаже час.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України А. Парубій заявив, що «закладає
початок співпраці з експертним і громадянським середовищем».
«Співпраця з громадянським і експертним середовищем має стати дуже
важливим аспектом нашої законодавчої діяльності, щоб ті законопроекти, які
готує парламент, мали відгук і готувалися у цій співпраці», – сказав він,
спілкуючись у понеділок, 18 квітня, із журналістами. При цьому він
наголосив, що «співпраця українського парламенту з Кабінетом Міністрів,
напевно, є найважливішим фундаментом для законодавчої діяльності».
А. Парубій підкреслив, що «позитивним є той факт, що і Прем’єрміністр, і багато міністрів вийшли з парламенту і добре знають, як працюють
комітети, як працює Верховна Рада України». «Я впевнений, вони зможуть
забезпечити підготовку законопроектів як на рівні комітетів, так і на рівні
прийняття рішень – робота буде продуктивною і ефективною», – сказав він.
Голова Верховної Ради нагадав про необхідність швидкого ухвалення
рішень, здійснення реформ у різних напрямах. Він повідомив, що мав
недавно зустрічі з місією П. Кокса і вже розроблено план поетапного
реформування українського парламенту. «Перед нами стоїть завдання
імплементувати “дорожню карту” Україна – НАТО, адже А. Вершбоу,
9

заступник Генерального секретаря НАТО, підтвердив, що Альянс готовий
розглянути заявку України щодо вступу в НАТО у разі проведення
необхідних реформ, – сказав А. Парубій. – Здійснення реформ у різних
напрямах – це важливо для нас з огляду і на економічну ситуацію, і на
агресію, яка триває» (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 18.04).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій під час засідання
погоджувальної ради керівників фракцій і парламентських комітетів у
понеділок, 18 квітня, наголосив, що серед пріоритетних питань порядку
денного нинішнього пленарного тижня – питання законодавчого
забезпечення медичної сфери, урядові законопроекти, що важливі для
поглиблення співпраці з МВФ.
«Ми повинні опрацювати порядок денний, створений минулого тижня,
маємо внести до нього зміни. Вважаю, що перш за все ми повинні виділити
кілька годин для охорони здоров’я, це може бути у вівторок чи четвер», –
сказав А. Парубій (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 18.04).
***
В Верховной Раде Украины будут сформированы рабочие группы по
подготовке проектов законов о выборах и относительно добычи янтаря,
заявляет спикер Верховной Ради А. Парубий.
«Сегодня (понедельник, 18 апреля. – Прим. ред.) я подпишу
распоряжение о создании рабочей группы по выборам, по избирательному
закону, чтобы мы могли интенсивно прорабатывать этот вопрос и выходить
на результат», – сказал он на заседании согласительного совета
руководителей
фракций,
групп
и
комитетов
парламента
(http://korrespondent.net/ukraine/3670615-v-rade-sozdauit-hruppy-po-yantarui-yvyboram).
Кроме того, спикер сообщил, что поручил создавать рабочую группу по
разработке законопроектов относительно добычи янтаря. По словам
А. Парубия, рабочую группу по проблематике урегулирования вопроса
добычи «солнечного камня» возглавила первый вице-спикер парламента
И. Геращенко (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 18.04).
***
«Ми звертаємося до Парламентської асамблеї Ради Європи зробити
усе можливе, аби прискорити повернення Н. Савченко на Батьківщину».
На цьому наголосив Голова Верховної Ради України А. Парубій,
відкриваючи в понеділок, 18 квітня, засідання погоджувальної ради
керівників фракцій і парламентських комітетів.
«Сьогодні розпочинається Парламентська асамблея Ради Європи в
Страсбурзі, і перше питання – про Н. Савченко, героїчну українку, яка є
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нашою колегою, яка стала символом незламності України, яка пройшла увесь
Майдан у складі самооборони Майдану, а потім з перших днів пішла
добровольцем в АТО для того, щоб там боронити незалежність нашої
держави, – сказав Голова ВР. – Сьогодні стан її зовсім важкий, ми розуміємо,
що уся відповідальність лежить на президентові Путіну. Вести з ним
переговори вкрай важко. Але я певен, що ми докладемо усіх зусиль, щоб це
рішення відбулося чим швидше» (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 18.04).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій узяв участь в урочистих
заходах, присвячених другій річниці створення добровольчих батальйонів
МВС. Голова парламенту назвав український добровольчий рух унікальним
явищем не лише в українській, а й у світовій історії. Він навів слова
заступника Генерального секретаря НАТО А. Вершбоу про аспекти адаптації
українських збройних сил і спеціальних спецоперацій до стандартів
Північноатлантичного альянсу: «Зараз такий період, що багато в чому ми
повинні у вас вчитися. Ви пройшли найбільш сучасну і нову війну».
А. Парубій вручив цінні подарунки бійцям добровольчих батальйонів
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 15.04).
***
Проект Стратегії розвитку банківської системи України було
представлено на круглому столі в Комітеті з питань фінансової
політики і банківської діяльності.
Голова профільного комітету С. Рибалка, відкриваючи засідання,
повідомив, що проект Стратегії підготовлено за ініціативи спеціально
створеної робочої групи, до якої увійшли професійні експерти у сфері
монетарного, валютного й банківського регулювання, представники
громадських організацій, наукової, експертної та банківської спільноти.
«Проект Стратегії розроблений для стимулювання широких
національних консультацій щодо її подальшого вдосконалення. Мета –
консолідація зусиль науково-експертних і банківських кіл, НБУ, парламенту
та Президента України навколо завдань виходу із системної банківської
кризи, формування нового економічного курсу, спрямованого на перехід від
деструктивної моделі сировинної економіки до високотехнологічного
промислового розвитку і розбудови потужної банківської системи,
спроможної стати головним кредитором розвитку економіки», – зазначив
С.
Рибалка
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 18.04).
***
У Комітеті з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення відбулася зустріч народних депутатів з представниками
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Міжнародної організації праці.
У зустрічі взяли участь автори проекту Трудового кодексу Л. Денісова й
М. Папієв і представники Міжнародної організації праці К. Фенвік, К. Мехес,
В. Ван Гот і національний координатор МОП в Україні С. Савчук.
Голова комітету Л. Денісова висловила вдячність за те, що Міжнародна
організація праці відгукнулася на прохання комітету і сприяла в наданні
технічної допомоги з підготовки коментарів до проекту Трудового кодексу
України.
За словами Л. Денісової, пропозиції МОП допоможуть удосконалити
проект Кодексу відповідно до умов міжнародного законодавства. Зокрема,
вона звернула увагу на рекомендацію МОП щодо необхідності збереження
соціального забезпечення для працівників під час тривалої невиплати
заробітної плати. Також Л. Денісова зазначила, що окремі статті, наприклад
про запровадження відеоспостереження, будуть більш чіткішими. «Разом з
експертами, членами робочої групи ми випишемо цю норму так, щоб людина
була захищена від проникнення в особисте життя», – підкреслила голова
комітету.
Л. Денісова зазначила, що авторами проекту були також народні
депутати, які перейшли працювати в уряд – тодішній Прем’єр-міністр В.
Гройсман і перший віце-прем’єр-міністр України, міністр економічного
розвитку і торгівлі С. Кубів. «Ми сподіваємося, що це забезпечить підтримку
новим урядом проекту Трудового кодексу України», – сказала вона.
Під час зустрічі сторони обговорили ряд рекомендацій МОП до проекту
Трудового кодексу, які будуть представлені під час розширеної робочої
зустрічі
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 18.04).
***
Технічні коментарі Міжнародної організації праці до проекту
Трудового кодексу України представлені під час робочої зустрічі членів
Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення з представниками МОП.
До прийнятого за основу проекту Трудового кодексу України № 1658
надійшло 1600 пропозицій від народних депутатів для підготовки його до
другого читання. Ці пропозиції нині розглядає робоча група при Комітеті з
питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. Потім
кожна пропозиція разом з технічними коментарями Міжнародної організації
праці будуть розглянуті на засіданні комітету, після чого узгоджений проект
з таблицею поправок буде винесено на голосування в парламенті. Про це
повідомила голова комітету, один з авторів проекту Трудового кодексу
України Л. Денісова під час тристоронньої зустрічі щодо представлення
Меморандуму технічних коментарів МОП до проекту Кодексу, у якій взяли
участь народні депутати, представники Міжнародної організації праці,
Адміністрації Президента України, органів державної влади, всеукраїнських
об’єднань профспілок і організацій роботодавців, науковців.
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Л. Денісова нагадала, що проект Трудового кодексу був прийнятий за
основу 5 листопада 2015 р. і його одразу було надіслано до Міжнародної
організації праці для експертизи. «Це не перший проект Трудового кодексу
за роки незалежності України. Однак, сподіваюся, що саме він буде
підтриманий всіма сторонами соціального діалогу та прийнятий в цілому
Верховною Радою України», – наголосила Л. Денісова.
Також голова комітету звернулася до представників МОП з проханням
надати експерта, який буде присутній на засіданнях робочої групи та
комітету з метою обговорення технічних коментарів МОП.
У свою чергу національний координатор МОП в Україні С. Савчук
зазначив, що коментарі є підсумком чотиримісячної роботи експертів
Міжнародної організації праці. «Вони дуже змістовні, адже основним
завданням було, щоб новий Трудовий кодекс України відповідав
міжнародним стандартам», – зазначив він.
Директор відділу реформування трудового права департаменту
управління та трипартизму МОП К. Фенвік зазначив, що експерти
проаналізували проект Трудового кодексу України щодо колективної
системи розв’язання трудових спорів, охорони праці, відповідності до
конвенцій Міжнародної організації праці та інших норм.
Також К. Фенвік звернув увагу на тому, що головне у проекті Трудового
кодексу – це забезпечити баланс між інтересами держави, профспілок, які
представляють працівників і роботодавців.
К. Фенвік разом зі старшим спеціалістом із соціального діалогу та
трудового права групи технічної підтримки з питань гідної праці та бюро
МОП для країн Центральної і Східної Європи К. Міхес і спеціалістом з
трудового права МОП В. Ван Готем більш детально представили технічні
коментарі до проекту Трудового кодексу України (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 18.04).
***
Голова Комітету в закордонних справах Г. Гопко взяла участь у
роботі Братиславського глобального безпекового форуму, що відбувся в
столиці Словаччини 15–17 квітня.
Форум зібрав близько тисячі державних і політичних діячів, експертів і
журналістів із 70 країн світу.
Голова комітету взяла участь у численних обговореннях і зустрічах із
західними політиками й дипломатами.
Окрема тематична панель «Спостерігаючи за Україною: позакризовий
менеджмент» була присвячена проблемам безпеки та стратегічного розвитку
України. Серед інших тем, що перебували в центрі уваги, – ситуація на
Близькому Сході, тероризм у Європі, міграційна криза, протидія з боку
НАТО агресивній політиці Росії.
Також у рамках візиту голова комітету обговорила з Надзвичайним і
Повноважним Послом України в Словаччині питання надання консульських
послуг громадянам України, оскільки чимало наших співвітчизників
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зіткнулися з проблемами через закриття Генерального консульства у
Пряшеві.
Також Г. Гопко зустрілася з активістами, що збирають кошти для
українських шпиталів у рамках ініціативи Ukraine Slovakia SOS (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 18.04).
***
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності рекомендує прийняти за основу проект закону України «Про
внесення змін до деяких законів України щодо посилення відповідальності
за вчинені правопорушення у сфері інформаційної безпеки та боротьби з
кіберзлочинністю».
Законопроектом № 2133а пропонується з метою формування засад
державної політики у сфері забезпечення кібернетичної безпеки України
визначити основні реальні й потенційні загрози національній безпеці України
кібернетичного характеру, основні напрями державної політики та основні
функції суб’єктів забезпечення національної безпеки в цій сфері, а також
запровадити в законодавство нові терміни, зокрема «кібернетична безпека
(кібербезпека)» та «кібернетичний простір (кіберпростір)».
Відповідні зміни передбачається внести до ряду законодавчих актів,
зокрема до Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів
України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про Службу безпеки
України», «Про контррозвідувальну діяльність», «Про основи національної
безпеки України», «Про розвідувальні органи», «Про телекомунікації».
Необхідність прийняття законопроекту під час обговорення
обґрунтовувалася тим, що на сьогодні у вітчизняному законодавстві склалася
така
ситуація,
що
визначеними
нормами
не
охоплюються
контррозвідувальним забезпеченням об’єкти у сфері зв’язку та
інформатизації, що має важливе значення для національної безпеки, а також
не передбачено необхідність здійснення контррозвідувального захисту
інформаційного простору держави та об’єктів телекомунікаційної системи
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 18.04).
***
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект
закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо затвердження бюджетів фондів соціального страхування України».
Члени комітету під час розгляду законопроекту № 3876 пропонують
затверджувати бюджети фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування Верховною Радою України, тоді як сьогодні бюджет
Пенсійного фонду України затверджується правлінням Пенсійного фонду, а
бюджет фонду соціального страхування України – Кабінетом Міністрів
України.
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Проектом передбачається внести відповідні зміни й доповнення до
Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування».
На думку народних депутатів, прийняття таких змін забезпечить
незалежність, прозорість і публічність у діяльності фондів.
Як повідомила один з розробників законопроекту, голова Комітету з
питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Л.
Денісова, прийняття законопроекту дасть змогу посилити державний нагляд
за формуванням бюджетів фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування, тим самим забезпечити більший контроль і захист
прав та інтересів застрахованих осіб (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 18.04).
***
Відбулася зустріч першого заступника керівника апарату Верховної
Ради В. Слишинського з координаторами програми Європейського
парламенту з підвищення інституційної спроможності Верховної Ради
України А. Пленковичем і П. Коксом.
На початку заходу колишній голова Європарламенту П. Кокс відзначив
гарну роботу апарату Верховної Ради над рекомендаціями щодо
реформування парламенту.
Депутат Європейського парламенту, голова Комітету парламентської
співпраці між Україною і ЄС (одночасно заступник голови Комітету
закордонних справ) А. Пленкович наголосив, що Європейський парламент
готовий і далі підтримувати Україну у впровадженні реформ, у тому числі
Верховної Ради.
«На сьогодні ми маємо змогу проводити заходи у світлі “дорожньої
карти”, розробленої нашими спільними зусиллями, аби Верховна Рада стала
сильною інституцією, де працювали б фахівці високого рівня, кваліфіковані
експерти, адже створення законодавчих актів є ключовим завданням.
Парламент повинен мати не лише фахових юристів, а й перекладачів,
журналістів тощо задля впровадження європейських директив, які
розроблялися протягом 65 років. Завдання українського парламенту –
гармонізація українського законодавства із законодавством ЄС», – сказав А.
Пленкович.
Перший заступник керівника апарату Верховної Ради В. Слишинський
зазначив, що відтепер Верховна Рада має змогу об’єднати свою діяльність з
діяльністю нового уряду задля ухвалення необхідних законів. «Новий спікер
українського парламенту А. Парубій засвідчив своє бажання щодо
продовження роботи з реформування Верховної Ради. Наразі ми маємо добрі
стосунки між парламентом і урядом. Натомість нас цікавить ефективна
робота. Незалежно від особистостей», – наголосив В. Слишинський. На його
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думку, буде відновлено роботу урядових комітетів, щоб реформа не
гальмувала. «З 1 травня набирає чинності Закон “Про державну службу”. Та,
на наш погляд, його впровадження може погіршити роботу державної
служби. Нам слід відтермінувати цей Закон, аби його доопрацювати й
ухвалити ряд необхідних підзаконних актів для того, щоб державна служба
була престижною», – сказав промовець.
За словами В. Слишинського, є потреба в навчанні груп працівників
українського парламенту в Європейському парламенті за відповідними
напрямами. А. Пленкович погодився з такою пропозицією й зазначив, що вже
наприкінці травня перші групи можуть поїхати на навчання. «Вже з
наступного тижня ми приступимо до роботи над рекомендаціями. Ми
ухвалимо підзаконні акти, які наберуть чинності разом з Законом, щоб
державні службовці були зацікавлені в своїй роботі», – наголосив промовець.
М. Теплюк, керівник Головного юридичного управління апарату
Верховної Ради, наголосив, що перелік заходів, визначений рекомендаціями
Європейського парламенту, був опрацьований доволі результативно.
Промовець зупинився на питанні внесення законодавчої ініціативи.
«З’являється купа законопроектів, які потребують додаткового фінансування,
що є навантаженням на державний бюджет. Подібні проекти слід розглядати
лише за умови позитивних висновків парламентських комітетів, а також
беручи до уваги принципи Угоди про асоціацію України з Європейським
Союзом та експертизу щодо відсутності корупційних чинників. Необхідно
привести Регламент Верховної Ради у відповідність до Конституції України.
Неврегульованість цих питань не сприяє добрій роботі українського
парламенту. Є бажання у лідерів парламентських фракцій для консолідації
дій, тож сподіваємося на успіх реформування Верховної Ради, – зазначив
промовець. – Сподіваюся, що система виконавчої влади повернеться
обличчям до проблеми гармонізації нашого законодавства з законодавством
Європейського Союзу».
На завершення зустрічі П. Кокс і В. Слишинський наголосили, що
спільна робота щодо реформування Верховної Ради триватиме і вони
переконані в гарному її результаті, а також домовилися узгоджувати спільні
дії та проводити консультації (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 15.04).
***
У судах оскаржувати рішення Верховної Ради про обрання нового
складу Кабінету Міністрів планують дві фракції – «Батьківщина» та
Радикальна партія. Про це лідери політсил заявили під час засідання
погоджувальної ради. Зокрема, О. Ляшко звертатиметься до Вищого
адміністративного суду, адже, на його думку, за призначення В. Гройсмана
від коаліції мало бути 226 голосів, насправді ж було 205. Оскаржити
призначення Прем’єра планує і лідер «Батьківщини» Ю. Тимошенко. Утім,
вже у Конституційному Суді.
«Наша
фракція
звертається
до
Конституційного
Суду
з
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неконституційністю голосування як по Прем’єру, так і по уряду…
Пропонуємо сьогодні створити тимчасову слідчу комісію, яка проаналізує
використання бюджетних коштів урядом Яценюка за весь період його роботи
Прем’єр-міністром, а також як використовувалися кошти державних
монополій. Ми примусимо сотні мільярдів корупційно вкрадених грошей
після революції повернути в бюджет», – заявила Ю. Тимошенко (5 канал
(http://www.5.ua/polityka/dvi-fraktsii-khochut-oskarzhyty-u-sudakh-obrannianovoho-premiera-111882.html). – 2016. – 18.04).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
президентом Франції Ф. Олландом і федеральним канцлером Німеччини
А. Меркель.
Керівники Франції та Німеччини привітали обрання нового уряду
України й побажали йому успіху на шляху реформ.
Президент України поінформував про постійне погіршення безпекової
ситуації на Донбасі й закликав посилити тиск на Росію для припинення
вогню. «Без вирішення питань безпеки загалом і поліцейської місії зокрема
складно обговорювати можливість підготовки проведення місцевих виборів»,
– заявив Президент України.
Співрозмовники скоординували позиції щодо перспектив введення
поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі та обговорили питання продовження
санкцій проти Росії за невиконання мінських домовленостей.
П. Порошенко, А. Меркель і Ф. Олланд звернули увагу на погіршення
здоров’я Н. Савченко і закликали керівництво РФ негайно її звільнити, як це
передбачено мінськими домовленостями.
Серед іншого було обговорено термін надання українцям безвізового
режиму й результати нідерландського референдуму (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016.
– 15.04).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з віцепрезидентом США Д. Байденом.
Віце-президент Д. Байден привітав формування нової коаліції та уряду
на чолі з Прем’єр-міністром В. Гройсманом.
Президент П. Порошенко наголосив, що новий уряд продовжить
реформи, активно співпрацюватиме з МВФ і виконуватиме мінські
домовленості. У цьому контексті віце-президент Д. Байден запевнив, що
США й надалі підтримуватимуть Україну. Зокрема, було домовлено, що
найближчим часом буде укладено угоду про виділення третього траншу
кредитних гарантій у розмірі 1 млрд дол. США.
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Співрозмовники відзначили важливість активізації боротьби з
корупцією в Україні та якнайшвидшого призначення нового Генерального
прокурора.
Президент України також поінформував віце-президента США про
погіршення ситуації на Донбасі й наголосив на тенденції до збільшення
кількості обстрілів українських позицій з боку контрольованих Росією
бойовиків.
Віце-президент США засудив ескалацію з боку проросійських
бойовиків, висловив підтримку підходів української сторони до вирішення
конфлікту, а також запевнив у незмінній позиції Вашингтона щодо
відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.
Президент П. Порошенко і віце-президент Д. Байден учергове закликали
керівництво РФ негайно звільнити Н. Савченко, стан здоров’я якої
погіршується внаслідок сухого голодування (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016.
– 14.04).
***
Президент П. Порошенко взяв участь в урочистостях з нагоди другої
річниці з дня створення батальйонів патрульної служби МВС особливого
призначення.
Глава держави наголосив, що для нього велика честь мати слово перед
товариством справжньої української еліти, яку шанує й поважає український
народ. «Саме у ваших руках знаходиться мир і спокій України. Саме у ваших
руках забезпечення правопорядку у звільнених від сепаратистів населених
пунктах; розшук та затримання осіб, які підозрюються у вчиненні
терористичних актів та сепаратистських рухів; охорона та оборона об’єктів
державного та місцевого значення – також та важлива функція, виконання
якої сьогодні покладене саме на вас», – підкреслив П. Порошенко.
Президент наголосив, що суспільство має знати, які завдання виконують
бійці батальйонів особливого призначення МВС у зоні АТО: несення служби
на блокпостах на лінії зіткнення з росіянами; протидія незаконному
вивезенню із зони проведення АТО озброєння, боєприпасів, вибухових
речовин, які можуть бути використані терористами, підготовленими в
таборах Білгородської, Ростовської областей для того, щоб підірвати мирне
життя українських громадян.
Президент зазначив, що два роки назад, коли була оголошена
антитерористична операція, Україна опинилася у драматичній ситуації:
«Армії ще нема, значна частина території Донецької і Луганської областей
окупована, московська орда суне зі сходу і нависає з півночі, окупований
Крим. Всередині – країна теж беззахисна внаслідок повного паралічу всіх без
виключення правоохоронних органів, деморалізованих тим, що попередня
влада використала їх для розправи з учасниками мирних акцій протесту».
Глава держави зауважив, що тоді не було повноцінних Збройних сил
України. Лічені сотні (загалом близько 5 тис.) – це весь склад боєздатних
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підрозділів ЗСУ. У той період не було й повноцінних правоохоронних
органів. Значна частина їхніх працівників не виявляла ані найменшої
готовності виконувати накази нового керівництва, особливо пов’язані з
ризиком для життя. Велика кількість так званих правоохоронців, особливо в
прикордонних регіонах, просто зріклася присяги і зрадила Україну. У
східних областях, на жаль, перейшла на бік ворога.
За словами Президента, тоді й було прийняте «єдино можливе,
правильне рішення» про створення добровольчих підрозділів, батальйонів і
рот патрульної служби МВС особливого призначення – для захисту від
злочинних посягань, для захисту територіальної цілісності та
недоторканності українських кордонів, боротьби з тероризмом і
сепаратизмом, для охорони громадського порядку в особливо небезпечних
районах.
П. Порошенко підкреслив, що за час проведення антитерористичної
операції присутні бійці і їхні бойові побратими взяли участь у проведенні
близько 600 операцій із зачисток територій, населених пунктів, ліквідації
диверсійно-розвідувальних груп.
«Ви повертали разом з підрозділами Збройних сил України, іншими
силовими підрозділами, прикордонниками, Службою безпеки України
Донбас в Україну та Україну повертали на Донбас», – звернувся до присутніх
Президент і додав, що вони відновлювали український суверенітет над
захопленими селами, селищами і містами, а також «очищали від бандитів і
промосковської нечисті» Артемівськ і Вуглегірськ, Дебальцево й
Докучаєвськ, Краматорськ і Маріуполь, Лисичанськ та Сєверодонецьк і
багато інших населених пунктів.
Глава держави зазначив, що за час бойових дій 205 працівників
підрозділів патрульної служби поліції особливого призначення та
Національної гвардії віддали своє життя за Україну. Присутні вшанували
хвилиною
мовчання
пам’ять
загиблих
(Офіційне
інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016.
– 15.04).
***
Президент П. Порошенко наголошує, що поступовий перехід
української армії на контрактну основу, який активізовано останнім
часом, забезпечує майже повне комплектування військових частин і
підрозділів Збройних сил України.
«Десятки тисяч українських патріотів скористалися цією можливістю», –
сказав глава держави під час виступу на урочистостях з нагоди відзначення
другої річниці з дня створення батальйонів патрульної служби МВС
особливого призначення.
П. Порошенко підкреслив, що це дало можливість значно
відтермінувати проведення чергової мобілізації та скоротити її чисельність у
2016 р. У тому випадку, якщо виникне необхідність її проведення, «вона буде
єдиною в цьому році», зазначив Президент.
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«Якщо не буде загострення на Сході, ми зможемо забезпечити
звільнення четвертої і п’ятої хвиль мобілізації, в основному забезпечивши
комплектацію частин і підрозділів військовослужбовцями за контрактом», –
зазначив глава держави.
Президент закликав бійців тих підрозділів особливого призначення
МВС, які припинили існування, іти на службу до Національної гвардії
України та до новоствореного Корпусу оперативно-раптової дії чи до лав
поліції, Збройних сил України (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 15.04).
***
Президент П. Порошенко взяв участь у церемонії відкриття заводу
компанії «Фуджікура аутомотів Україна Львів» під час робочої поїздки до
Львівської області.
Президент нагадав про його зустріч і домовленості з генеральним
директором японської компанії «Фуджікура» Х. Гарсія, результатом яких
стало відкриття нового підприємства на Львівщині. «Під час офіційного
візиту до Японії мені сподобався виступ керівників компанії “Фуджікура”,
які заявили, що їм ніколи майже ні в одній країні не було так комфортно
розпочинати свій бізнес як в Україні, у Львівській області, – зазначив глава
держави. – Нехай ця подія, на якій сьогодні ми з вами присутні, стане
потужним сигналом для всіх потенційних інвесторів готових повірити в нашу
країну». П. Порошенко додав, що 550 нових робочих місць, створених
завдяки початку роботи підприємства, – це лише перший етап.
Президент нагадав про свою розмову з японськими інвесторами: «Я тоді
сказав, що ніхто більше українців не любить свою землю, ніхто краще нас її
не захистить. Подивіться на наших працівників – ви ніде в світі не знайдете
таку висококваліфіковану і відповідальну силу, яка здатна реалізувати ці
інвестиції».
Глава держави також нагадав про домовленості, які було досягнуто під
час його офіційного візиту до Японії, та наголосив, що, попри віддаленість
Японії, ця країна є «одним з наших найбільших і найнадійніших стратегічних
партнерів». Японська допомога Україні загалом становить майже 1,9 млрд
дол.
За словами Президента, після підписання Угоди про асоціацію та Угоди
про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та
Європейським Союзом «ми на 100 % можемо використовувати унікальний
виробничий, економічний та людський потенціал України для того, щоб
забезпечити найкращі позиції для інвесторів». П. Порошенко очікує на
збільшення прямих іноземних інвестицій в Україну.
Президент подякував також голові Львівської обласної державної
адміністрації О. Синютці за зусилля щодо створення умов для «потужного
інвестора залишитися і збільшити свої інвестиції до Львівської області».
За словами глави держави, японські інвестиції в Україну – це не лише
будівництво мостів, це не лише будівництво Бортницької станції аерації, як
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одного з найбільших об’єктів екологічної безпеки в Україні. «Ми домовились
про те, що найближчим часом будемо використовувати японський досвід у
забезпеченні менеджменту портової інфраструктури для збільшення
використання транзитного потенціалу України. А новітні японські
енергетичні технології дадуть можливість модернізувати українські
електричні енергогенеруючі потужності для того, щоб ми використовували
українське, в тому числі львівське вугілля, замість того, щоб імпортувати
російське або далеко з-за кордону», – наголосив Президент.
За словами глави держави, для збільшення залучення інвестицій в
Україну нам потрібно покращення інвестиційного клімату, внутрішня
стабільність, мир, повернення українського суверенітету на окупований
Донбас, повернення Криму та головне – єдність українців.
Президент узяв участь у символічному запуску виробничої лінії,
ознайомився з виробничими потужностями та поспілкувався з працівниками
підприємства. На церемонії також були присутні генеральний директор
компанії «Фуджікура» Х. Гарсіа та Надзвичайний і Повноважний Посол
Японії в Україні Ш. Сумі.
ТОВ «Фуджікура аутомотів Україна Львів» – засновано в листопаді
2013 р. японською компанією Fujikura Ltd. для реалізації інвестиційного
проекту в Україні з виробництва автокомпонентів. Головним напрямом
діяльності компанії є виготовлення кабельних мереж для провідних
європейських автомобільних виробників згідно з японськими стандартами
якості.
Загальний обсяг іноземних інвестицій на першому етапі – 87 млн грн –
включає
будівництво
виробничого
комплексу
з
виробництва
електрокомпонентів площею 7 тис. кв. м та адміністративного корпусу
площею 1 тис. 800 кв. м. Упродовж наступних двох місяців заплановане
розширення виробничих площ до 11 тис. 500 кв. м і працевлаштування до
3 тис. працівників (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 14.04).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман провів робочу нараду щодо
стану підготовки нормативно-правових актів для реалізації Закону
України «Про державну службу», прийнятого у 2015 р., напередодні його
вступу у дію 1 травня 2016 р.
У нараді взяли участь перший віце-прем’єр-міністр України, міністр
економічного розвитку і торгівлі України С. Кубів, віце-прем’єр-міністр
України, міністр регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України Г. Зубко, віце-прем’єр-міністр з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції України І. Климпуш-Цинцадзе,
віце-прем’єр-міністр України П. Розенко, міністр фінансів України
О. Данилюк, міністр юстиції П. Петренко, міністр Кабінету Міністрів
О. Саєнко, голова Національного агентства України з питань державної
служби К. Ващенко, а також заступники міністрів, керівників апарату
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Прем’єр-міністра, директори департаментів Секретаріату Кабінету Міністрів.
Учасники наради обговорили стан виконання урядом Закону України
«Про державну службу» з точки зору прийняття потрібних нормативноправових актів, а також підходи до вирішення неврегульованих питань
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 15.04).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман у суботу, 16 квітня, провів
робочу нараду з питань забезпечення постачання ліків для онкохворих
дітей і вартості ліків в аптеках.
У нараді взяли участь перший віце-прем’єр-міністр, міністр
економічного розвитку і торгівлі України С. Кубів, віце-прем’єр-міністр,
міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України Г. Зубко, віце-прем’єр-міністр України П. Розенко, а
також представники Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства
фінансів України.
На нараді було зазначено, що проблема виникла через неналежний
моніторинг ситуації й нескординованість дій міністерств. Були визначені
невідкладні кроки, завдяки яким лікарні вже протягом декількох найближчих
днів розпочнуть отримувати необхідні препарати. Про стан розв’язання
проблеми В. Гройсман доручив інформувати його щоденно.
Прем’єр-міністр також доручив Міністерству охорони здоров’я України
та Міністерству фінансів України налагодити механізм і відпрацювати графік
постачання медичних препаратів у лікувальні заклади, аби перешкодити
виникненню затримок у подальшому.
Було обговорено також питання завищеної вартості ліків для громадян.
По деяких позиціях вартість ліків в Україні відрізняється у рази від цін у
сусідніх європейських країнах. «На жаль, люди часто помирають, тому що
просто не можуть придбати необхідні ліки», – зазначив В. Гройсман.
Конкретні пропозиції щодо врегулювання цієї проблеми мають бути внесені
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством
охорони здоров’я України протягом тижня (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 17.04).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман провів зустріч із заступником
Генерального секретаря НАТО А. Вершбоу. Під час зустрічі сторони
обговорили питання майбутньої співпраці України та Північноатлантичного
альянсу.
В. Гройсман поінформував співрозмовника, що напередодні в Україні
був сформований новий склад Кабінету Міністрів. Зокрема, уперше в історії
України в уряді створено нову посаду – віце-прем’єр-міністра з європейської
та євроатлантичної інтеграції, наголосив він.
Співпраця з НАТО має важливе значення в діяльності
новосформованого Кабінету Міністрів та для України в цілому, підкреслив
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керівник уряду. «Ми будемо вкладати у нашу з вами співпрацю нову силу,
енергію, розвивати надбання, що були, і розширювати нашу взаємодію», –
наголосив Прем’єр-міністр.
У свою чергу А. Вершбоу привітав В. Гройсмана з призначенням на
посаду Прем’єр-міністра України та створенням посади віце-прем’єрміністра з європейської та євроатлантичної інтеграції в Кабінеті Міністрів.
«Ми розглядаємо новий уряд як можливість надати новий поштовх
реформам», – зазначив А. Вершбоу, наголосивши на необхідності
впровадження необхідних змін у всіх сферах життя країни, зокрема щодо
боротьби з корупцією та реформування оборонно-безпекового сектору
України у відповідності до стандартів НАТО. «Ви повинні мати достатньо
енергії та завзяття, щоб втілити в життя реформи», – висловив побажання
членам нового уряду заступник Генерального секретаря НАТО.
У цьому контексті В. Гройсман та А. Вершбоу домовилися про
посилення підтримки реформ у секторі безпеки й оборони. З цією метою до
Варшавського саміту НАТО, який відбудеться в липні, буде розроблено
комплексний пакет допомоги відповідно до потреб нашої держави. Заступник
Генерального секретаря НАТО висловив переконання, що Варшавський саміт
НАТО стане слушною «нагодою привернути увагу до того прогресу, якого
Україна вже досягла, і продемонструвати ті прагнення, які Україна сповідує,
щоб втілити реформи у життя».
Також сторони домовилися відновити роботу Комісії міжвідомчої
координації з питань співробітництва з НАТО. «Україна у минулому
втратила дуже багато можливостей, давайте не втратимо їх сьогодні», –
наголосив заступник Генерального секретаря НАТО (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 15.04).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман у понеділок, 18 квітня,
представив колективу Міністерства соціальної політики України
міністра А. Реву.
«Ми переживаємо достатньо складний час. Від вашої роботи, від якості
системи соціального захисту, від формування соціальної політики залежить,
як люди зможуть пережити ті виклики, які сьогодні є практично у кожній
українській родині», – заявив В. Гройсман.
Глава уряду зазначив, що неодмінною передумовою розвитку соціальної
сфери є відродження національної економіки, що залишатиметься
пріоритетом роботи нового уряду. «Ми розуміємо, що тільки те, що ми
можемо заробити, ми можемо інвестувати у якість життя кожного
українського громадянина», – зауважив Прем’єр-міністр.
У цьому контексті особлива роль сьогодні покладена на міністерство –
«забезпечити турботу, забезпечити розуміння людей, забезпечити якісне
обслуговування, мінімізувати будь-які черги, складності», наголосив
В. Гройсман. «Треба допомогти тим, хто цієї допомоги потребує, і зробити це
якісно і ненав’язливо, а з іншого боку, зробити все для того, щоб ця допомога
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була максимально ефективною», – підкреслив Прем’єр-міністр.
В. Гройсман зазначив, що перед міністерством також стоять завдання
проведення внутрішньої реформи міністерства й реформ у соціальній
політиці в цілому.
Прем’єр-міністр подякував попередньому міністру соціальної політики
України П. Розенку за роботу й повідомив, що він продовжить курувати
Міністерство соціальної політики, а також Міністерство охорони здоров’я та
питання культури.
Глава уряду привітав з призначенням міністра соціальної політики
України А. Реву й побажав йому та колективу успіхів у спільній роботі. «Я
покладаю величезні надії на ваш колектив. Переконаний у тому, що дуже
швидко колектив буде сконцентрований на проведенні гарних починань, які
були, і виконанні нових завдань, які стоять перед країною», – заявив
В. Гройсман (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 18.04).
***
15 квітня Прем’єр-міністр України В. Гройсман представив міністра
фінансів України О. Данилюка, міністра Кабінету Міністрів О. Саєнка,
віце-прем’єр-міністра, міністра економічного розвитку й торгівлі
С. Кубіва та міністра енергетики та вугільної промисловості І. Насалика
колективам відповідних міністерств.
Представляючи міністра фінансів О. Данилюка, Прем’єр-міністр
України схарактеризував його як реформатора і професіонала. В. Гройсман
зазначив, що Міністерство фінансів – одна з ключових установ у
провадженні реформ у країні. Серед його головних завдань – наповнення
державного бюджету, зменшення дефіциту і продовження фінансової
децентралізації. «Переконаний, що є багато ідей, які ми можемо
впроваджувати», – зауважив голова уряду.
Коментуючи призначення нового міністра Кабінету Міністрів, Прем’єрміністр поінформував, що О. Саєнко має великий досвід управління й
роботи, зокрема в уряді та парламенті. В. Гройсман підкреслив, що
головними показниками роботи уряду є довіра громадян, здатність приймати
і впроваджувати ефективні рішення. «Якщо усвідомлюємо, що від наших
рішень, нашої роботи залежить життя людини, то ставимося до цього з
великою відповідальністю», – заявив він.
Представляючи віце-прем’єр-міністра, міністра економічного розвитку й
торгівлі, Прем’єр-міністр висловив сподівання, що С. Кубів «буде тим
лобістом національної економіки, який сьогодні потрібен». Коментуючи
майбутню діяльність, В. Гройсман зауважив, що Міністерство економічного
розвитку й торгівлі має продовжити проведення дерегуляції, упорядкувати
систему державних закупівель, забезпечити стабілізацію економіки, «що
дозволить відродити її зростання». «Це усе буде покладено на ваші плечі», –
заявив він.
В. Гройсман також представив міністра енергетики та вугільної
промисловості І. Насалика. «Від вас залежить національна безпека і оборона
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нашої країни з точки зору енергетики. Дуже важливо зберегти найкраще, що
було зроблено, дати новий поштовх і відповідь на виклики, які стоять
сьогодні», – наголосив він.
Прем’єр-міністр привітав нових міністрів з призначенням і побажав їм
успіху та самовідданості у виконанні поставлених завдань. «Розраховую на
те, що ми покажемо нову якість і зможемо добитися нових результатів, –
підкреслив В. Гройсман. – Три завдання, які маємо забезпечити: відновити
якісне державне управління, стабілізувати ситуацію, яка є непростою, і
забезпечити реальне зростання. Три ключові задачі, які стоять перед усіма
міністерствами». В Гройсман підкреслив, що Кабінет Міністрів має бути
максимально відкритим, ефективним і прозорим.
Прем’єр-міністр також наголосив на необхідності підвищення взаємодії
міністерств з парламентом і спільної роботи над розробкою законодавчих
ініціатив, зокрема шляхом удосконалення механізмів супроводження
законопроектів у Верховній Раді та формування цілісного бачення реформ на
етапі їх підготовки.
Крім того, уряд повинен побудувати ефективну взаємодію у межах
«трикутника влади», зазначив В. Гройсман. «Поєднання зусиль Президента,
парламенту та уряду дасть можливість приймати ефективні рішення і
забезпечити їх виконання», – зауважив Прем’єр-міністр.
В. Гройсман подякував працівникам міністерств за роботу у складних
умовах і закликав до максимальної відповідальності, згуртованості та
спільної роботи заради досягнення конкретних результатів. «Робимо і
приносимо користь людям. Це не великі слова, це те, що маємо робити», –
підкреслив Прем’єр-міністр (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2016. – 15.04).
***
Уряд має забезпечити максимальну прозорість в усіх сферах життя,
зокрема у сфері охорони здоров’я, а також власної діяльності. Про це
заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман під час «години запитань до
уряду» у Верховній Раді України в п’ятницю.
«Переконаний у тому, що ми маємо створити абсолютну прозорість, у
тому числі і в питаннях охорони здоров’я. Ми готові, відкриті до тих
пропозицій, які можуть врегулювати цю проблему», – заявив В. Гройсман,
відповідаючи на питання щодо забезпечення хворих на ниркову
недостатність. У цьому контексті, зокрема, необхідно урегулювати питання
цін на ліки, зазначив глава уряду. «Жодних монополій, коли йдеться про
здоров’я людей, просто бути не може», – підкреслив Прем’єр-міністр,
додавши, що уряд має «поставити крапку у цьому питанні».
«Якщо є рішення, які може прийняти Кабінет Міністрів України, які
вплинуть на пониження цін на ліки, ми це зробимо», – запевнив В. Гройсман,
зауваживши, що уряд розраховуватиме на підтримку українського
парламенту у прийнятті законодавчих ініціатив. «Я вірю у це, тому що цей
парламент часто приймає правильні рішення, які слугують українцям», –
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зазначив він.
У свою чергу уряд і міністри мають бути також максимально
відкритими та прозорими. «Цей уряд докладе усіх зусиль для того, щоби
перед українським суспільством бути відкритим, результативним і щирим у
своїх діях», – зауважив Прем’єр-міністр і закликав народних депутатів
підтримувати
уряд
у
цих
прагненнях
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 15.04).
***
Необхідно автоматизувати роботу системи управління ризиками на
українській митниці, що дасть можливість запобігти корупції у цій сфері
й подолати постачання контрабанди. Про це заявив Прем’єр-міністр
України В. Гройсман під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді
України в п’ятницю.
«Системою управління ризиками керують вручну. У тому і є проблема.
А я говорю про те, що вона має бути автоматизована. Ми маємо усе зробити
для того, щоби кордон був закритий, я маю на увазі з точки зору контрабанди
і всього іншого», – заявив В. Гройсман, відповідаючи на питання щодо
необхідних заходів, які потрібно вжити у сфері реформування роботи
митниці.
Прем’єр-міністр наголосив, що визначення митної вартості та
відповідний догляд вантажів має проводитися безвідносно до суб’єктивного
фактора. «Як тільки вони [митники] починають на це пливати, вони
починають на цьому заробляти», – зазначив В. Гройсман.
Прем’єр-міністр наголосив, що система, що діє сьогодні, не є
ефективною й потребує змін. «Ми її змінимо, у тому числі у комплексі з
технічними заходами, у тому числі і в кооперації з колегами, з якими ми
спільно можемо робити спільний кордон», – зауважив глава Кабінету
Міністрів (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 15.04).
***
Міністр культури України Є. Нищук узяв участь у ІІІ Міжнародному
конгресі активістів культури «Мережеві вихідні: спільноти та
адвокації». Міністр долучився до дискусії на другий день заходу,
присвяченого адвокації культури. У рамках обговорення особливу роль було
надано зміні підходів і спільній відповідальності громадянського сектору,
професійного середовища та держави у реформуванні культури. Є. Нищук
наголосив, що нині необхідно стратегічно й тактично побудувати подальші
відносини Міністерства культури Украі?ни з активними представниками
громадськості в культурі.
«Найбільша проблема, головний біль усієї культурної спільноти,
професійного мистецького середовища полягає в тому, що всі напрацювання,
велика робота, пророблена з європейськими партнерами, обговорення в колі
тих чи інших культурних ініціатив є непочутими або абсолютно існують в
іншому середовищі з чиновниками і державним апаратом, – сказав Є. Нищук.
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– Тому я переконаний, що повернення довіри до Мінкульту буде залежати
від того, наскільки будуть залучені ці люди з конкретними напрацюванням та
розкішними ідеями до реформування галузі. Саме спільні напрацювання
громадськості та держави мають стати дороговказом, мають бути створені
певні правила гри, змінена сама заскорузла система».
У рамках обговорення обговорено довгострокову національну культурну
стратегію – «дорожню карту» «Культура-2025», розробка якої розпочалася
ще 2014 р. за участі тодішнього керівництва Міністерства культури України
та широкого кола експертів, європейських консультантів, представників
громадських і культурних організацій та ініціатив. Крім сфери культури,
вона охопила освіту, регіональний, економічний розвиток, міжнародну
співпрацю тощо. Загалом у розробці стратегії взяло участь понад 700 осіб,
проведено вісім регіональних стратегічних сесій – у культурних і креативних
секторах – музейній справі, літературі та книговидавництві, музиці, театрі,
архітектурі,
кінематографі,
дизайні,
ЗМІ
у
Львові,
Вінниці,
Дніпропетровську, Запоріжжі, Харкові, Одесі, Чернівцях, Києві.
До дискусії під час конгресу також долучилися представники Альянсу
культури: О. Островська-Люта («Культура-2025»), Н. Кривда (РПР, група
«Культура»), О. Правило (Конгрес активістів культури), а також
представники ініціатив та організацій з різних міст Украі?ни, іноземні гості,
зокрема з адвокаційної мережі культури «Культурно активна Європа», що
базується у Брюселі та адвокатує інтереси культури на рівні Європарламенту,
гості з Німеччини, Хорватіі?, Росії (Сахаровський центр, що займається
питаннями репресій і прав людини), Румунії, Болгарії, Чехії. У рамках
обгоровення було також проведено робочі групи з вироблення пріоритетів,
меседжів, а також індикаторів комунікації всередині галузі, координації
діяльності і створення ефективних механізмів роботи в культурній сфері
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 18.04).
***
15 квітня 2016 р. віце-прем’єр-міністр України В. Кириленко
представив колективу МОН України міністра освіти і науки Л. Гриневич.
Під час заходу В. Кириленко наголосив на значенні завдань, які виконує
Міністерство освіти і науки, та підкреслив важливість збереження й розвитку
вектора освітніх реформ, зокрема входження української системи освіти до
європейського освітнього простору.
Л. Гриневич зазначила, що за попередні два роки міністерством спільно
з Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти було зроблено
значну кількість позитивних змін у освітній галузі. «Триває процес реформи
вищої освіти. Міністерством підготовлена велика продуктивна нормативноправова база. Наразі готується пакет змін до Закону України “Про вищу
освіту”, важливим питанням також є імплементація проекту закону “Про
освіту”», – зауважила міністр.
Л. Гриневич подякувала колективу міністерства та С. Квіту за плідну
працю. Міністр наголосила, що сьогодні серед основних завдань
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Міністерства освіти і науки – робота над завершенням навчального року.
Міністерство має виконати свою місію, аби в кожному навчальному закладі
були вчасно видані документи про освіту та відбулося зовнішнє незалежне
оцінювання.
«Напрями освітніх реформ, визначені напрацьованими законодавчими
актами, залишаються стратегічно вивіреними, і ми єдиною командою
продовжимо працювати над їх реалізацією», – підкреслила Л. Гриневич
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 15.04).
***
Україна успішно завершила опалювальний сезон 2015–2016 р.
Протягом опалювального періоду теплом були забезпечені усі
86,7 тис. багатоквартирних житлових будинків, 12,7 тис. дошкільних
закладів, 17,4 тис. навчальних закладів і 6,2 тис. лікарень у країні. Про це
сказав заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України Е. Кругляк під час селекторної наради з
питань результатів проходження опалювального сезону 2015–2016 р.,
визначення завдань з підготовки до опалювального сезону 2016–2017 р.,
стану розрахунків за природний газ, теплову енергію та фінансування пільг і
житлових субсидій.
«На даний час опалювальний сезон у державі завершено. 1 квітня
2016 р. Мінрегіоном було направлено на ОДА лист про закінчення
опалювального сезону 2015–2016 р. при умові перевищення середньої
добової температури зовнішнього повітря +80 градусів протягом трьох діб.
Першими закінчили опалювальний сезон Донецька, Житомирська,
Херсонська, Хмельницька, Чернівецька області», – сказав він.
Заступник міністра повідомив, що станом на 8:00 13 квітня з метою
підтримання санітарного режиму тривало опалення об’єктів соціальної сфери
у Вінницькій, Запорізькій, Кіровоградській, Сумській, Чернігівській областях
та Києві.
«Хочу подякувати усім, завдяки кому ми успішно пройшли
опалювальний сезон. Наслідки аварійних ситуацій, що виникали на об’єктах
житлово-комунального господарства, ліквідовувались оперативно в
робочому порядку. Не було допущено позаштатних ситуацій. Тепер час
розпочати підготовку до опалювального сезону 2016–2017 р.», – зазначив
Е. Кругляк.
З метою підготовки та успішного проходження опалювального сезону
2016–2017 р. обласні державні адміністрації повинні до 25 квітня подати
Мінрегіону планові обсяги з підготовки житлово-комунального господарства
та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період.
«Усі керівники ОДА мають забезпечити надання зазначених планів та
взяти під особистий контроль їх виконання у визначені терміни. Крім того,
до 1 жовтня усі облдержадміністрації повинні проконтролювати виконання
цих планів. Ми не маємо права зволікати і повинні максимально ефективно
підготуватися до наступного опалювального періоду», – зауважив заступник
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міністра.
Е.
Кругляк
також
наголосив
на
необхідності
посилення
облдержадміністраціями інформаційно-роз’яснювальної роботи серед
населення щодо необхідності зменшення споживання природного газу, його
заміщення іншими видами палива та енергії, а також ощадливого споживання
тепла та гарячої води.
Довідково. У селекторній нараді з питань результатів проходження
опалювального сезону 2015–2016 р., визначення завдань з підготовки до
опалювального сезону 2016–2017 р., стану розрахунків за природний газ,
теплову енергію та фінансування пільг і житлових субсидій, яка відбулася
14 квітня, узяли участь представники Мінрегіону, Мінсоцполітики,
Держенергоефективності та НАК «Нафтогаз України».
Крім питань, пов’язаних із завершенням опалювального періоду
2015–2016 р. і підготовки до наступного сезону, під час наради обговорили
стан розрахунків за природний газ, теплову енергію, питання розрахунку
підприємств теплоенергетики за спожитий природний газ, фінансування
пільг і житлових субсидій тощо (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua).
– 2016. – 15.04).
***
Цього року об’єднані громади отримають можливість самостійно
розвивати систему надання первинних медичних послуг на своїй
території. Також уже найближчим часом з’явиться методика формування
мережі вторинної ланки охорони здоров’я – госпітальних округів. Ці кроки
розв’яжуть існуючі проблеми зі створенням мережі якісних медичних послуг
в об’єднаних громадах, а також узгодять дії центральних органів виконавчої
влади і місцевого самоврядування у процесі подальшого реформування
медичної галузі.
«Децентралізація – це не тільки передача повноважень і коштів на місця.
Наше завдання – надати людям нову якість послуг. Сьогодні йде
реформування всіх територіальних органів, і нам треба показати, як в
контексті зміни системи управління надаватимуться освітні, медичні
послуги, як буде налагоджена співпраця з пенсійним фондом,
правоохоронними органами, як працюватимуть пожежні частини та
поліцейські станції. Таким чином, кожна територіальна громада розумітиме,
як працюватиме ця система», – зазначив віце-прем’єр-міністр, міністр
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Г. Зубко під час міжвідомчої наради, де головам обласних департаментів
охорони здоров’я та представникам об’єднаних територіальних громад
презентували концепцію реформування медичної сфери в контексті
децентралізації.
«Спільно з Міністерством охорони здоров’я ми напрацювали концепцію
впровадження медичних послуг в об’єднаних територіальних громадах в
контексті децентралізації. За перше півріччя нам потрібно визначити
остаточний механізм, щоб на 2017 р. ми затверджували бюджет уже в рамках
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прийнятої концепції та тих законів, які дозволять налагодити фінансування
первинної, вторинної і третинної ланок медицини», – додав віце-прем’єрміністр.
Учасники заходу погодилися з тим, що на цьому етапі розвитку
місцевого самоврядування в умовах децентралізації необхідно прийняти
швидкі рішення щодо вирішення нагальних питань надання медичних послуг
як на базовому, так і на вторинному рівні.
За ініціативи Мінрегіону внесено зміни до законодавства, які дадуть
змогу об’єднаним громадам уже цього року не лише отримувати гроші з
держбюджету на первинну медицину, а й визначати, як ці послуги надавати.
Об’єднані громади зможуть самостійно або у співпраці створювати центри
надання первинної медико-санітарної допомоги, розвивати амбулаторії чи
ФАПи або ж користуватися послугами лікарів загальної практики – сімейних
лікарів, які провадять господарську діяльність з медичної практики як
фізичні особи-підприємці.
Відповідний наказ Міністерства охорони здоров’я вже підписано, він
перебуває на юстуванні.
Щодо формування системи надання послуг у сфері охорони здоров’я
другого рівня протягом місяця за участі фахівців МОЗ, Мінрегіону та
провідних експертів планується розробити та затвердити методику
формування госпітальних округів.
Після цього має бути затверджена постанова уряду про склад
госпітальних округів, внесені змін до Бюджетного кодексу в частині
фінансування програм надання вторинної медичної допомоги, а також зміни
до Закону України «Про основи законодавства України про охорону
здоров’я» в частині управління госпітальними округами.
Основною метою цих змін є модернізація медичної інфраструктури, а
також перехід на оптимальну модель надання медичних послуг у державі,
створення єдиного медичного простору, де пацієнт може отримати якісну
послугу
в
будь-якому
місці
країни
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 15.04).
***
Віце-прем’єр-міністр України П. Розенко координуватиме діяльність
Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров’я та
Пенсійного фонду.
«Основне завдання – це координація діяльності, – заявив П. Розенко в
інтерв’ю журналістам. – Щонайменше, мова йде про Міністерство охорони
здоров’я, Міністерство соціальної політики та Пенсійного фонду. Це буде
концентрація діяльності на реформах в цих сферах. Уряд має формувати
політику, ідеологію у цих сферах. Я буду цим займатися і допомагати
міністрам формувати політику у відповідних галузях – соціальної сфери і
охорони здоров’я, комунікувати з іншими міністерствами і з суспільством.
Це досить великий шматок роботи. Для мене це нові виклики».
Основні пріоритети в реформуванні соціальної сфери, за словами віце30

прем’єр-міністра, – це проведення пенсійної реформи, зміна трудового
законодавства й системи зайнятості, а також реформування системи
соціального страхування.
«По-перше, провести пенсійну реформу. Законопроекти знаходяться у
Верховній Раді, потрібно повернутися до цього питання і визначитися, яким
шляхом ми йдемо. По-друге, прийняти новий Трудовий кодекс. По-третє,
реформувати систему соціального страхування – об’єднати фонди
соціального страхування. Уже повністю підготовлено та погоджено з усіма
сторонами реформування Служби зайнятості та системи зайнятості
населення в цілому», – зазначив П. Розенко.
Він також наголосив, що потрібно повертатися до питання введення
медичного страхування. «У всьому світі це система, яка або є частиною
соціального страхування, або частиною соціальної політики. У більшості
країн світу Міністерство охорони здоров’я і Міністерство соціальної
політики – єдиний орган», – підкреслив він (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 15.04).

ПОЛІТИКА
Сторона ЕС подтвердила готовность и в дальнейшем активно
содействовать восстановлению мира и территориальной целостности
Украины. Как сообщается, представитель Украины при ЕС Н. Точицкий
15
апреля
вручил
Д.
Туску
верительные
грамоты
(http://korrespondent.net/ukraine/3669833-es-hotov-k-sotrudnychestvu-s-novymkabmynom).
«На встрече, которая состоялась после официальной церемонии,
стороны обсудили широкий круг вопросов повестки дня Украина – ЕС,
прежде всего имплементацию Соглашения об ассоциации, выполнение
минских договоренностей и ситуацию в Крыму», – сказано в сообщении. В
этом контексте Н. Точицкий отметил, что Украина рассчитывает на
поддержку ЕС для полноценного вступления в силу Соглашения об
ассоциации, несмотря на результаты недавнего референдума в Нидерландах.
Отдельное внимание было уделено вопросу либерализации визового
режима. Н. Точицкий отметил, что до конца апреля Украина ожидает
соответствующую законодательную инициативу Еврокомиссии. Д. Туск
выразил поддержку введения безвизового режима для украинских граждан.
Как сообщалось, Верховная Рада назначила своим главой первого вицеспикера, нардепа от «Народного фронта» А. Парубия (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 15.04).
***
МВФ заявил о готовности сотрудничать с новым украинским
правительством. Об этом во время брифинга сообщил глава европейского
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департамента МВФ П. Томсен, передают «Українські новини»
(http://glavcom.ua/news/376188.html).
В марте Международный валютный фонд заявил, что исключает
прекращение сотрудничества с Украиной из-за задержки выделения
очередного транша. Тогда МВФ напомнил о необходимости решения
ситуации с правительством Украины и парламентской коалицией для
завершения второго пересмотра программы и выделения очередного транша
(Главком (http://glavcom.ua). – 2016. – 15.04).
***
Председательствующие в Европейском Союзе Нидерланды
проинформировали ЕС о референдуме относительно соглашения об
ассоциации между Украиной и ЕС, который прошел 6 апреля. Об этом в
понедельник, 18 апреля, в Люксембурге по завершению заседания Совета ЕС
на уровне министров иностранных дел на пресс-конференции сообщила
высокий представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и
политики безопасности Ф. Могерини.
«Министр Кундерс (Б. Кундерс – министр иностранных дел
Нидерландов) проинформировал министров. Я должна сказать, что он
проинформировал меня лично относительно референдума, и мы обменялись
оценками», – отметила она.
При этом Ф. Могерини воздержалась от любых комментариев по этому
поводу, сказав, что в ЕС «уважают необходимость нидерландских
институтов, не только правительства, но и парламента, определить лучший
путь вперед, обсудить это с европейскими институтами».
Напомним, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный
референдум относительно соглашения об ассоциации между Украиной и
Евросоюзом. Явка составила 32,28 %, «против» проголосовал 61 %, «за» –
38,21 %.
14 апреля премьер-министр Нидерландов М. Рютте заявил, что решение
относительно соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС будет не
раньше конца июня.
Нидерланды решили инициировать внесение изменений в соглашения по
результатам дебатов, в которых приняли участие политические силы страны,
представленные в парламенте (Главком (http://glavcom.ua/news/376766.html).
– 2016. – 18.04).
***
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ установила две камеры
видеонаблюдения по обе линии соприкосновения – в г. Авдеевка (Донецкая
область) и на шахте «Октябрьская», сообщает пресс-служба СММ
ОБСЕ в Twitter (http://korrespondent.net/ukraine/3670023-obse-ustanovylakamery-nabluidenyia-na-donbasse).
«Камера видеонаблюдения СММ ОБСЕ с 360 градусов в настоящее
время действует 24/7 на шахте “Октябрьская” (7 км к юго-западу от
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Донецка)», – говорится в сообщении.
По данным наблюдателей, другая аналогичная камера была установлена
в Авдеевке. В миссии надеются, что новоустановленные камеры
видеонаблюдения увеличат возможности мониторинга СММ ОБСЕ в
области.
Напомним, что ранее аналогичные камеры наблюдения миссия ОБСЕ
установила в районе Широкино.
Введение полицейской миссии ОБСЕ на Донбасс возможно только с
разрешения всех 57 стран-членов организации, сообщил замглавы миссии
ОБСЕ в Украине А. Хуг (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2016. – 16.04).
***
Введение полицейской миссии ОБСЕ на Донбасс возможно только с
разрешения всех 57 стран-членов организации. Об этом сообщил замглавы
миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг (http://korrespondent.net/ukraine/3669929-obsenazvala-uslovye-vvoda-soldat-v-donbass).
«У миссии ОБСЕ есть четко оговоренный мандат, его как раз продлили
еще на год и любые изменения этого мандата должны быть одобрены всеми
странами участницами, решение использовать гражданскую невооруженную
миссию наблюдателей было принято постоянным советом, любые другие
идеи должны быть сначала обсуждены членами миссии, 57 странами. Я бы не
хотел спекулировать на тему, что может иметь место прежде, чем такая
дискуссия начнется», – цитирует его «РБК-Украина».
Ранее Президент П. Порошенко заявлял, что для проведения выборов на
Донбассе на базе украинского законодательства нужно полностью
обеспечить безопасность в регионе. Для этого, по его словам, нужна
полицейская миссия.
Напомним, 11 апреля в ОБСЕ сообщили, что масштабы нарушений
перемирия в Донецкой области значительно возросли – насилие достигло
беспрецедентного уровня со дня вступления в силу режима прекращения
огня в 2015 г. (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 16.04).
***
США не предоставляют Украине летальное оружие, чтобы не
провоцировать эскалацию конфликта на Донбассе. Об этом в интервью
«Голосу Америки» сообщила постоянный представитель США в ООН
С. Пауэр.
«В Белом доме считают, что военное решение конфликта было бы
катастрофой для всех... Удвоив ставки и предоставив Украине больше
оружия, мы получим больше боли для украинцев. Пострадает гораздо больше
людей», – отметила она (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3670456-vssha-obiasnyly-pochemu-ne-dauit-kyevu-oruzhye).
По ее словам, в Вашингтоне считают, что экономическое и
дипломатическое давление на Кремль в комплексе с успешными реформами
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в Украине будет более эффективным путем, чем военный.
«Мы предоставили много нелетального вооружения. Около 3 млрд дол. в
виде займов и других форм финансовой помощи. Мы инвестируем в реформу
правосудия и антикоррупционные программы. Время покажет, что такая
политика и изоляция России принесут ожидаемые результаты», – сказала
С. Пауэр.
На прошлой неделе в США заявили, что готовы профинансировать
программы развития Нацгвардии и Госпогранслужбы Украины на
50 млн дол. (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 18.04).
***
ПАСЕ перенесла дебаты по ситуации с осужденной в России
Н. Савченко. Об этом сообщил председатель постоянной делегации Украины
в ПАСЕ, народный депутат В. Арьев на своей странице в Facebook. «ПАСЕ
перенесла дебаты по Н. Савченко на четверг (21 апреля). Будет подготовлена
специальная часть доклада по пленным. Не забудем и других украинских
узников
Кремля»,
–
написал
он
(http://korrespondent.net/world/worldabus/3670626-pase-perenesla-debaty-posavchenko).
Отвечая на вопрос, насколько дебаты в ПАСЕ могут повлиять на
ситуацию с Н. Савченко и другими политзаключенными, В. Арьев ответил:
«Еще один важный голос в мировом хоре требований немедленного
освобождения, плюс есть возможность вспомнить о введении “списка
Савченко”». Ранее ожидалось, что дебаты по Н. Савченко пройдут во время
утренней сессии ПАСЕ 18 апреля.
По данным «Европейской правды», запрос на срочные дебаты по делу
Н. Савченко исчез из перечня вопросов повестки дня, предоставленного для
принятия весенней сессии ПАСЕ. Зато в документе добавлены несколько
новых запросов на дебаты, в частности – по офшорным скандалам, по
вопросу миграционного кризиса и соглашения Турции с ЕС. «Это означает,
что вопрос Н. Савченко не будет рассмотрен на сессии отдельным вопросом,
несмотря на настаивание украинской делегации в ПАСЕ и несмотря на то,
что ранее СЕ планировала такое рассмотрение», – отмечает СМИ.
По данным издания, вопрос незаконного заключения Н. Савченко будет
обсуждаться 21 апреля среди других «украинских вопросов», в рамках
доклада «Гуманитарные вопросы в отношении лиц, захваченных во время
войны в Украине». Ранее планировалось, что на этой сессии состоится
отдельное рассмотрение обоих украинских вопросов, что подтверждается
сообщением на сайте ПАСЕ.
Сообщается также, что президент ПАСЕ П. Аграмунт призвал Россию
освободить члена ассамблеи украинку Н. Савченко, сообщает пресс-служба
организации. «В начале апрельской сессии ПАСЕ, я должен еще раз
подтвердить свои серьезные опасения по поводу ситуации с нашим членом
Н. Савченко, которая остается в заключении в РФ», – заявил П. Аграмунт. По
его словам, освобождение Н. Савченко особенно важно в свете сообщений о
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ее продолжающейся голодовке и ухудшении состояния здоровья
(http://korrespondent.net/world/3670690-prezydent-pase-pryzval-moskvuosvobodyt-savchenko).
Президент ПАСЕ призвал российские власти принять необходимые
меры для решения этого вопроса, «в том числе в контексте возможного
обмена заключенными с украинскими властями» (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 18.04).
***
Російський міністр фінансів А. Силуанов заявив, що Росія
продовжить переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про
необхідність виплати боргу України у розмірі 3 млрд дол., передає УНН із
посиланням на «РИА Новости».
За словами А. Силуанова, такі переговори сторони вели в рамках
весняної сесії МВФ у Вашингтоні.
«Ми обговорювали питання взаємодії з Міжнародним валютним фондом
щодо необхідності виконання Україною своїх зобов’язань і за наслідками
того дефолту, який Україна допустила по нашим паперам. Такі переговори
домовилися продовжити і в майбутньому», – сказав міністр.
Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України зробила тимчасовий
мораторій на виплату боргу Росії безстроковим.
Нагадаємо, борг у 3 млрд дол. виник у рамках програми надання Росією
Україні кредиту на 15 млрд дол. Ця програма була погоджена в грудні 2013 р.
президентами обох країн – В. Путіним і В. Януковичем. Облігації на
3 млрд дол. були розміщені на Ірландській фондовій біржі 20 грудня 2013 р. і
викуплені Росією за рахунок коштів Фонду національного добробуту.
Україна наполягала на комерційному статусі боргу і пропонувала
врегулювати його на відповідних умовах. Росія відмовилася від участі в
реструктуризації на умовах, погоджених з комерційними кредиторами, і
винесла питання на розгляд МВФ (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 16.04).
***
Президент РФ В. Путин заявил, что недавнее исключение
Б. Грызлова из Совбеза страны не снизит уровень российского
посредничества
в
урегулировании
на
Донбассе
(http://korrespondent.net/world/russia/3669956-hryzlova-yskluichyly-yz-sovbezarf-yz-za-ukrayny).
«Нет. Просто мы с ним недавно встречались и договорились о том, что
он действительно сосредоточит свою работу именно как мой
спецпредставитель на вот этом направлении, связанном с урегулированием
на юго-востоке Украины», – сказал В. Путин в интервью ведущему
программы «Вести в субботу» С. Брилеву. Путин пояснил, что теперь
Б. Грызлову «не нужно будет отвлекаться на часто рутинные встречи в
рамках постоянного совещания Совета безопасности».
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Отметим, Б. Грызлов входил в состав Совбеза РФ с декабря 2001 г. С
26 декабря 2015 г. он является полномочным представителем РФ в
трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Востоке
Украины.
Как сообщалось, Б. Грызлов считает, что Донбасс должен получить
особый статус на постоянной основе по формуле, предложенной главой МИД
Германии
Ф.-В.
Штайнмайером
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 16.04).
***
Представители
самопровозглашенной
«Донецкой
народной
республики» на минских переговорах предложат представителям Киева
обмен
пленными
по
формуле
«25
на
50»
(http://korrespondent.net/ukraine/3670088-dnr-predlahaet-obmen-plennymy-poskheme-25-na-50).
Как сообщает сепаратистский ресурс ДАН, об этом заявила Д. Морозова,
выполняющая на оккупированной части Донецкой области роль
«уполномоченной по правам человека».
«Готовим предложение по обмену “25 на 50”. Киев настаивает делать все
поэтапно, поскольку из наших 50 человек, семеро там имеют реальный
приговор, и без помилования они не могут их отпустить», – заявила она.
По словам Д. Морозовой, политическая подгруппа в Минске на данном
этапе интенсивно работает над законом об амнистии.
Кроме того, она заявила, что представители т. наз. «ДНР» в контактной
подгруппе по гуманитарным вопросам мирного урегулирования на
ближайшей встрече в Минске попросят освободить из украинских СИЗО
пожилых «сторонников» сепаратистов.
«К предстоящей встрече нами было выдвинуто несколько предложений.
Сейчас готовим списки по престарелым, которые находятся в украинских
СИЗО. Это всего порядка 120 человек. Мы готовим предложение, чтобы в
рамках жеста доброй воли украинская сторона выдала нам этих людей», –
заявил Д. Морозова.
Она добавила, что среди заключенных есть как боевики, так и
гражданские.
По данным сепаратистов, в украинских СИЗО находится 122 их
пожилых сторонника, из которых 83 женщины, а 39 – мужчины в возрасте от
55 до 65 лет.
Напомним, что переговорщики в Минске постоянно поднимают вопрос
обмена пленными, но каждый раз безрезультатно. В конце концов, на встрече
23 марта в Минске договорились выработать «дорожную карту» по обмену
пленными (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 16.04).
***
На майдані Незалежності у Києві влаштували мирну акцію із
закликом до влади прискорити процес звільнення української льотчиці Н.
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Савченко, яку в РФ приговорили до 22 років ув’язнення.
Нагадаємо, що російський суд 22 березня засудив Н. Савченко до
22 років колонії загального режиму. Н. Савченко від 6 квітня оголосила сухе
голодування з вимогою звільнення. У Росії Н. Савченко звинуватили у
причетності до загибелі російських журналістів на Донбасі влітку 2014 р. і
незаконному перетині кордону (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 17.04).
***
19 апреля в центре Киева прохошел митинг, участники котрого
требовали у власти выделить достаточное финансирование
Национальной академии наук Украины и отраслевым академиям наук.
Активисты, собравшиеся в столице на Майдане Незалежности и возле
стадиона им. Лобановского, двинулись по улице Грушевского к зданиям
украинского правительства и парламента, передает УНН.
Активисты держали в руках плакаты с названиями учебных заведений, в
частности, Института травматологии, Института физической химии и других.
Приблизительно в акции протеста приняли участие более тысячи ученых
со всей Украины (Главком (http://glavcom.ua/news/376884.html). – 2016. –
19.04).
***
Біля будівлі Верховної Ради України, на проїжджій частині вулиці
Грушевського 19 квітня відбулися акції з вимогою провести конкурс на
посаду Генерального прокурора, а біля центрального входу – з вимогою
звільнити міського голову Вишгорода.
Учасники акції тримають прапори з гаслами, в яких, зокрема,
закликають Президента обговорити кандидатуру Генпрокурора України.
Також серед гасел: «Вимагаємо гідного професійного генпрокурора!»,
«Нам не потрібен генпрокурор на повідку!».
Крім того, учасники акції вимагають ухвалити закон щодо вибору
кандидата на посаду Генерального прокурора незалежною комісією за
результатами конкурсу.
Серед вимог мітингувальників – і негайна зміна складу Центральної
виборчої комісії України та ухвалення закону щодо виборів на пропорційній
основі з відкритими списками.
Водночас біля центрального входу до Верховної Ради зібрались близько
50 осіб, які тримають плакати із гаслами змінити міського голову Вишгорода
Київської області О. Момота. Також є гасла і на його підтримку: «Момот –
чесний мер!» та «Корупціонери та злочинці, руки геть від Момота!».
Нагадаємо, обрання прокурора на конкурсній основі і новий закон про
вибори – вимоги партії «Самопоміч».
Мера Вишгорода затримали на хабарі 14 квітня. Пізніше за О. Момота
внесли
заставу
(NEWs.ru.ua
(http://www.newsru.ua/ukraine/19apr2016/radaakcii.html)/. – 2016. – 19.04).
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***
Рейтинги Президента П. Порошенко, экс-премьера А. Яценюка и ВР
обвалились до минимума. Об этом свидетельствуют данные исследования
социологической группы «Рейтинг» (http://korrespondent.net/ukraine/3669590reitynhy-poroshenko-y-yatsenuika-snyzylys).
Согласно результатам опроса, деятельность П. Порошенко полностью
одобряют лишь 2 % украинцев, еще 15 % поддерживают ее частично, 32 %
скорее не одобряют, а 43 % не одобряют ее категорически.
Отметим, максимальная поддержка П. Порошенко на уровне 15 % была
зафиксирована в сентябре 2014 г.
Деятельность Кабмина А. Яценюка полностью поддержал 1 %
респондентов, 6 % поддерживали ее частично. В то же время 64 % не
одобряют деятельность А. Яценюка категорически.
Максимальная поддержка А. Яценюка была зафиксирована в апреле
2014 г. и составляла 16 %.
Согласно данным группы «Рейтинг», полностью деятельность Рады не
поддерживает никто, частично – 5 %, а 59 % не одобряют категорически.
Опрос проводился по всей Украине, кроме оккупированных территорий
Крыма и Донбасса, с 18 февраля по 4 марта методом личного интервью.
Всего опрошено 2400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше.
Дополнительно опрошено 1000 респондентов в Николаевской и Херсонской
областях. Допустимая погрешность исследования не превышает 2,0 %.
Ранее сообщалось, что рейтинг доверия граждан Украины к
П. Порошенко с момента инаугурации упал более чем вдвое
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 15.04).
***
Представники ініційованої «Українським вибором» громадської
гуманітарної групи, які вирішили організувати збори у Харкові,
перебувають в оточенні, а готель «Меркурій» у місті, де зібралися
учасники зборів, «заміновано». Про це йдеться в оприлюдненій 18 квітня
заяві громадського руху «Український вибір», передає УНН.
«У Харкові збори ініційованої “Українським вибором” громадської
гуманітарної групи, що вимагає від народних депутатів прийняття законів,
необхідних для мирного врегулювання ситуації на Сході України, перебуває
під загрозою зриву. Готель “Меркурій”, де зібралися учасники зборів,
заміновано. Нині представники громадської гуманітарної групи знаходяться
в оточенні, їх б’ють невідомі в масках з прапорами “Азова”, “Айдара” і
“Вільних людей”. Учасники зборів вважають це провокацією та терором,
мета яких – перешкодити українцям вимагати від влади виконання її
обов’язків», – ідеться в заяві.
Вказано, що громадські гуманітарні групи створюються у всіх областях
України, щоб «організувати діалог між українськими громадянами та
законодавчою владою через народних депутатів України, обраних до
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Верховної Ради від конкретних регіонів, щоб донести до влади вимоги
суспільства мирно вирішити конфлікт на Сході України». «Ці рішення
залежать від Верховної Ради. Ідеться про: а) закон про непереслідування
учасників подій на Сході України (про амністію); б) закон про особливий
порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та
Луганської областей; в) закон про вибори; г) зміни до Конституції України»,
– сказано в повідомленні.
Як зазначається, така ситуація говорить про наступ «партії війни»
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1564480aktivistiv-ukrayinskogo-viboru-v-kharkovi-vzyali-v-otochennya-u-kharkovizayava). – 2016. – 18.04).
***
16 квітня 2016 р. у Києві, за ініціативи політичної партії «Партія
місцевого самоврядування», за підтримки Патріотичної партії України,
відбувся Форум позапарламентських політичних сил України, передає
Time-UA.com.
Обговоривши критичний стан держави та шляхи виходу з політичноекономічної кризи, делегати форуму дійшли висновку про необхідність
об’єднання зусиль і подальших спільних дій щодо невідкладного порятунку
держави.
Делегати з’їзду наголосили, що саме через недалекоглядну,
необґрунтовану, популістську політику та корумпованість законодавчого і
виконавчих органів державної влади Україна опинилася на межі з
банкрутством, втратила міжнародний імідж і перспективи європейської
інтеграції. Політичні чвари між Президентом, парламентською та урядовою
гілками державної влади повністю паралізували реалізацію дієвих реформ,
спрямованих на розвиток економіки та соціальної сфери.
«Під прикриттям патріотичних гасел щодо відновлення територіальної
цілісності України та виключно політичного шляху врегулювання ситуації на
сході країни, чинна влада продовжує розпалювати вогонь громадянської
війни, списуючи на конфлікт мільярди бюджетних гривень. Проте величезні
витрати не покращили матеріально-технічного оснащення Збройних сил
України, не встановили належного рівня майнового, соціального, медичного
та психологічного забезпечення захисників Вітчизни», – зазначили делегати
з’їзду.
Також на з’їзді обговорили питання соціального занепаду в державі.
На форумі Патріотична партія України заявила про необхідність заміни
старого політичного класу, а також про відсторонення від влади «старих»
олігархічних політичних партій та персон, які лише обслуговують олігархат і
руйнують державу. Для цього партія пропонує вимагати обмеження
імунітетів управлінських еліт і парламентських партій таким чином:
– знищити інститути недоторканості депутатської, суддівської,
прокурорської, президентської тощо;
– обмежити можливість балотуватися депутатом до Верховної Ради
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України двома термінами, тобто депутатом особа може стати не більше двох
скликань підряд;
– для Президента – один термін, не більше одного разу підряд, бажано не
більше трьох років;
– парламентські партії мають бути позбавлені права формувати
Центральну виборчу комісію;
– позбавити парламентські партії права гарантованого представництва
серед членів виборчих комісій всіх рівнів;
– фінансувати держава має лише позапарламентські партії тощо.
Патріотична партія України заявила про необхідність чіткого розділення
гілок влади та заявила про необхідність боротьби з політичною корупцією.
Виходячи з реалій сьогодення, делегати Форуму непарламентських
політичних сил прийняли рішення про об’єднання зусиль заради порятунку
України, виходу із системної кризи та подальшого розвитку держави.
На форумі було обговорено такі пропозиції:
1. Про необхідність формування коаліції непарламентських політичних
сил України та створення міжпартійної координаційної ради задля
узгодження спільних рішень і дій, на умовах колегіальності та рівноправного
представництва.
2. Про залучення громадських об’єднань, професійних спілок, фахівців у
різних галузях народного господарства, підприємців і науковців до робочих
груп по розробці нової моделі державності та стратегії її розвитку.
3. Про спільну позицію непарламентських сил України щодо негайного
розпуску парламенту та проведення дострокових виборів Верховної Ради
України.
4. Про напрацювання шляхів і механізмів ефективного врегулювання
ситуації на Сході України.
5. Про звернення до Президента України з вимогою негайно ініціювати
продовження мораторію на приватизацію землі та введення мораторію на
продаж активів стратегічних державних підприємств, підвищення тарифів на
енергоносії та житлово-комунальні послуги для населення.
У форумі взяли участь лідери і представники 30 політичних партій, у
тому числі політична партія «Партія місцевого самоврядування»,
Патріотична партія України, Партія вільних демократів, політична партія
«Совість України», Партія пенсіонерів України, Всеукраїнське об’єднання
«Черкащани», політична партія «Рідний дім», Аграрна партія України, Партія
захисників Вітчизни, Ліберальна партія України, партія «Християнськодемократичний союз», політична партія «Національна демократична партія
України», політична партія «Громада і закон», Народно-демократична партія
України, політична партія «Європейська партія України», політична партія
«Автомайдан», політична партія «5.10», політична партія «Сам за себе»,
політична партія «Мерітократична партія України», Всеукраїнська партія
духовності та патріотизму, політична партія «Народно-трудовий союз
України», політична партія «Сиріус», партія «Справедливість», Ліберальнодемократична партія України, Народний рух України, Партія ветеранів
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Афганістану, Слов’янська партія, Волонтерська партія України, політична
партія «Соціал-патріотична асамблея слов’ян» (СПАС), Партія зелених
України (Високий замок (http://wz.lviv.ua/news/167982-u-kyievi-vidbuvsiaforum-pozaparlamentskykh-politychnykh-syl-ukrainy). – 2016. – 17.04).
***
Український олігарх Р. Ахметов планує створити власну політичну
силу. У планах мільярдера створити міжобласне територіальне об’єднання
«Донбас» для того, щоб прозондувати суспільні настрої. Про це заявив
радник міністра інформаційної політики О. Бригинець, коментуючи
зареєстрований нещодавно Опоблоком законопроект щодо створення МТО
«Донбас» на території ОРДО/ОРЛО, пише «Укрінформ».
Він зазначив, що Р. Ахметов наразі не має впливу на такі опозиційні
сили, як «Відродження» та Опоблок, тож йому потрібна власна партія. «У
планах Р. Ахметова створити тут, на території Донбасу, свою регіональну
політичну силу, яка б мала висловлювати інтереси мешканців цього регіону.
Ця заява, про МТО “Донбас”, і є тим популізмом, орієнтованим на створення
такої політичної сили, яка діятиме і тут, і там», – заявив радник міністра.
За словами О. Бригинця, створення МТО «Донбас» стане пілотним
проектом перед створенням повноцінної політичної партії. «Метою цього
популістського проекту є консолідація навколо цієї ідеї певної групи людей
по обидва боки від лінії розмежування. І коли вони “розкачають” цю ідею,
поміряють рейтинг і побачать, що є підтримка, тоді і будуть створювати
відповідну політичну силу», – сказав він.
О. Бригинець наголосив, що в разі реалізації цього проекту Р. Ахметова,
МТО «Донбас» змогло б узяти участь у виборах на території Донбасу,
проведення яких передбачають мінські домовленості. Поміж тим, Р. Ахметов
розраховує, що все ж отримає підтримку, адже частина виборців, які
виступають у тому числі й проти замороження конфлікту, перебуватиме і на
підконтрольній українській владі території. Відповідний проект закону №
4297 «Про особливості управління окремими територіями Донецької та
Луганської областей» було зареєстровано у парламенті 24 березня.
Нагадаємо, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні у
четвер, 21 квітня, планує призначити позапланову перевірку ТРК «Україна».
Перевірка пов’язана зі скандалом, який вибухнув у соцмережах через один із
серіалів виробництва цього телеканалу – «Не зарікайся». На думку глядачів,
у серіалі позитивно зображують терористів «ДНР/ЛНР» і російські гібридні
війська на Донбасі. При цьому бійців ЗСУ і представників української влади
в ньому називають «украми», «купкою фашистів», «кривавою хунтою».
Напередодні на сторінці каналу було повідомлено, що адміністрація ТРК
вибачається, що певні репліки героїв були так сприйняті глядачами (ТСН
(https://tsn.ua/politika/ahmetov-gotuye-novu-partiyu-yaka-diyatime-po-obidvaboki-frontu-nardep-633120.html). – 2016. – 18.04).
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***
Украинская наука получает финансирование на уровне 0,2 % от ВВП,
тогда как в развитых странах этот показатель составляет 2–4 %,
т. е. в 10–20 раз больше. Об этом, как информирует издание «Вести» заявила
глава
партии
«Успішна
країна»
М.
Дедушева
(http://vestiukr.com/strana/144936-na-odnogo-uchenogo-ukraina-tratit-v-70-raz-menshechem-ssha).
По ее мнению, экономия на науке не решает проблемы экономики, но
может спровоцировать самую масштабную «утечку мозгов» из страны с
1991 г.
По словам М. Дедушевой, на одного ученого из бюджета выделяют в три
раза меньше средств, чем в соседней России. По сравнению с развитыми
странами, цифры более впечатляющие: Бразилия тратит на науку в
18 раз больше Украины, Южная Корея в 34 раза, США в 70 раз.
На фоне общего снижения финансирования Академии наук Украины
актуальной стала проблема сокращения персонала. Это стало причиной
массовых протестов ученых, которые прошли в Харькове и во Львове. «Если
у правительства есть комплексное стратегическое видение развития отрасли,
то его необходимо озвучить. Честность – лучшая политика. Люди должны
видеть перспективу. Сокращение финансирования минимально отразится на
показателях бюджета, но выгонит на улицу тысячи научных сотрудников», –
отмечает М. Дедушева.
В итоге молодые и перспективные ученые вынуждены будут покидать
Украину для того, чтобы продолжить научную деятельность. «Согласно
данным на конец 2015 г., в НАНУ работало всего пять докторов наук
возрастом до 35 лет. Общее количество сотрудников академии за прошедший
год сократилось на 2830 человек. В этом году планируется сократить еще
5000 сотрудников», – заявляет политик.
В партии «Успішна країна» считают, что выходом из сложившейся
ситуации могла бы стать целевая программа развития науки, которая должна
включать бюджетную поддержку исследовательских организаций и
университетов в форме сметного финансирования расходов, а также
выделения целевых грантов и размещения госзаказов на выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ (Вести (http://vestiukr.com/strana/144936-na-odnogo-uchenogo-ukraina-tratit-v-70-raz-menshechem-ssha). – 2016. – 18.04).

ЕКОНОМІКА
Європейський банк реконструкції та розвитку планує інвестувати в
Україну в 2016 р. близько мільярда євро. Про це в інтерв’ю «Голосу
Америки» зазначив президент ЄБРР С. Чакрабарті, передає УНН.
«Загалом ми плануємо і в цьому році інвестувати близько мільярда –
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хоча у нас немає чітко встановленої цифри, але за наявності реформ», –
зазначив він. Також С. Чакрабарті додав, що Україна стала нашим
найбільшим ринком після Туреччини – було інвестовано 1,2 млрд євро в
2014 р. і 1 млрд євро в 2015 р.
Зазначимо, що президент ЄБРР відвідає Україну на 30 річницю
Чорнобильської
катастрофи
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 17.04).
***
НБУ вимагає від банків ретельніше проводити фінансовий
моніторинг карткових операцій українських компаній і пересічних
громадян. Саме заморожувати рух грошей по рахунках і блокувати зняття
готівки в банкоматах і касах, якщо виникають найменші підозри про цілі
операцій. Про це йдеться в телеграмі НБУ.
Нацбанківці повідомили, що зафіксували нову хвилю переведення в
готівку грошей. За їхніми даними, за IV квартал 2015 р. з карткових рахунків
в українських банках було вилучено на 18 % більше, ніж у ІІІ – 250,7 млрд
грн. Дуже активно для переведення в готівку грошей використовувалися
приватні особи. За допомогою людей, за підрахунками НБУ, було знято з
рахунків 214,7 млрд грн.
Як нове правило буде впроваджуватися в життя? «Банк повинен
спочатку зупинити рух по рахунку – не дати людині, яка отримала велику
суму грошей, ні перевести її далі, ні зняти в банкоматі або через касу. Потім
зв’язатися з власником рахунку та запитати у нього детальну інформацію про
мету такої проводки.
Якщо людина повідомить, що компанія виділила їй матеріальну
допомогу для лікування, то від неї буде потрібно надати направлення
медзакладу та рахунок за послуги. Тільки якщо банк отримає всі ці
документи, то він зможе “відпустити” рахунок: дозволить перевести гроші за
призначенням або зняти їх готівкою», – пояснив директор департаменту
казначейства Євробанку В. Невмержицький.
Банкіри говорять, що, природно, будуть слідувати інструкціям
Нацбанку. «Банки, звичайно ж, будуть виконувати нові детальні інструкції
регулятора. Тому клієнтам потрібно бути готовими до того, що їм стануть
задавати більше запитань. І на звичні проводки може знадобитися трохи
більше часу. Але якщо операції не схемні та пройдуть фінансовий
моніторинг, то будуть проводитися банком», – запевнив член правління
Промінвестбанку В. Кравець. Однак це точно подовжить час операції.
Платежі та видачі готівки будуть займати більше часу (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2016. – 15.04).
***
У І кварталі 2016 р. Системою електронних платежів (СЕП) було
опрацьовано 71,539 млн початкових платежів на суму 4,862 трлн грн.
Про це повідомляється на сайті НБУ. У тому числі у файловому режимі –
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71,257 млн початкових платежів на суму 2,911 трлн грн; у режимі реального
часу – 282 тис. початкових платежів на суму 1,952 трлн грн.
Більшість початкових платежів направлено в СЕП банками України та
їхніми філіями – 67,292 млн початкових платежів (94 % від їхньої загальної
кількості).
У І кварталі 2016 р. в СЕП в середньому за день оброблялося 1,173 млн
початкових платежів на суму 80 млрд грн.
Станом на 1 квітня учасниками СЕП були 244 установи, з них: 119 –
банки України; 97 – філії банків, 27 – Державна казначейська служба України
та її органи; один – Національний банк України.
Нагадаємо, у 2015 р. через СЕП переказали 17,75 трлн грн (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2016. – 17.04).
***
Активы
работающих
украинских
банков
(без
учета
неплатежеспособных) за февраль этого года возросли на 38 млрд грн (на
2,9 %), – до 1,3 трлн грн. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
С начала года активы работающих банков возросли на 77 млрд грн (на
6,1 %).
Общие активы работающих банков, не откорректированные на сумму
резервов, в феврале возросли на 43 млрд грн (на 2,6 %), – до 1,67 трлн грн на
1 марта. С начала года рост общих активов составил 96 млрд грн (6,1 %).
Обязательства банков в феврале возросли на 19 млрд грн (на 1,6 %), – до
1,2 трлн грн, капитал – на 19 млрд грн (на 16,4 %), – до 134,4 млрд грн.
За февраль количество работающих банков, у которых есть лицензия на
осуществление банковской деятельности, сократилось на три – до 113
финансовых учреждений (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. –
18.04).
***
В украинские подземные хранилища газа с 7 апреля закачали больше
140 млн куб. м газа. Об этом, по информации портала «Дело»
(http://delo.ua/business/ukraina-zakachala-v-podzemnye-hranilischa-140-mln-kubm-gaza-315578), свидетельствуют оперативные данные ПАО «Укртрансгаз».
Украина прекратила отбирать газ из подземных хранилищ 7 апреля, на
неделю раньше официального окончания отопительного сезона 2015–2016 гг.
В первые несколько суток закачка была на уровне 2–4 млн куб. м газа.
Однако уже с 10 апреля закачка увеличилась до 14,9 млн куб. м газа в сутки.
В итоге, по состоянию на 17 апреля в хранилища закачано 14,54 млн куб.
м газа, а суммарные запасы газа в Украине достигли 8,595 млрд куб. м.
В наполнении украинских хранилищ не участвует российский
«Газпром» – стороны так и не достигли договоренностей о скидке. С ноября
2015 г. Украина не покупает российский газ.
Напомним, в Киеве отопительный сезон закончился досрочно –
«Киевэнерго» получило более 800 заявок об отключении отопления еще 1
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апреля. После чего, национальный поставщик газа населению и
теплокоммунэнерго НАК «Нефтегаз Украины» призвал поберечь деньги
украинцев и завершать отопительный сезон пораньше (DELO.UA
(http://delo.ua). – 2016. – 18.04).
***
Украинская делегация сообщила Совету ВТО о действиях России,
направленых на ограничение международного транзита, в первую очередь
украинских товаров, которые создают предпосылки сокращения
торговых потоков между десятками стран Европы и Азии. Об этом
информирует
портал «Дело» (http://delo.ua/ukraine/ukraina-cherez-vtopotrebovala-ot-rossii-vosstanovit-tranzit-315576).
Украина обратилась к Совету по торговле товарами ВТО с жалобой на
действия Российской Федерации, которые разрушают стабильные и
предсказуемые условия торговли в целом регионе. Об этом сообщается на
сайте Министерства экономического развития Украины. «Продолжение
агрессии России, каждый месяц приобретающее новые вариаций, уже давно
вышло за пределы двусторонних отношений между Украиной и Россией.
Необъяснимые с логической точки зрения и неоправданные действия России
направлены на ограничение международного транзита, в первую очередь
украинских товаров, создает предпосылки сокращения торговых потоков
между десятками стран Европы и Азии. Введенные Россией с 1 января 2016
г. неоправданные и дискриминационные условия транзита товаров с
территории Украины на территорию Казахстана имеют прямой негативный
эффект на торговлю: увеличение стоимости транспортировки товаров по
новым маршрутам в среднем составило 30 %», – говорится в сообщении.
МЭРТ также отмечает, что Россия требует соблюдения искусственных
средств контроля за передвижением транспортных средств с транзитными
товарами в виде полицейского конвоя стоимостью 350 дол. с автомобиля, что
не предусмотрено актами. Кроме того, в ближайшее время начнет
действовать механизм пломбирования с применением навигационной
системы «ГЛОНАСС» со стоимостью разовой пломбы 500 дол.
Продление традиционных маршрутов транзита между Украиной и
Казахстаном на дополнительных 900 км привело к увеличению времени
транспортировки товаров, что не позволяет Украине экспортировать в
Среднюю Азию украинские товары, которые имеют короткий срок
потребления.
В течение последних недель также были окончательно документально
подтверждены проблемы с транзитом через территорию России украинских
товаров в третьи страны, заявляют в министерстве. Причем первыми
пострадали молочная и кондитерская продукция.
Как следствие – сокращение экспорта украинских товаров в страны
Кавказа и Средней Азии за І квартал 2016 г. составило в среднем 48 %, а с
отдельными странами достигло показателя 70 %.
Согласно сообщению, 15 апреля 2016 г. делегация Украины во главе с
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заместителем министра экономического развития Н. Микольской приняла
участие в заседании Совета по торговле товарами ВТО.
В своем заявлении Н. Микольская привлекла внимание к системному
характеру нарушений Россией норм международного права, на их
непредсказуемый характер: «Для всех государств – членов ВТО, которые
заинтересованы в транзите своих товаров через территорию РФ, должны
быть обеспечены единые условия (наиболее удобные маршруты, отсутствие
дискриминации по стране происхождения, отправления, назначения,
принадлежности товаров и транспортных средств».
Во время заседания Украина озвучила требование к России: немедленно
отменить все меры, ограничивающие международные транзитные перевозки
и установить недискриминационный режим транзита через российскую
территорию в соответствии с обязательствами России в рамках ВТО.
Заявление Украины поддержали делегации ЕС, США, Канады, Японии,
Австралии, Швейцарии, Турции, Кореи. Делегация России не предоставила
аргументированных объяснений своим действиям (DELO.UA (http://delo.ua).
– 2016. – 18.04).
***
Український експорт до Канади у січні – лютому 2016 р. порівняно з
аналогічним періодом минулого року зріс на 73,3 % – до 19,4 млн дол., а
імпорт з цієї країни – на 29,3 %, до 47,9 млн дол. Відповідні дані
представлені на сайті уряду Канади.
Нагадаємо, Канада в рамках угоди про зону вільної торгівлі з Україною,
переговори щодо якої були завершені 14 липня 2015 р., надасть технічну
допомогу для модернізації української промисловості.
За словами торговельного представника України Н. Микольської,
Україні вдалося відстояти асиметричну лібералізацію ринків товарів для
захисту національних товаровиробників у чутливих областях.
Так, після вступу в силу угоди канадська сторона відразу відкриє до 98
% ринку, водночас Україна скасує тарифи для майже 80 % товарів
канадського експорту з подальшим скасуванням інших тарифів протягом
наступних трьох, п’яти та семи років. На додаток, для певних канадських
товарів були встановлені квоти, а деякі товари були виключені з дії угоди
(Agravery (http://agravery.com). – 2016. – 15.04).
***
На украинском экспортном рынке пшеницы по итогам недели
отмечается высокая активность. Трейдеры продолжают отправлять на
экспорт отечественную пшеницу. Главными покупателями с начала апреля
стали такие страны как Египет, Бангладеш, Индонезия, а также Иордания. Об
этом сообщает «Инфоиндустрия».
На внутреннем рынке пшеницы существенных ценовых изменений не
наблюдалось, за неделю пшеница ІІІ класса добавила 50 грн/т.
Сообщается, что на апрель уже заявлено на экспорт пшеницы в объеме
46

свыше 1 млн т. Стоит отметить, что наиболее активно торгуется эта зерновая
культура ІІІ класса и фураж. В краткосрочной перспективе темпы торговли
будут снижаться, поскольку запасы пшеницы в Украине снижаются, и рынок
будет находиться в преддверии нового урожая пшеницы, который, согласно
прогнозам, буде собираться в текущем году раньше, чем обычно, учитывая
погодные условия (Инфоиндустрия (http://infoindustria.com.ua). – 2016. –
15.04).
***
За даними Національного банку України, в 2015 р. значно зросла
кількість шахрайських операцій, які здійснювалися без фізичного
використання платіжних карток через мережу Інтернет – до понад
43 тис. на суму майже 95 млн грн.
За інформацією прес-служби НБУ в Facebook, про це заявив директор
департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Нацбанку
С. Шацький. Кількість незаконних дій та сумнівних операцій з
використанням банкоматів становила 9,4 тис. на суму 15,2 млн грн, а в
торговельній мережі зафіксовано 4,7 тис. таких операцій на 13,9 млн грн.
Торік кількість банків, які повідомили НБУ про наявність незаконних
дій або сумнівних операцій, зросла до 47 установ, що становить 48 % від
загальної кількості банків – членів карткових платіжних систем. Обсяг
збитків становив 0,0147 % від загального обсягу операцій з використанням
платіжних карток. Для порівняння, у 2014 р. показник становив 0,007 %.
За словами С. Шацького, збитки банків від шахрайських операцій з
платіжними картками не роблять істотного впливу на вітчизняний ринок
платіжних систем в Україні (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. –
18.04).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Експорт послуг з України в 2015 р. скоротився на 2 млрд дол. (до
9,55 млрд дол.). Про це повідомив комунікаційний координатор Програми
USAID «ЛЕВ» М. Малуха.
За даними організації, найбільше за минулий рік просів експорт
наукових і технічних послуг – на 51,1 %.
На другому місці по падінню опинилися професійні та консалтингові
послуги, обсяг яких у доларовому еквіваленті скоротився на 40,2 %, на
третьому – комп’ютерні послуги (на 12,3 %).
Однією з причин погіршення статистики він вважає зарегульованість цієї
сфери, особливо експортний і валютний контроль з боку держави.
За словами кантрі-менеджера фріланс-біржі Upwork К. Божкової, останні
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два-три роки Україна входить до ТОП-5 світових фріланс-майданчиків. «Ми
розмістилися на четвертому місці в світі та першому – в Європі за експортом
ІТ-послуг», – сказала вона.
За даними Upwork, на цю сферу припадає 85 % усього експорту послуг.
Водночас Україна експортує послуги з маркетингу, продажу й дизайну, а
також послуги перекладачів тощо.
Зазначимо, найчастіше про трудову еміграцію замислюються в Україні
IT-фахівці та представники медіа, рідше всіх – юристи, банківські працівники
і фахівці зі страхування (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2016. – 16.04).
***
Украинский экспорт упал более чем на 20 %. Больше всего
экспортировалась продукция АПК.
С начала года показатели экспорта Украины продолжают падать.
Экспорт товаров из Украины за два месяца 2016 г. по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года сократился на 21,3 % и составил
4,7 млрд дол. По сравнению с январем существенно замедлились темпы
падения экспорта (в январе этот показатель составлял 31,9 %), пишет
Лига.net,
ссылаясь
на
данные
Минэкономики
(http://korrespondent.net/business/economics/3670516-ukraynskyi-eksport-upalbolee-chem-na-20).
Наибольшую долю в структуре экспорта товаров составила продукция
АПК и пищевой промышленности (42,9 %), металлургии (22,4 %) и
машиностроения (11,8 %).
Главным торговым партнером Украины был Евросоюз (44,4 %), доля
России составила 7,9 %.
Как сообщал «Корреспондент.net», доход Украины от экспорта
молочной продукции в І квартале 2016 г. составил 24,5 млн дол., что на 50 %
меньше аналогичных показателей предыдущего года (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 18.04).
***
С начала года гривневые депозиты физлиц сократились на 2,6 %, а
валютные
вклады
в
эквиваленте
увеличились
на
8,6
%
(http://korrespondent.net/business/financial/3670635-ukrayntsy-za-mesiatszabraly-yz-bankov-65-myllyardov).
В марте вклады физлиц в банках (гривневые и валютные) уменьшились
на 6,585 млрд грн, или на 0,9 %. Об этом говорится в сообщении Нацбанка.
Гривневые вклады в банках в марте возросли на 1,587 млрд грн, или
0,9 %, – с 181,679 млрд до 183,6286 млрд грн.
Депозиты юрлиц (гривневые и валютные) в марте уменьшились на
2,538 млрд грн, или на 0,8 %, – с 327,235 млрд до 324,696 млрд грн.
С начала года гривневые депозиты физлиц сократились на 2,6 % с
188,217 млрд грн, а валютные вклады в эквиваленте увеличились на 8,6 % с
210,026 млрд грн.
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Объем кредитов, выданных банками юрлицам и физлицам, в марте
уменьшился на 2,6 %, или на 27,263 млрд грн, – с 1 045,122 млрд до
1 017,859 млрд грн.
Гривневые кредиты в марте уменьшились на 0,6 % на 2,161 млрд, а
кредиты в инвалюте уменьшились на 17,270 млрд грн, или на 3,4 %.
Ранее в НБУ сообщили, что в Украине чаще стали снимать деньги с
банковских карточек, в связи с чем банкам рекомендуют усилить проверку
клиентов (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 18.04).
***
Убытки государства от коррупционных схем составляют около
1
млрд
грн.
Об
этом
сообщил
начальник
Национального
антикоррупционного бюро Украины А. Сытник в эфире телеканала
«Украина»
(http://korrespondent.net/ukraine/3670404-nabu-ukrayna-poterialamyllyard-yz-za-korruptsyy).
«Сумма
убытков,
по
которым
ведутся
расследования
в
антикоррупционном бюро, составляет почти миллиард гривен, и часть этих
дел уже направлены в суд, а часть уже на подходе», – отметил он.
«Только по одному делу, в отношении должностных лиц
Запорожьеоблэнерго мы арестовали 16 млн грн», – заявил А. Сытник.
Глава НАБ также подчеркнул, что, кроме арестованных финансовых
средств, бюро проверяет и другие виды имущества.
Как ранее сообщалось, сейчас НАБУ расследуется 119 уголовных
производств. Из них 25 % касаются проверки деятельности судей всех
уровней, 8 % – прокуроров, 5,4 % – высших должностных лиц
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 18.04).
***
Розрахунково-касове обслуговування в банках з початку 2016 р.
подорожчало як мінімум на 10 %, а кількість наданих клієнту
безкоштовних послуг зменшилася. Про це розповів в інтерв’ю директор
департаменту казначейства Євробанку В. Невмержицький.
«У поточних реаліях, на тлі подорожчання вартості операційної
діяльності з обслуговування, що пов’язано і з подорожчанням електрики, і зі
збільшенням фонду заробітної плати співробітників, ціни на тарифи
розрахунково-касового обслуговування, як окремо, так і на тарифні пакети
були підвищені. У процентному співвідношенні зростання становило від
10 до 20 %», – розповів В. Невмержицький.
За його словами, вартість платіжного доручення на паперовому носії для
відправки грошових коштів зросла в середньому на 50 %. За зняття грошових
коштів тариф піднявся від 1 до 2 % (Finance.ua (http://news.finance.ua). –
2016. – 17.04).
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***
Украинцы в марте 2016 г. продали банкам на 259,8 млн дол. наличной
иностранной валюты больше, чем купили. Это на 113,2 млн дол. (77,2 %)
больше, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщается на сайте
Национального банка.
Объемы продажи инвалюты населением в марте возросли на 61,2 % – до
299,6 млн дол., покупки – на 1,3 %, до 39,8 млн дол.
За первые два месяца 2016 г. украинцы продали банкам на 261 млн дол.
наличной иностранной валюты больше, чем купили.
За 2015 г. украинцы продали банкам на 1,6 млрд дол. больше, чем
купили. В 2014 г. объем покупки валюты на 2,4 млрд дол. превысил объем ее
продажи: продали 5,6 млрд дол., купили – 8 млрд дол. (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2016. – 15.04).
***
Совокупный убыток предприятий Украины в течение 2015 г.
снизился почти вдвое.
Крупные и средние предприятия Украины, без учета бюджетных
учреждений, по предварительным данным, в течение 2015 г. получили
230,612 млрд грн убытка до налогообложения. Об этом говорится в данных
Госстата.
Как сообщается, по предварительным итогам, в 2015 г. финансовый
результат до налогообложения крупных и средних предприятий составил
230,6 млрд убытков (в 2014 г. – 389,1 млрд грн убытков).
Прибыль составила 279,1 млрд грн и против предыдущего года
увеличился на 51,3 %.
Убытков допущены на сумму 509,7млрд грн (на 11,1 % меньше, чем за
2014 г).
Доля убыточных предприятий в 2015 г. по сравнению с предыдущим
годом сократилась на 5,8 п. п. – до 31,9 %.
Ранее сообщалось, что за 2015 г. госкомпании из списка топ-100
получили совокупный чистый доход 2,6 млрд грн, по сравнению с убытком
на уровне 7,4 млрд за 2014 г. (Укррудпром (http://www.ukrrudprom.ua/news).
– 2016. – 15.04).
***
В Україні протягом січня – березня 2016 р. виробництво яєць
скоротилося на 18,5 % – до 3 млн 399 тис. шт., порівняно з аналогічним
періодом 2015 р., передає УНН з посиланням на Держстатистики.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території
АРК і Севастополя та частини зони проведення АТО.
Нагадаємо, в Україні протягом січня – березня 2015 р. виробництво яєць
скоротилося на 10,1 % – до 4 млн 172,9 тис. шт., порівняно з аналогічним
періодом 2014 р. (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2016. – 16.04).
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***
У І кварталі 2016 р. дохід України від експорту молочної продукції
становив 24,5 млн дол., що на 50 % менше аналогічних показників
попереднього року. Про це повідомляє асоціація «Український клуб
аграрного бізнесу» (УКАБ).
«Це пов’язано як з падінням цін на світовому ринку, так і зі зниженням
обсягів експорту», – зазначили в УКАБ.
Як повідомлялося, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за
січень – лютий 2016 р. становив 731 млн дол., що в 2,9 раза більше дефіциту
за підсумками аналогічного періоду попереднього року.
Експорт товарів з України в січні – лютому 2016 р. до січня – лютого
2015 р. знизився на 21,3 % – до 4,722 млрд дол., імпорт – на 12,8 %, до
5,453 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив
0,87 (у січні – лютому 2015 р. – 0,96) (Finance.ua (http://news.finance.ua). –
2016. – 17.04).
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