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З 2016 року бізнес 
перевірятимуть тільки раз на 
рік
Мінекономрозвитку затвердило план комплексних пе-
ревірок підприємств на 2016 рік. З нового року кілька 
органів державного нагляду (контролю) зможуть пере-
віряти підприємство тільки одночасно, а не по черзі, 
як це було раніше. «Більше жодних черг із контролерів 
та жодних зупинок роботи підприємства на довгі мі-
сяці», — підкреслює заступник Міністра економічного 
розвитку і торгівлі України Юлія Клименко.

70,6
на стільки млн доларів збільшився 
обсяг продажу іноземної валюти 
на міжбанківському валютному 
ринку 22 грудня.
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Події

Національні банки Польщі та 
України підписали угоду про 
кредитну лінію для України на 1 
млрд євро
Отримані кошти будуть використовуватися для попо-
внення міжнародних резервів України, вартість яких 
з початку 2015 збільшилася вдвічі, головним чином 
завдяки підтримці міжнародних партнерів. Про це у ві-
второк, 22 січня, повідомив у своєму мікроблозі в Twitter 
посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Петро Порошенко ветував 
роздержавлення ЗМІ

«Укроборонпром» планує виготовити 30 
літаків Ан-178 для ВПС Саудівської Аравії

Президент підписав закон, який 
запроваджує поіменне голосування в 
місцевих радах

Сергій Власенко: міністерство оборони — 
одне з найкорумпованіших в Україні 

Президент відмовився підпису-
вати закон про роздержавлен-

ня ЗМІ через те, що він «не перед-
бачає зобов’язання реформованих 
державних і комунальних друко-
ваних ЗМІ щодо збереження мови 
видання».

«За такого підходу є ризик 
зменшення кількості видань дер-
жавною мовою. В умовах інфор-

маційної агресії питання захисту 
мовно-інформаційного простору 
України набуває особливого зна-
чення», — йдеться в поясненні 
Президента.

Крім того, Порошенко пропо-
нує виключити з регулювання цьо-
го закону питання порядку публі-
кації законів, актів Верховної Ради, 
Кабміну та указів Президента. 

Україна та Саудівська Аравія 
продовжують співпрацю у 

сфері літакобудування.
ДП «Антонов», що входить 

до складу ДК «Укроборонпром», 
і «Тaqnia Aeronautics», Королів-
ство Саудівська Аравія, підписали 
«Меморандум про взаєморозумін-
ня». Ця угода підтверджує наміри 
сторін здійснити поставку 30-ти 
багатоцільових літаків Ан-178 Ко-
ролівським Військово-повітряним 
силам (ВПС) Саудівської Аравії, 
повідомляє прес-служба «Укробо-
ронпрому».  

Як зазначив Президент «Тaqnia 
Aeronautics», генерал-майор у від-
ставці Алі Мухамед Аль-Хаміді, 
«підписання цього меморандуму 
є наступним значним кроком у 
розвитку нашої співпраці. Ми вже 
підписали відповідні документи 
щодо взаємодії за проектом ново-
го транспортного літака Ан-132 та 
спільного просування спеціальних 
варіантів літака Ан-148. Вибір на 
користь Ан-178 ми зробили, беру-
чи до уваги хороші характеристики 
цього літака. Його значними пере-
вагами в порівнянні з іншими лі-
таками цього класу є ціна та низькі 
експлуатаційні витрати. Ми також 

будемо реалізовувати спільну мар-
кетингову політику з просуван-
ня Ан-178 на ринки інших країн 
близькосхідного регіону, а потім 
плануємо спільне виробництво цих 
машин».

«Сьогоднішня подія стала ще 
одним підтвердженням взаємного 
прагнення України та Королівства 
Саудівська Аравія до розвитку 
стратегічного партнерства в галузі 
літакобудування. Підписання цьо-
го меморандуму підтверджує, що 
Ан-178 — сучасний, надійний та 
функціональний літак, який викли-
кає інтерес у потенційних замовни-
ків. Ми вдячні нашим партнерам 
за довіру та готові до виконання 
зобов’язань у рамках підписаних 
домовленостей», — зазначив пер-
ший віце-президента ДП «Анто-
нов» Олександр Коцюба.

Загалом до складу концерну 
«Укроборонпром» входить понад 
20 підприємств авіаційної галузі. 
За результатами ефективної діяль-
ності підприємств ДК «Укробо-
ронпром» Уряд прийняв рішення 
передати в його управління ДП 
«Антонов», Харківське державне 
авіаційне виробниче підприємство 
та ДП «Завод 410 ЦА».

Петро Порошенко підписав За-
кон України № 842-VIII «Про 

внесення змін до статті 59 Закону 
України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» щодо поіменних 
голосувань», який був прийнятий 
Верховною Радою 26 листопада, 
співавторами якого є депутати 
«Батьківщини». 

Закон встановлює відкрите по-
іменне голосування у всіх місце-
вих радах, а результати голосувань 
робить загальнодоступними. У 
такий спосіб утверджується прин-

цип гласності як один з основних 
принципів, на яких здійснюється 
місцеве самоврядування в Україні.

На практиці це дозволить за-
безпечити контроль за голосуван-
ням кожного депутата, що, разом з 
нормою про імперативний мандат 
для депутатів місцевих рад, який 
незабаром вступить у дію, буде 
сприяти підвищенню персональ-
ної відповідальності народних 
обранців перед виборцями та по-
літичними силами, які вони пред-
ставляють.

Фракція «Батьківщина» має 
намір створити в парламенті 

комісію, щоб розслідувати, куди 
«пішли» 90 мільярдів гривень.

Міністерство оборони України 
залишається одним із відомств із 
найвищим рівнем корупції. Про це 
заявив народний депутат («Бать-
ківщина») Сергій Власенко в ефірі 
телеканалу «112 Україна».

«Міністерство оборони Укра-

їни залишається одним із тих мі-
ністерств, де рівень корупції є най-
більшим. У нас знову некоректно 
закуповують форму для наших 
хлопців на фронті, некоректно 
здійснюють їхнє забезпечення і так 
далі. Фракція «Батьківщина» висту-
пила з пропозицією створити тим-
часову депутатську комісію, щоб 
розслідувати, куди ж пішли ці 100 
млрд (грн, — ред.) або 90, як було 
торік (оборонний бюджет — ред.). 
Хто вигравав тендери? Як виграва-
ли тендери? Чиї родичі, дружини, 
сестри, куми, свати дерибанили ці 
гроші? Чому наші хлопці взимку в 
літній формі?», — сказав він.

Нагадаємо, секретар Ради наці-
ональної безпеки та оборони Укра-
їни (РНБОУ) Олександр Турчинов 
повідомив, що загальний та спеці-
альний фонд оборонного бюджету 
на 2016 р. складе близько 113 млрд 
грн.

Гія ГЕЦАДЗЕ: Жоден державний 
орган не повинен мати право 
контактувати з бізнесом

Про можливості отримання 
адміністративних послуг онлайн 
та розвиток електронних сервісів 
говоримо з заступником Міністра 
юстиції України Гією Гецадзе.

— Яку мету ставили при пере-
ході до надання громадянам елек-
тронних послуг?

— Ми хотіли покращити обслу-
говування громадян і, що особливо 
важливо, мінімізувати ризики ко-
рупції. Тому відкрили реєстри юри-
дичних осіб та фізосіб-підприємців 
і перейшли на принципи електро-
нних довідок і виписок. Раніше наші 
громадяни, щоб отримати довідку, 
що «я є я», приходили в різні управ-
ління Мін’юсту, стояли в чергах, не 
виключено, що платили хабарі. Ви-
трачати на отримання подібних па-
перів час, нерви та гроші — вкрай 
неправильно. Сьогодні громадянин 
може роздрукувати ці документи, не 
виходячи з дому.

— Які електронні послуги до-
ступні вже зараз і які планується 
надавати в найближчій перспек-
тиві?

— Поки у ВР готувалися закони 
щодо децентралізації та демонополі-
зації наших сервісів, ми відкривали 
реєстри, створювали різне програм-
не забезпечення.

Почали тестувати різні онлайн-
сервіси. Наприклад, первинне звер-
нення до відділів державної реє-
страції актів цивільного стану, вибір 
місця укладення шлюбу, часу тощо.

Цим ми прибираємо перший фі-
зичний контакт із держслужбовцем 
до моменту реєстрації шлюбу. Та-
кож Міністерство юстиції розроби-
ло модель електронних закупівель, і 
ми думаємо, що всі державні органи 
будуть у найближчому майбутньому 
закуповувати тільки електронним 
способом. Що це нам дає? Коли ми 
експериментували, то зрозуміли, що 
економія коштів на закупівлі складе 
близько 20%. Крім цього, у нас вже 
ефективно працює послуга аукціо-
нів СЕТАМ, де ми продаємо майно. 
І надалі будемо розвивати електро-
нні сервіси, в онлайн режимі буде 
проходити все, що можливо. Також 
будемо децентралізувати та демоно-
полізувати наші функції.

— Система зможе генерувати 
документи, які можна буде надава-
ти на вимогу?

— Така практика вже існує, і 
всі державні та приватні установи 
зобов’язані за законом приймати 
такі документи. Звичайно, це було 
важко — чимало громадян і держав-
них службовців, навіть у нашому мі-
ністерстві, протестували, почувши, 
що в паперів не буде мокрої печатки 
та підпису. Але проблеми тут немає, 
адже в цього паперу є унікальний 
номер, який прирівнюється до під-
пису та печатки і має ту ж юридичну 
силу.

— Скільки людей користу-
ються електронними сервісами та 
скільки, за вашими прогнозами, 
буде користуватися в майбутньо-
му?

— Мін’юст протягом року ви-
давав 1,5 млн довідок. На сьогод-
ні близько 200 тисяч довідок вже 
було видано онлайн, при тому, що 
ми почали тільки 3–4 місяці тому. 
Здавалося б, це не багато, але їхня 
кількість постійно зростає. Я думаю, 
якщо в один прекрасний день, через 
7–8 місяців, 40% довідок будуть ви-
даватися онлайн, це буде дуже вели-
кий успіх. Зараз рекламуємо, праг-
немо всім розповідати, але, на жаль, 
ще не всі знають про ці можливості.

— Як Ви бачите взаємини укра-
їнця та держави в майбутньому, 
починаючи, скажімо, з процесу ре-
єстрації народження дитини?

— Наприклад, ми почали впро-
ваджувати видачу свідоцтва про на-
родження дитини прямо в пологово-

му будинку. Зараз до цього проекту 
підключені 11 областей. Трьох днів, 
доки мати перебуває в пологовому 
будинку, цілком вистачає, щоб при 
виписці в батьків на руках уже було 
свідоцтво про народження.

Але, звичайно, ще будемо ство-
рювати різні сервіси. Припустимо, 
якщо в обох батьків буде цифровий 
підпис, вони зможуть, навіть не ви-
ходячи з палати, замовити онлайн це 
свідоцтво й отримати його поштою.

— А бізнесу та держави?
— Що стосується бізнесу, то дер-

жава фізично не повинна приходити 
до нього. Зараз ми рекламуємо, що 
ви можете зареєструвати бізнес за 
день. З одного боку, це так, ви мо-
жете зареєструватися, але починати 
свою діяльність не можете. Адже 
також потрібно відкрити рахунок 
у банку, оформити багато паперів, 
стати на облік у податковій службі 
тощо.

Так от, в майбутньому має бути 
так: як тільки особа зареєструвала-
ся — вже завтра вона може почина-
ти діяльність. При цьому протягом 
якогось часу ви онлайн повинні ін-
формувати різні державні установи, 

що ви займаєтеся таким бізнесом, 
що у вас стільки співробітників і т. д.

Жоден державний орган не по-
винен мати право контактувати з 
бізнесом, крім податкових служб. 
Що стосується податкових служб, то 
компанії повинні платити податки 
онлайн. У свою чергу, податковий 
інспектор зможе заходити в базу, 
дивитися вашу компанію та скільки 
податків ви сплатили. І тільки за на-
явності серйозних підстав приходи-
ти та перевіряти.

— Чи існує можливість з часом 
відмовитися від передачі довідок 
від одного держоргану до іншого? 

— Така можливість є, більше 
того — ми вже активно цим займає-
мося. Наприклад, якщо в комп’ютері 
вже є готова база, а ви — начальник 
кадрового департаменту будь-якої 
державної установи, то, коли прихо-
дить новий співробітник, ви входите 
в цю базу та перевіряєте, чи відпові-
дає він вимогам, і більше не вимага-
єте від нього довідок.

Або якщо ви берете кредит у 
банку, і повинні його проінформува-
ти, що у вас є квартира або будинок, 
то вам не потрібно буде нести до-
відки, банк увійде до цього реєстру 
і побачить, що у вас за власність, де 
ви працюєте, скільки заробляєте.

— Чи можливе в Україні елек-
тронне голосування на виборах, 
як, наприклад, у Естонії? Що цьо-
му заважає? Крім законодавства, 
звичайно, але його можна змінити 
— маються на увазі технічні та інші 
перешкоди.

— Під час місцевих виборів я 
спостерігав, як наші політики агі-
тували всіх приходити на вибори 
та бути активними громадянами, 
а потім сердилися, чому такий ма-
ленький відсоток виборців прого-
лосував. Все тому, що ми повинні 
створювати альтернативні способи 
обслуговування наших громадян. 
Наприклад, молодь не любить стоя-
ти в чергах. Коли хтось приходить і 
бачить чергу в сто осіб, то, скоріше 
за все, не стане чекати, а розвернеть-
ся та піде.

Тому впроваджувати електро-
нне голосування просто необхідно, і 
наступні вибори повинні бути елек-
тронними. По-перше, завдяки цьо-
му ми отримаємо дійсно легітимну 
владу, оскільки більше людей змо-
же проголосувати. По-друге, менше 
ризиків, оскільки програми надійні, 
і з ними майже неможливі будь-які 
маніпуляції. Ну і ризик так званої 
«гречки» теж значно зменшиться. 
Крім усього, це можливість прого-
лосувати для громадян, які перебу-
вають за кордоном.

— Загалом, переходячи до на-
дання адміністративних послуг 
онлайн, Україна йде своїм особли-
вим шляхом чи використовує до-
свід інших країн?

— Ми вивчаємо досвід різних 
країн, але при цьому створюємо 
свою унікальну модель. Справа в 
тому, що там ці реформи проходили 
в різний час, а тепер уже 2015 рік, 
і технології пішли далеко вперед. 
Тому, думаю, ми самі будемо роз-
робляти такі моделі, які інші будуть 
копіювати.

— Чи відбуваються кадрові 
зміни в Міністерстві юстиції? Які 
люди приходять? Що Ви від них 
очікуєте?

— Ми відбираємо нових людей 
на підставі конкурсу. Часто ці люди 
раніше не працювали в нашій систе-
мі. Приходять і люди з досвідом, але, 
головне — ми докорінно поміняли 
принцип. Вони знають, що ніяке «ку-
мівство» або хабарі не допоможуть. 

Розмовляла Оксана КОВАЛЬЧУК

Наступні вибори пови-
нні бути електронними. 
По-перше, завдяки цьому 
ми отримаємо дійсно 
легітимну владу, оскіль-
ки більше людей зможе 
проголосувати. По-друге, 
менше ризиків, оскільки 
програми надійні, і з ними 
майже неможливі будь-які 
маніпуляції.

Державна влада повинна мінімізувати своє втручання в життя громадян


