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Децентралі
зація

Створена 

831 
об’єднана 

територіальна 
громада (ОТГ)

Створено 
24 регіональні 
центри розвит-
ку місцевого са-
моврядування

Запущено 

45 
стаціонарних і 
мобільних цен-
трів надання 

адміністратив-
них послуг

Проведено 
понад 4 тис 
тренінгів

Верховенство 
права

Створено 

4 
антикорупційні 

органи

Національне 
антикорупційне 

бюро України 
розпочало 

600 розсліду-
вань

Спеціалізована 
антикорупцій-

на прокуратура 
спрямувала до 

суду  

135 
справ 

стосовно топ-ко-
рупціонерів

ЄС підтримує  
створення  

Антикорупцій-
ного суду

Здійснено пере-
завантаження 

Верховного 
Суду:  

120 
нових суддів 

обрано відкри-
тим конкурсом, 
оновлено 96% 
складу суду, 

25% нових суд-
дів обрано поза 
межами судової 

системи

Реформа 
державного 
управління

Оновлено 
структуру  

10 
пілотних мініс-

терств і двох 
адміністратив-

них органів

Упроваджено 
онлайн-систему 
подання заявок 

career.gov.ua

Набрано

300 
нових спеціа-
лістів після 

розгляду 

18 000 
заявок

Запущено но-
вий портал від-
критих даних 

data.gov.ua

У громадському тран-
спорті, черзі в магазині 
чи просто на вулиці по-
всякчас доводиться чути 
запитання з нотками до-
кору: «Ну й де ця ваша 
євроінтеграція?», «Де зар -
-плати у дві-три тисячі 
євро?», «Чому ми й досі не 
живемо так, як люди в Єв-
ропі?». Експерти, які спе-
ціалізуються на темі єв-
роінтеграції, кажуть, що  
багато українців не розу-
міють, навіщо вона нам, 
і вважають, що її можна 
«намазати на хліб». 

Вислів «допомога Єв-
росоюзу» діє на україн-
ців магічно. Усі вважа-
ють, що це мільйони чи 
навіть мільярди євро, 
які Брюссель дає Киє-
ву, як то кажуть, заради 
гарних очей. А якщо до 
терміну «допомога Євро-
союзу» додати слово «ви-
моги», то ця «магія», на 
думку небайдужих гро- 
мадян, мусить миттєво 
діяти на чиновників і по-
літиків, які й гальмують 
отримання цієї допомо-
ги. Проте на практиці 
все трішки інакше, якщо 
не сказати – зовсім.

Високий представник з 
питань зовнішньої полі-
тики та безпеки ЄС Феде-
ріка Могеріні зазначила, 
що за понад чотири роки 
ЄС у вигляді грантів і 
кредитів виділив Укра-
їні майже 13 млрд євро. 
Найбільший «споживач» 
європейської допомоги –  
інфраструктурний сектор: 
це проекти розвитку му-
ніципальної та соціаль-
ної інфраструктури (нові 
ЦНАПи, ФАПи, школи, 
садочки), підтримка впро-
вадження Транспортної 
стратегії на 65 млн євро. 
Другий найбільший сек- 
тор допомоги – енергетич-
ний, в якому ЄС продов-
жує допомагати в реаліза-
ції Енергетичної стратегії 
України на 45 млн євро. 
Ця реформа дасть змогу 
кожному українцю виби-
рати постачальника пос-
луг та економити завдяки 
лічильникам, утепленню 
будинків і енергоощад-
ним технологіям.

Уже до кінця цього 
року Україна може от-
римати перший транш 
нового, четвертого паке-
ту макрофінансової до - 

помоги Євросоюзу на 500 
млн євро. Наш Мінфін і 
Єврокомісія підписали 
меморандум, в якому за-
значено чіткий перелік 
вимог задля отримання 
допомоги. Це – бороть-
ба з корупцією, включа-
ючи створення Ан ти - 
корупційного суду, пе   - 
редбачивши для ньо-
го кошти в бюджеті на 
наступний рік; створен- 
ня автоматичної систе- 
ми перевірки е-деклара-
цій чиновників і політи-
ків та визначення влас-
ників компаній. Також є 
умови, що стосуються ре-
форми податкового і мит-
ного адміністрування, по-
ліпшення управління на 
держпідприємствах.

Проте найбільшим вик- 
ликом залишається не так 
сам факт надання Євро-
союзом фінансової допо-
моги, як здатність Укра-
їни її використати. За 
оцінками екс-прем’єр-мі-
ністра Литовської Респу-
бліки Андрюса Кубілюса, 
Київ не використав від  
6 до 8 млрд євро. Тобто ці 
гроші Брюссель уже пе-
редбачив. Водночас ЄС  
декларує наміри про 
надання 200 млн євро 
допомоги щорічно. Така 
ситуація обумовлена об-
меженістю фінансової до- 
помоги, джерелом фор-
мування якої є платни-
ки податків країн ЄС. 
Тобто з урахуванням 
масштабів зовнішніх 
(анексія Криму, війна 
на Сході) і внутрішніх  
факторів (підтримка ВПО  
та східних регіонів) по-
пит України у залученні 
допомоги з боку не лише 
ЄС, а й інших країн- 
донорів, значно перева-
жає пропозицію. Отже, пи- 
танням номер один є 
ефективність і прозорість 
використання фінансо-
вої допомоги. Україні є 
над чим працювати, і ми 
знаємо свої слабкі місця. 
Проте сума фінансової до-
помоги Євросоюзу Украї-
ні на 13 млрд євро – крас-
номовна відповідь усім 
скептикам і популістам, 
які кажуть, що Європа 
нам не допомагає.

Христина Зеленюк,  
міжнародний  

оглядач 

ЄВРОПА

ПІДТРИМКА 
ЄВРОСОЮЗОМ

РЕФОРМ В УКРАЇНІ
Вільна  

торгівля  
з ЄС

Український 
бізнес отримав 
преференцій-
ний доступ до 
ринку ЄС, а це 

понад 

500 
млн 

споживачів

Майже  

14 
тис. 

українських 
компаній екс-
портують свою 
продукцію в 
країни ЄС

Експорт  
до ЄС  
склав

9,79  
млрд євро 
(42,1% загаль-
ного експорту 

України), збіль-
шившись у 1-му 

півріччі 2018 
року на 19,2%

Україна  
впровадила 

12 553 
національні 
стандарти на 
основі міжна-
родних і євро-

пейських

EU4Business

У межах 
програми 

EU4Business 
українські ком-
панії отримали 

кредити на 

40 
млн євро

По всій Україні 
діють 15 цен-

трів підтримки 
бізнесу в межах 

програми 
EU4Business

Енергетика  
та енерго

ефективність

ЄС надав на 
підтримку 

Фонду енерго-
ефективності  

50 
млн євро 

і готовий виді-
лити ще  

54 млн євро

В Україні було 
розроблено нове 

енергетичне 
законодавство 
та запрацював 

незалежний 
енергетичний 

регулятор. 
Україна має на-
мір та потенці-
ал приєднатися 
до Енергетич-
ного союзу ЄС

ЄІБ/ЄБРР нада-
ли кредит  
у розмірі  

300 млн євро на 
модернізацію га-
зотранспортної 

системи України

Освіта і наука

У межах 
програми 

Erasmus+ відбу-
лося  

7200 
академічних 

обмінів

6500 
випускників 

і молодих 
працівників з 
України взяли 
участь у спіль-
них проектах 
Erasmus+ для 

молоді

41 
проект 
напряму  

«Жан Моне» 
реалізовується  
в 24 закладах 
вищої освіти  

і 6 громадських 
організаціях

774 
школи 

беруть участь 
у проекті 
Erasmus+ 
eTwinning

ЄС виділив 
грант у розмірі  

15,9 
млн євро 

на зміцнення 
спроможності 

120 українських 
організацій

Horizon  
2020

У межах про-
грами Horizon 

2020 з 2015 року 
підтримано  

97 пропозицій 
за 121 заявкою 

на суму  

17,88 
млн євро

У межах про-
екту InnoFin 

виділено  
37 млн євро на 
фінансування 

інновацій в 
аграрному сек-

торі та  

50 
млн євро 
– для іннова-

ційного малого 
та середнього 

бізнесу

ЕКОНОМІКА СУСПІЛЬСТВО УРЯДУВАННЯ

Допомога ЄС: подарунок  
чи випробування?
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Українська фер-
ма Bester, яка 
експортує ікру 
осетра та стерля-

ді українського виробни-
цтва, – один з прикладів 
перспективного просу-
вання національного про - 
дукту в Європі.

Виробництво делікате-
су налагоджено на не-
великих рибних фермах 
у Київській області. Ін-

вестувати в бізнес фер-
меру Антону Яременку 
довелося чимало, та його 
продукція зацікавила сві - 
товий ринок. Для того 
щоб виготовляти якісну 
ікру, він побудував сучас-
ний цех, а європейська 
сертифікація дала змогу 
продавати її у Франції та 
Іспанії. І зупинятися на 
цьому виробник не пла-
нує.

Завоювати європей-
ський ринок вдалося і 
черкаському підприєм-
ству з виготовлення ме-
блів Fabrikant. Виробник 

ДЕРЕГУЛЯЦІЯ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА
Малий та серед-

ній бізнес – це 
рушійна сила 
майбутнього 

нашої економіки. Наведе-
мо приклад. Один чоловік, 
який переїхав із окупова-
ної території на підкон-
трольну Україні, втратив 
усе. У нього є сім’я, онуки. 
І от він вирішив розводити 
курей. Спершу позичив 
гроші, вклав, почав трохи 
торгувати. Потім побачив, 
що бізнес рухається непо-
гано, треба збільшувати 
обсяги. Він прочитав про 
урядові програми за під-
тримки ЄС, звернувся і 
отримав допомогу. Сьогод-
ні він забезпечує не лише 
себе, а й надає людям ро-
бочі місця. Такі приклади 
непоодинокі. Головне, що 
держава розуміє – треба 
підтримувати підприєм-
ців, як коштами, так і нав-
чанням, спрощенням про-
цедур відкриття бізнесу, 
прозорим оподаткуванням 
тощо. Важливо, що таке 
рішення – про підтримку – 
прийнято на державному 
рівні. Уряд ухвалив Стра-
тегію розвитку малого  
й середнього підприєм-
ництва в Україні до 2020 
року. Мінекономрозвитку 
створює Офіс розвитку ма-
лого і середнього підпри-
ємництва, це буде кон- 
сультативно-дорадчий ор- 
ган при міністерстві. Зi 
свого боку, Офіс просу-
вання експорту – ще один 
консультативно-дорад-
чий орган Міністерства 
економічного розвитку і  
торгівлі України, який 
було створено як “єдине 
вікно” допомоги україн-
ським експортерам зара - 
ди доступу до зовніш-
ніх ринків. Також є про-
екти, які підтримують 
підприємців і надають 
допомогу, серед них – 
COSME, Horizon 2020, 
EU4Business.

COSME
Офіційний портал Програми Європейського 

Союзу з підтримки малого й середнього бізнесу в 
Україні (cosme.me.gov.ua). На порталі інформація 
для малого та середнього підприємництва щодо 
можливостей виходу на нові ринки та обміну 
досвідом з країнами ЄС. Бюджет програми COSME 
до 2020 року – 2,3 млрд євро. Українські підпри-
ємці можуть брати участь у проектах програми на 
загальну суму 900 млн євро.

Horizon 2020
Найбільша програма Європейського Союзу з 

фінансування (h2020.com.ua). Це підтримка малого 
й середнього підприємництва в отриманні фінансу-
вання для реалізації ризикових інноваційних ідей з 
високим ринковим потенціалом.

Підтримка полягає у:
l наданні консультацій щодо отримання фінансування;
l супроводженні підприємства після одержання грантових 
коштів для отримання нового фінансування;
l сприянні просуванню розробленої продукції;
l популяризації цього фінансового інструменту.

Наразі вже 8 інноваційних підприємств України от-
римали гранти в розмірі до 50 тис. євро на загальну 
суму 400 тис. євро.

EU4Business
Портал ініціативи, 

спрямованої на поліп-
шення бізнес-клімату 
в країні (eu4business.
eu/uk/ukraine). 
EU4Business  під-
тримує підприємства 
малого й середнього 
бізнесу. Загальний 
активний портфель 
підтримки ЄС у межах 
ініціативи EU4Business 
становить майже  
320 млн євро, які допо-
могли додатково залу-
чити понад 1,96 млрд 
євро у вигляді кредитів, 
наданих банками-парт-
нерами для підприєм-
ців у регіоні. 

EU4Business  
надає  
можливості:

l доступ до фінансування: 
кредити в національній 
валюті, фінансування 
інвестицій, пов’язаних з 
експортом, фінансування 
заходів щодо адаптації до 
стандартів ЄС, фінансова 
підтримка жінок-під-
приємниць і стартапів;

l доступ до ринків: 
проведення бізнес-
консультацій і тренінгів 
з експорту, створення 
можливостей для 
налагодження зв’язків, 
організація торгових 
делегацій до ринків ЄС;

l знання: надання 
консультативних послуг, 
консалтингової та 
технічної підтримки, 
проведення 
спеціалізованих  
тренінгів для розвитку 
навичок.

ємство виготовляє п’ять 
моделей ліжок з різної 
деревини українсько-
го походження. Наразі 
компанія Fabrikant все 
ще невелика – в ній пра-
цює приблизно 40 осіб. 
Співзасновник Євгеній 
Черней радить іншим не 
боятися зробити крок до 
європейських ринків, мо-
дернізації виробництва й 
збільшення продажів.

У Німеччину, Литву, 
Велику Британію, Італію 
та інші країни експор-
тується значна частина 
новорічних прикрас, ви-
готовлених на Клавдіїв-
ській фабриці ялинкових 
іграшок. У Німеччині й 
Литві фабрика навіть 
відкрила свої представ-
ництва. Однак наразі ук - 
раїнське виробництво все  
ще шукає свою нішу на 

європейських ринках – 
Клавдіївська фабрика ви- 
готовляє за рік не так ба-
гато продукції. Проте в 
цьому й полягає її особли-
вість – кожна ялинкова 
іграшка зроблена ручним 
способом і є неповторною.

ІСТОРІЇ УСПІХУ

Завоювати європейський 
ринок вдалося і черкаському 
підприємству з виготовлення 

меблів Fabrikant

COSME надає можливості:
l вийти на ринок ЄС і 
ринки партнерів програми 
(через Європейську мережу 
підприємств – Europe Entre-
prise Network);
l отримати легкий доступ 
до інформації щодо ведення 
підприємницької діяльності 
(через онлайн-портали Your 
Europe business portal, Trade 
helpdesk, European cluster 
collaboration platform);

l пройти бізнес-стажування 
за кордоном на реальному 
підприємстві (обмін досвідом 
за допомогою програми 
Erasmus+ для молодих 
підприємців);
l узяти участь у спеціальних 
конкурсах для органів 
державної влади, які фор - 
мують і реалізують євроін-
теграційну політику, з метою 
забезпечення кращого 
бізнес-клімату в країні.

На експорт потрапляє 
більша частина новорічних 
прикрас, виготовлених 
на Клавдіївській фабриці 
ялинкових іграшок

Виробництво делікатесу 
налагоджено на невеликих 
рибних фермах у Київській 
області

Є В Р О І Н Т Е Г Р А Ц І Я  –  С И Л А  М О Ж Л И В О С Т Е Й

для столичної дизайнер-
ської студії створює меблі, 
які експортуються в 11 
країн ЄС. А нещодавно 
Fabrikant став працюва-
ти на німецькому ринку 
вже під влас ним брен-
дом. Для нього підпри-



Erasmus+
Erasmus+ – це програма 

обміну студентів, виклада-
чів, науковців країн Євро-
пейського Союзу,  Ісландії, 
Ліхтенштейну, Македонії, 
Норвегії, Туреччини та ще 
150 країн-партнерів, зо-
крема, й України.

За цією програмою мож-
на навчатися, проходити 
стажування чи виклада-
ти в іншій країні-учас-
ниці. Терміни навчання 
і стажування – від трьох 
місяців до одного року. 
Програма діятиме до 2020 
року. 

Європейська інте-
грація України 
стосується також 
царини вищої ос- 

віти. У межах програми 
ЄС Erasmus+ українські 
студенти мають змогу на-
вчатися в освітніх закла-
дах європейських країн, 
брати участь у спільних 
міжнародних проектах,  
а викладачі – працювати 
або стажуватися в кра-
їнах ЄС, знайомитися з 
новими методами робо-
ти та підвищувати ква-
ліфікацію. Цьогоріч 41 
стипендіат з різних міст 
України – Києва, Льво-
ва, Вінниці, Харкова та 
Одеси – навчатиметься 
разом із 1640 іншими 
студентами-стипендіата-
ми з інших країн світу. 

За 2015–2017 роки в 
межах програми здійсне-
но понад 7200 академіч-
них обмінів: з них 5270 –  
з України до Європи та 
1960 – з Європи до Укра-
їни. Згідно з правила-
ми програми Erasmus+, 
магістри навчатимуться  
в університетах мінімум 
двох різних країн Європи; 
крім дисциплін спеціаль-
ностей, що вони обрали, 
стипендіати вивчатимуть 
мови й культуру країн пе-
ребування. Цьогоріч най-
більший попит в україн-
ських студентів мали такі 
напрями: європейська по - 
літика та суспільство, 
інновації та електрон- 
не управління в держав-
ному секторі, глобаль- 
ні ринки, нанотехноло- 
гії, європейські літератур-

ні культури. З 2014 року 
за програмами ступеневої 
мобільності вже навча-
ються 200 стипендіатів з 
України: 187 магістрантів 
та 13 аспірантів.

Микола Гнатюк,  
експерт Урядового 
офісу координації єв-
ропейської та євроат-
лантичної інтеграції, 
проекту Association4U 
та кафедри «Жан 
Моне»

«Завдяки можливостям 
європейських програм ук
раїнський освітній про
стір стає більш відкри
тим. Студенти ма  ють 
змогу півроку навчатися 
в університетах євро
пейських країн. І вони не 
лише набувають там 
досвіду. Це сприяє відкри
тості університетських 
програм, розширенню но
вих контактів. Студен
ти спостерігають за про
цесом навчання в інших 
країнах і вже в Україні 
ініціюють зміни. Це про
цес трансформації підхо
ду до освіти в Україні. До 
того ж завдяки вимогам 
до академічних показ
ників і до рівня володін
ня англійською мовою 
програми доступні для 
кожного студента.  Між 
іншим, українці  мають 
досить високі бали в євро
пейських вишах. З іншо
го боку, завдяки таким 
можливостям в Україну 
приїздять іноземні сту
денти. І це є додатковим 
досвідом для українських 

МОЖЛИВОСТІ 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ,  
ЯКІ НАДАЄ ЄС

Є В Р О І Н Т Е Г Р А Ц І Я  –  С И Л А  М О Ж Л И В О С Т Е Й

Erasmus+ реалізується 
за п’ятьма напрямами:

1
Індивідуальна на-

вчальна мобільність 
– обмін студентами, ви-
кладачами, вчителями, 
тренерами, молодіжними 
працівниками, праців-
никами вишів і громад-
ських організацій для 
навчання або отримання 
досвіду роботи в іншій 
країні.

2
Проекти співпраці – 

орієнтованi на розвиток 
співробітництва навчаль-

них закладів і органі-
зацій з країн – членів 
Erasmus+. Існують плат-
форми інформаційно-тех-
нологічної підтримки,  
як-от eTwinning, Європей-
ська платформа освіти 
дорослих, Європейський 
молодіжний портал. Вони 
пропонують віртуальне 
співробітництво, викори-
стання можливостей баз 
даних та інші онлайн-сер-
віси для вчителів, викла-
дачів і практикантів у 
сфері шкільної освіти та 
для дорослих, а також для 
молодих людей, волонте-
рів, молодіжних праців-
ників.

3
Підтримка реформ 

у сфері вищої освіти – 
модернізація вищої осві-
ти, Болонський процес, 
розвиток і впровадження 
інструментів прозорості 
освіти, сприяння міжна-
родному діалогу в галузі 
освітньої політики.

4
Проекти «Жан Моне» 

– навчальні програми, 
присвячені Євросоюзу 
та євроінтеграційній те-
матиці. Гранти надають 
навчальним закладам та 
іншим організаціям, що 

розробляють програми 
й проводять обміни сту-
дентами/учнями в межах 
цієї тематики.

5
Спорт – підтримка 

проектів, пов’язаних 
із розвитком спорту та 
проведенням спортивних 
заходів.

викладачів – спостеріга
ти, як працюють євро
пейські студенти, які в 
них запити. Це також 
впливає на освітній про
цес загалом.

Ще одна складова 
таких програм – обмін 
викладачами. Вони ма
ють змогу не лише по
бачити, як працюють 
європейські колеги, а й 
прочитати свої лекції 
студентам у навчаль
них закладах за кордо
ном. Зазвичай такі ви
кладачі повертаються 
з новою програмою та 
ідеями, що пiдвищує рі
вень курсів до європей
ського.

Розбудова українських 
університетів за під
тримки ЄС, приміром, 
спільних міжнародних 
програм, які видають 
подвійний диплом, – та
кож важлива складова 
таких програм. Укра
їнські студенти мають 
змогу навчатися як у себе 
на Батьківщині, так і в 
іншій країні, отримати 
диплом українського та 
європейського освітніх за
кладів».

У суспільстві побутує думка, що реформи, які проводяться задля вступу 
до ЄС, вимагають закриття шкіл. Ми попросили радницю Міністра освіти  
і науки Іванну Коберник прокоментувати, чи насправді це так.

«Реформа освіти і закриття шкіл 
жодним чином не пов’язані. Ці закла
ди закриваються лише з однієї причи
ни – у школі надто мало дітей. Од
нак рішення щодо закриття ухвалює 
місцева влада, яка, власне, й фінансує 
утримання шкіл на своїй території. 
Водночас, є статистика результатів 
ЗНО – учні сільських малокомплек
тних шкіл (тих, в яких мало учнів) у 
кілька разів (у випадку з англійською 
мовою – в десять разів) гірше скла
дають тести ЗНО, ніж учні міських 
шкіл. У маленькій школі, на жаль, 
неможливо якісно організувати нав
чання дітей, особливо старших 
класів, бо немає обладнаних ла
бораторій, висококваліфікова
них учителів – вони надають 
перевагу викладати в більших 
школах з ліпшими умовами. 
Тому нерідко в сільських за
кладах один учитель може ви
кладати до п’яти предметів, 
що погано позначається 
на якості освіти дітей. 
У зв’язку з цим, з 2015 
року Уряд додатково 
фінансує створення 
опорних шкіл – якіс

но обладнаних, де є можливість ство
рити належні умови для отримання 
повноцінної освіти. У Законі України 
«Про освіту» зазначено: початкова 
школа (1–4 клас) має бути в кожному 
селі. Якщо дітей мало, то, починаючи 
з 5 класу, дітей можуть довозити до 
опорної школи шкільним автобусом 
– їх закупівлю також фінансує Уряд 
окремою програмою. Проте рішення 
щодо створення опорної школи має 
ухвалити місцева влада. Якщо вона 
хоче зберегти школу незалежно від 
кількості дітей і має кошти фінансу
вати утримання цього закладу – то 

її право. Однак не завжди це на 
користь дітей, бо позбавляє 
їх можливостей соціалізації, 
а також отримання якісної 
освіти. Адже в опорній школі 
може бути і вибір профілю 
навчання, і додаткові гуртки 
та секції, висококваліфікова
ні вчителі, більші можливо

сті для розвитку, ніж в 
малокомплектній шко
лі, де значна кількість 
грошей витрачається на 
утримання будівлі, а не 
на освіту дітей».



Інвестиційний потен-
ціал об’єднаної тери-
торіальної громади

Реформа органів 
державної вла-
ди в Україні роз-
почалася в 2014 

році. Її основна функція 
– передати повноважен-
ня та фінанси від центру 
донизу. Такий підхід дає 
змогу впливати на життя 
громади й не чекати на 
рішення вгорі. Станом 
на вересень 2018 року в 
Україні вже створена 831 
об’єднана територіальна 
громада (ОТГ). Завдяки 
децентралізації в місце-
вих бюджетах акумулю-
ється певна кількість гро-
шей за рахунок податків. 
Один з них – податок на 
доходи фізичних осіб, 60 
% від якого залишається 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ  
І РЕФОРМА ДЕРЖСЛУЖБИ

Є В Р О І Н Т Е Г Р А Ц І Я  –  С И Л А  М О Ж Л И В О С Т Е Й

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ І ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА

Костянтин Ващенко, Голова Національного 
агентства з питань державної служби України

«Для українців результат реформи державної 
служби полягає в тому, що процес надання послуг 
стане якіснішим, результативнішим, а корупційна 
складова – мінімізована. А ще в тому, щоб кожен 
громадянин, який звернувся до органів влади, бачив 
перед собою не чиновника, який від усього відгородив
ся, а людину, яка розуміє, що її завдання – задово
лення потреб людей, які до нього звернулися. Тобто 
це абсолютно змінене обличчя державної служби. 
Звісно, ми ще цього не досягли, але рухаємося у цьому 
напрямi й досить непогано.

За два з половиною роки дії Закону України «Про 
державну службу» в багатьох напрямах є прогрес. 
Наприклад, у кадрових питаннях. Ми запровадили 
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в громаді. Проте ці кошти 
не зможуть вирішити всі 
пробл еми ОТГ. Саме тому 
потрібно знайти нові спо-
соби заробітку – відкри-
вати нові підприємства, 
шукати інвесторів чи 
брати участь у міжнарод-
них програмах. Останні 
спрямовані на підтримку 
інфраструктурних про-
ектів, покращення по-
слуг чи роботи освітнього 
сектора. Наприклад, за 
підтримки ЄС працює 
програма «U-LEAD з  
Європою», допомагаючи 
створювати Центри на-
дання адміністративних 
послуг (ЦНАПи) в ОТГ. 
Як розповідає менеджер 
проектів USAID Марат 
Кюрчевський: «Громади 
отримали найважливіше 
– свободу ухвалення рі-
шень, додаткові ресурси. 

Вони відчули можливість 
керувати своїми бюдже-
тами й робити щось ре-
альне, те, що слугувати-
ме людям на місцях. Ця 
реформа важлива також і 
тим, що активізує людей. 
Влада прийшла до них 
ближче, тепер вони мо-
жуть з нею спілкуватися, 
долучатися до процесів у 
громаді та впливати на 
те, що відбувається». 

Історія успіху:   
Старобогородчанська 
ОТГ, Івано-Франків-

ська область

Старобогородчанська 
об’єднана територіальна  
громада – невелика, скла-
дається лише з п’яти насе-
лених пунктів. Проте ство-
рена вона однією з перших 
в Івано-Франківській об-

ласті в 2015 році. За ці 
три роки громаді вдалося 
реалізувати безліч успіш-
них проектів. Бюджет 
зріс удвічі – у 2018 році 
становить понад 30 млн 
грн. За роки існування 
ОТГ побудувала чотири 
цементно-бетонні доро-
ги, придбала автомобіль 
швидкої допомоги, медич-
не обладнання, а наразі 
– розширює приміщення 
амбулаторії для створення 

денного стаціонару. Ок-
рім того, проведено енер-
гозберігальну модерніза- 
цію будівлі школи, ремонт 
у навчально-виховному 
комплексі, народному домі 
та будинку культури. А ще 
в ОТГ створили пожеж-
ну бригаду. За підтрим-
ки програми «U-LEAD з 
Європою» в громаді від-
крився ЦНАП, де надають 
майже сотню послуг для 
громадян. На території 

ОТГ розташована соняч-
на електростанція, яка є 
одним з найбільших плат-
ників податків в місцевий  
бюджет, молокозавод і 
заклади торгівлі. Наразі 
в громаді розробляють ге-
неральний план подаль-
шого розвитку її території, 
впроваджують заходи з 
енергоефективності, пла-
нують далі розвивати інф-
раструктуру, почати сорту-
вання сміття тощо.

конкурсні процедури, які дають змогу кожному гро
мадянину, який має бажання і компетенції, претен
дувати на будьяку посаду, на яку оголошено конкурс. 
Важливо те, що оцінюється саме компетентність 
кандидата, а не його політичні, партійні симпатії, 
як було раніше. Зараз перевага віддається лідерам, 
кандидатам з добре розвиненим аналітичним мис
ленням, відповідальним, з гарними комунікаційними 
навичками.  Ці конкурси відкриті для всіх, незалеж
но від того, працює кандидат на державній службі 
чи ні. Правила для всіх однакові. У такий спосіб ми 
забезпечуємо поступове оновлення органів влади зав
дяки новим людям.

Ми запроваджуємо нову модель управління люд
ськими ресурсами в державній службі. Наприклад, 
робота держслужбовця оцінюється не за процесами 
та функціями, а за результатами, яких він досяг 

персонально і як орган влади загалом. Це вимірю
ється якістю послуг, документів, які вони готу
ють, відкритістю для суспільства тощо. Також ми 
змінили систему мотивації, зокрема, з фінансового 
боку. На відміну від того, як було раніше, гаранто
вана заробітна плата стає більшою, ніж премії, що 
дає змогу держслужбовцям почуватися стабільно. 
Рівень заробітної плати також зріс. Він ще дале
кий від рівня європейських країн, але раніше в ра
йонах люди отримували зарплатню меншу, ніж мі
німальна. І це сприятливі умови для корупції, а не 
для якісної роботи. Поступово впроваджуємо елек
тронні сервіси для надання адміністративних по
слуг, тобто мінімізуємо корупційні ризики завдяки 
зменшенню безпосереднього контакту держслуж
бовця і громадянина, який звертається до органів 
влади».

Досить  
скаржитися на високі 

тарифи – дійте!

За офіційними даними, 
в Україні в майже 80% 
житлового фонду потрібно 
провести тепломодерніза-
цію. Багатоповерхівки не 
ремонтувалися роками, 
а українці завжди були 
впевненими, що за все 
сплачено й ремонтува-
ти будинок мусить ЖЕК. 
Сподіватися, що хтось при-
йде і за свій кошт устано-
вить новенький тепловий 
пункт у підвалі, замінить 
вікна й утеплить будинок 
зовні, марно. Насамперед, 
варто запам’ятати: енер-
горесурси не можуть кош-
тувати дешево, тарифи 
зростатимуть, і будинок 
у будь-якому разі треба 
модернізувати. Якщо пра-
вильно тепломодернізува-
ти «хрущовку», платити 
за опалення можна в 7–8 
разів менше! І що рані-
ше ви це зробите, то біль - 
ше заощадите. Держав-
ний Фонд енергоефектив-
ності, який має співфінан-
сувати утеплення через 
дешеві кредити, все ще в 
стані формування. Проте 
всі інструменти, щоб уже 
почати діяти, держава на-
дала. По-перше, унаслiдок 

децентралізації місцева 
влада отримала фінансову 
можливість надавати кош-
ти на тепломодернізацію. 
Якщо у вашому місті через 
місцеву програму компен-
сують 50% на енергоефек-
тивні заходи, гроші грома-
ди витрачають доцільно. 
Якщо таких програм не-
має – вимагайте від міс-

цевих депутатів та влади, 
щоб вони почали фінан-
сувати модернізацію жит-
лового фонду. Проте знов- 
таки – це не подарунок. Ви 
маєте самі зібрати, як мі-
німум, частину потрібної 
суми. По-друге, успішно 
діє закон, який дає змогу 
створювати ОСББ. Об’єд-
нуйтесь із сусідами, ство-
рюйте юридичну особу, 
беріть кредити, шукайте 
енергосервісні компанії й 
доглядайте за своїм будин-

ком самостійно. Дах, під-
вал, стіни, під’їзд – це все 
ваша власність. Ні місто, 
ні ЖЕК не повинні за неї 
відповідати. По-третє, діє 
державна програма «Те-
плі кредити». ОСББ може 
отримати дешевий кредит 
і компенсацію від держа-
ви – приблизно 30% від 
вартості енергоефектив-

них заходів. Тобто частину 
коштів на тепломодерні-
зацію може дати місто, ще 
частину – держава через 
програму «Теплі креди-
ти». Те, чого не вистачає, 
– мусите зібрати разом із 
сусідами або взяти кредит. 
А почати варто з наймен-
шого – познайомитися з 
усіма сусідами, обраху-
вати, скільки сплачуєте 
за опалення, запросити 
енергоаудитора, який під-
рахує, скільки ви можете 

заощадити. Коли матиме-
те конкретні розрахунки, 
об’єднаєтесь із сусідами – 
діяти значно легше.

«Теплі кредити»

За допомогою цієї програми 
українці можуть отримати 
відшкодування з держбю-
джету частини кредиту 
при купівлі  негазових (та 
неелектричних) котлів або 
енергоефективного облад-
нання чи матеріалів для 
будинку. За чотири роки 
цією програмою скориста-
лися понад 500 тисяч сі-
мей. Енергоефективна мо - 
дернізація дає їм змогу 
заощаджувати на кому-
нальних послугах 20–50%. 
Особливо популярні «Те-
плі кредити» серед ОСББ 
– лише за три місяці 2018 
року ними скористалися 
понад 1200 об’єднань. Як 
розвовідає Тетяна Бойко, 
координатор житлово-ко-
мунальних і енергетичних 
програм громадянської 
мережі ОПОРА, програ-
ма «Теплі кредити» дуже 
ефективна. У 2018 році на 
неї було виділено 400 млн 
грн. Ці кошти закінчилися 
ще в червні, проте в жовтні 
Уряд ухвалив рішення про 
додаткове виділення ще 
100 млн грн.

«Основні напрями у 
сфері енергетики –  
інтеграція укра
їнської об’єднаної 
енергетичної системи 
з операторами енер
гетичної системи ЄС 
ENTSOE та інтегра
ція газотранспорт
них мереж в систему 
ENTSOG. Внаслідок 
цього експорт та 
імпорт електро
енергії може зрости 
в декілька разів. Це 
дасть змогу Євро
пі закуповувати у 
нас електроенергію 
за конкурентними 
цінами, а Україні – 
заробляти більше 
валютних коштів та 
наповнювати держав
ний бюджет. Також 
інтеграція сприятиме 
стабілізації роботи 

нашої системи в ціло
му. В разі дефіциту, 
він може покриватися 
за рахунок електрое
нергії з ЄС. Так зни
зиться ймовірність 
«віялових» або аварій
них відключень.
Норми ЄС передба
чають, що основне 
завдання – захист 
прав споживачів. Тому 
інтеграція дасть змогу 
українським спожи
вачам отримувати 
енергетичні ресурси за 
більш конкурентними 
цінами й у надійніший 
спосіб. Споживачі 
матимуть змогу оби
рати собі постачаль
ника, який пропонує 
найліпші умови. Однак 
це може відбутися 
лише за імплементації 
цих правил».

Що дасть кожному  
українцю приєднання країни 

до енергоринку ЄС?
Володимир Омельченко, директор енерге-
тичних програм Українського центру еконо-
мічних і політичних досліджень імені Олек-
сандра Разумкова


