СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань економічної політики
12 квітня 2017 року
Веде засідання Голова Комітету ІВАНЧУК А.В.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні члени комітету, пане Прем'єрміністр, шановні члени уряду. Дозвольте розпочати засідання нашого
комітету.
Сьогодні нам запропонований наступний порядок денний – це
заслуховування Звіту Кабінету Міністрів України за 2016 рік.
І друге питання. За особистою заявою голови Фонду державного майна
Білоуса проект Постанови на ваш розгляд про звільнення з посади голови
Фонду державного майна. Немає зауважень шановні члени комітету?
Хто за запропонований порядок денний, прошу проголосувати. Хто –
за? Хто – проти? Хто утримався? Дякую. Рішення прийнято одноголосно.
Шановні друзі, вам запропонований порядок розгляду першого питання
– Звіту Кабінету Міністрів України за наступним регламентом: спочатку –
доповідь Прем'єр-міністра України Володимира Борисовича Гройсмана, 10
хвилин, потім – міністри, регламент 3 хвилин, і потім ми перейдемо до
обговорення звіту, запитання народних депутатів членам уряду. Немає
заперечень? Дякую.
Я коротеньке вступне слово хотів би повідомити засоби масової
інформації, громадськість, членів комітету, що 14 квітня 2016 року за
поданням нашого комітету була в парламенті схвалена програма діяльності
сьогоднішнього уряду. І згідно 228 статті Регламенту, за що ми дуже вдячні
Прем'єр-міністру, членам уряду, вчасно був поданий звіт за 45 днів після
закінчення календарного року. Всі мали можливість з ним ознайомитись,
тому що спільна робота уряду і парламенту. Там дуже багато в цьому звіті,
ви бачите, вдалось зробити. Так складається, що коли ми працюємо,
працюємо, працюємо, ми часто забуваємо, що ми вже зробили. І тому це

дуже фаховий документ, у якому зібрані всі урядові ініціативи, всі спільні
справи, які зробив уряд разом з парламентом. І дійсно є чим похвалитись.
Тому я хотів би повідомити, що більше 11 профільних комітетів
розглядали звіт уряду на своїх засіданнях комітетів. Профільні міністри
відвідували відповідні засідання своїх профільних комітетів. Звіт був
детально проаналізований по розділах.
І в зв'язку з тим, що рішенням Голови Верховної Ради Комітет
економічної політики визнаний головним по заслуховуванню звіту уряду і ми
повинні підготувати відповідні рішення згідно закону України і Регламенту
на розгляд українського парламенту, тому ми вже зараз повинні підвести
певну риску. Фіналізувати це обговорення в стінах українського парламенту і
запропонувати парламенту відповідне рішення.
Якщо немає заперечень, я тоді запрошую до слова Прем'єр-міністра
України Володимира Борисовича Гройсмана. Будь ласка.
ГРОЙСМАН В.Б. Дякую! Вельмишановний пане голово комітету,
шановний Андрію Володимировичу! Шановні колеги народні депутати,
члени комітету! Шановні присутні колеги, міністри! Ми сьогодні в стінах
українського парламенту. І готовий звітувати за свою роботу.
В першу чергу хотів би подякувати українському парламенту за високу
довіру, яку ви висловили нам і підтримали рішення про створення уряду
країни. І також рішенням українського парламенту було прийнято Постанову
про затвердження програми дій Уряду на 2016 рік.
Ми обіцяли з трибуни, що ми дуже швидко напрацюємо план
антикризових на 2016 рік. І фактично через місяць після нашого обрання і
призначення ми вийшли абсолютно публічно з планом заходів, який був
абсолютно чітким.
І наше головне завдання, яке ми ставили перед собою, яке поставили
вибори нам і яке стало порядком денним нашої діяльності – зупинити
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політичну кризу, не допустити жодних негативних тенденцій в економічному
житті нашої країни і докласти зусиль до економічного зростання.
Ми розробили операційний план, кожних три місяці, кожен квартал ми
звітували абсолютно публічно про те, що нам вдалось зробити, що не вдалось
зробити. Але, як наслідок ми вийшли по результатам 2016 року на 2,3
відсотки економічного зростання, четвертий квартал нам продемонстрував
достатньо серйозне зростання на рівні 4,7 відсотки. Беззаперечно, що це
стало

можливим і завдячуючи тому, що попередній

уряд зробив ряд

важливих і непопулярних кроків щодо зупинки економічного падіння.
Якщо ми подивимося на макроекономічні показники 2016 року, то нам
вдалося виконати бюджет 2016 року. Ми підготували достатньо серйозно і
системно до осінньо-зимового опалювального періоду і почали формувати
програму, середньострокову програму дій нашого уряду, яку ми достатньо
широко обговорювали, у тому числі, і з народними депутатами України, за
що я вам вдячний.
Але саме головне наше завдання, яке стоїть перед нами – перед
українським парламентом, перед урядом, перед всією владою – ми повинні
розпочати вирішувати хронічно серйозні проблеми в нашій країні, і таких є
проблем достатньо багато.
Вчора я під час підсумкової прес-конференції навів декілька слайдів
того, наскільки ми з вами, на превеликий жаль, втратили можливості за
останні десятиріччя. Причому, якщо ми говоримо про 2014 рік, то ми
розуміємо, що виклики були безпрецедентними, і важко було в тій ситуації
переходити до вирішення проблем, коли потрібно було і достатньо серйозно
реагувати на російську агресію, і вирішувати багато інших питань, які стали
серйозними кризовими питаннями в житті нашої країни.
Насправді нам потрібно перейти до серйозного стратегічного плану,
який був сформований урядом на виконання програми дій уряду, яка була
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затверджена. І також ми врахували ряд серйозних фундаментальних
документів, які були опрацьовані, в тому числі, і українським парламентом.
Якщо повернутися до 2016 року, то з 1 травня 2016 року ми розпочали
реформу державної служби, з 1 серпня ми розпочали реформу всеохоплюючу
державних закупівель, і вже маємо результат абсолютно прозорих закупівель,
а з 1 грудня… з 1 жовтня ми запустили систему електронного декларування, і
з 15 вересня ми розпочали з вами системну роботу над створенням основного
документу бюджету України на 2017 рік.
Хочу подякувати депутатам за те, що ми достатньо конструктивно
працювали при підготовці і ми змогли абсолютно планово увійти в 2017 рік.
Але макроекономічна стабілізація, економічне зростання, яке нам вдалося
досягти у 2016 році, заклали підвалини вирішення інших питань, в тому числі
і соціального характеру. Все, що би ми з вами не робили, ми маємо робити
для того, щоб економіка зростала. І те, що ми зможемо напрацювати в
економічному плані, конвертувати в якість життя людей. За одну хвилину, за
один місяць або за один рік зробити це не реально. Але те, що ми системно
налаштовані змінювати ситуацію в країні і робимо конкретні кроки, я думаю,
що ми про це сьогодні зможемо поговорити.
І так, нашими спільними з вами зусиллями ми змогли закласти:
зростання мінімальної заробітної плати в країні з 1 січня 2017 року в два рази
– 3 тисячі 200 гривень; нам вдалося підняти на 50 відсотків заробітну плату в
освіті; нам вдалось підняти заробітну плату в охороні здоров'я приблизно до
30 відсотків; ми почали формувати стратегічні програми відновлення і
зміцнення нашої енергетичної безпеки, інфраструктури. Фактично ми в
минулому році розпочали капітальний ремонт країни. В якихось сферах він
відчутний був більше, в якихось сферах – менше, але в 2017 році, я думаю,
що наші результати будуть більш відчутні для українських громадян.
Тому хотів би сьогодні також і сконцентрувати увагу на тому, що ми
сформували план дій до 2020 року, середньостроковий план дій. Ми
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визначили ряд завдань і пріоритетів, які стоять перед нами. Але хотів би
сьогодні торкнутись п'яти ключових важливих реформ, які дадуть відповідь
на питання: а як зробити економічне зростання стійким, як зробити так, щоб
економіка розвивалась, а інвестиції приходили в нашу країну. Так от, п'ять
важливих реформ, з точки зору в тому числі і фіскальної консолідації, і з
точки зору розвитку економіки є ключовими в 2017 році. Це пенсійна
реформа нашої країни. І вчора на підсумковій конференції я сказав про те, що
ми готові з 1 жовтня, тоді, коли буде прийнято рішення українським
парламентом

затвердити

пенсійну

реформу,

яку

уряд

запропонує

найближчим часом парламенту. Що дасть нам ця реформа? По-перше, ми
уникнемо будь-якого підвищення пенсійного віку. Це перша позиція. Ми це
не розглядаємо. Друга позиція: ми запропонуємо справедливу пенсійну
систему. Третя позиція: ми запропонуємо в цій системі бездефіцитність
Пенсійного фонду, а дефіцит Пенсійного фонду сьогодні дорівнює 5
відсотків ВВП, це більше 140 мільярдів, в середньостроковій перспективі 7
років.
І саме головне. Ми запропонуємо підняття, суттєве підняття пенсій для
5 мільйонів 200 тисяч українських пенсіонерів і оновлення пенсій, і підняття
пенсій в загальній цифрі 9 мільйонів пенсіонерів. Я абсолютно відповідально
заявляю про це. І ресурси в Пенсійному фонді на 1 жовтня будуть
закумульовані для того, щоб це зробити. Фактично 9 мільйонів пенсіонерів
відчують підвищення пенсійних стандартів.
І саме головне. Ми запропонуємо парламенту від уряду скасувати
оподаткування пенсій працюючим пенсіонерам.
Наступна позиція. Ми вважаємо, що в інтересах українського
фермерства, українського селянина ми маємо запустити систему обігу
земель. Наголошую на тому, що уряд дуже чітко сфокусований на підтримці
саме малого фермерства. Ми обмежуємо можливості будь-якої купівлі
української землі іноземними громадянами або компаніями. Також ми не
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будемо підтримувати можливість придбання цієї землі великими холдингами
і юридичними особами.
Ми

вважаємо,

що

ця

система

дасть

можливість

сформувати

цивілізований обіг земель в інтересах фермерства і українських громадян.
Наступна реформа. Це публічно відкритий продаж неефективного
державного майна. Це ми розглядаємо як в тому числі інструмент притоку
інвестицій, який буде підтримувати економічне зростання.
З іншого боку, ми подолаємо корупцію і неефективність. За останнє
тільки десятиліття державний сектор приніс збитки державі 82 мільярди
гривень. Це по попереднім тільки розрахункам. Ми маємо в цьому плані
навести лад. Так, як це зробили європейські країни і досягли в цьому питанні
успіху.
І дві секторальних надзвичайно важливих реформи. Це реформа
охорони здоров'я і реформа освіти. Ряд рішень вже знаходиться в
українському парламенті. І ми будемо готові до взаємодії і співпраці.
Вельмишановний пане Голово і шановні колеги народні депутати! Я
думаю, що сьогодні і міністри зможуть відповісти на ваші запитання, і я,
якщо такі будуть, а я переконаний, що будуть. Але хочу в першу чергу
подякувати вам за підтримку і розуміння.
Хто би сьогодні що не казав, але тоді, коли входять в парламент
необхідні закони, ми завжди маємо з вами професійну дискусію. Ми завжди
маємо можливість заручитись підтримкою народних депутатів України. Як я
вже сказав, що ряд завдань, які стояли на 2017 рік, які ми будемо виконувати,
стали можливим тільки тому, що ми отримали підтримку українського
парламенту. Тому ще раз дозвольте вам подякувати, сказати про те, що уряд
абсолютно повністю налаштований на конструктивну співпрацю. Ми не
розділяємо український парламент на коаліції і опозицію, ми готові розуміти
проблеми всіх політичних окрасів. Але я ще раз хочу наголосити, що ми не
будемо урядом популістів, ми будемо все робити для того, щоб наші дії були
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відповідальними, чесними по відношенню до українських громадян. І ми
готові це робити спільно разом. Ще раз хочу подякувати і ми готові до
дискусії. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володимире Борисовичу. І я би просив також
колег міністрів, от дуже цікавий виступ, 30 відсотків того, що зроблено, а 70
відсотків Прем'єр звернув увагу на те, що нам ще треба зробити в
наступному році. І, будь ласка, це на багато важливіше і цікаво напевно всім,
що ми повинні зробити, яка повинна бути підтримка від парламенту, від
комітету. Тому на цьому прошу закцентуватися.
Я запрошую до слова, регламент у нас 3 хвилини… От якщо ми будемо
говорити, що зробили і більше, що треба зробити, ми, я думаю, швидко
будемо рухатися. Будь ласка, до слова запрошується віце-прем'єр-міністр –
міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства Зубко Геннадій Григорович. Підготуватися Петренку. Дякую.
ЗУБКО Г.Г. Дякую, шановний пане голово, шановний Прем'єр-міністр,
шановні народні депутати. Я хотів би ще раз сказати, що капітальний ремонт
країни він почався ще 1 квітня 2014 року, коли була затверджена концепція
реформування місцевого самоврядування.
І хочу сказати, що безпосередньо ми маємо вже сьогодні за 3 роки
реформи конкретні результати, і це не тільки зростання місцевих бюджетів, а
я можу сказати, що порівняно з 2014 роком, коли це починалося, в 15-му році
у нас уже було відповідно до 14-го року 125 мільярдів до 68, в цьому, в 15-му
році було 98, в 16-му році – 149, а в цьому році ми запланували 175. Але я
хочу сказати, що за перші 3 місяці, перший квартал зростання відбулося до
44 мільярдів, це порівняно з першим кварталом 2016 року 32 мільярда,
практично 11 мільярдів сьогодні місцеві бюджети додали. Це до того слова,
що, коли ми приймали рішення, да, і казали, що йде додаткове навантаження
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місцевого самоврядування, то ми сьогодні бачимо збільшуються також і
можливості, і доходи, А це питання уповноважене. І тому безпосередньо
програма та, яка разом з Верховною Радою, коли приймалося рішення і про
Закон про добровільне об'єднання, і передачу повноважень, і не тільки в
ситуації регуляторної, а і в ситуації контрольної, я думаю, що це
безпосередньо ці повноваження дають можливість сьогодні наповнювати
бюджети.
Я не буду казати за кількість проектів, які були впроваджені на рівні
місцевих муніципалітетів або за допомогою держави як субвенції об'єднаних
територіальних громад і Фонд регіонального розвитку, тому що кожен рік
збільшується ці асигнування. Я би хотів би сказати про можливості,
можливості і компетенції.
Чомусь сьогодні виникає питання, тому що ми бачимо, що проектів
дуже багато, але є недостатність фахових проектів, які стосуються
інфраструктури. Це і стосується соціальної сфери, це стосується і
дорожнього господарства, а також ті проекти, які могли би залучати
інвестиції. Тому що безпосередньо ця реформа, вона буде давати можливість
зростання малого і середнього бізнесу. Це те, що буде піднімати економіку. І
сьогодні ми бачимо, що завдяки цим рішенням зростає інвестиційна
привабливість і зростає кількість робочих місць, але і зростає те, що сьогодні
є необхідність допомагати громадам в впровадженні проектів. Чому я так
кажу. Тому що, якщо на 1 січня 2016 року залишки на місцевих
казначейських рахунках були 32 мільярда, то на 1 січня 2017 року вони вже
склали 55. Це означає, що практично проектів не вистачає під ті кошти, які
сьогодні надходять до громад. Але головне сьогодні це не тільки об'єднання
громад, це і питання секторальної децентралізації, це проведення реформи
освіти, це опорні школи, приєднані початкові школи, це місцева
інфраструктура, це шкільні автобуси, які повинні довозити людей, це
питання первинної медичної допомоги, тому що уряд прийняв рішення, що
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безпосередньо 40 відсотків від медичної субвенції повинно бути спрямовано
на профілактику, діагностику і першу допомогу, а не на лікування, а не
тільки на лікування. І тому, я думаю, що секторальна децентралізація в
плануванні територій, в адміністративних послугах, а також соціальному
захисту, ми також будемо підвищувати в цьому році. І я би хотів би
подякувати Верховній Раді за те, що 9 лютого

проголосували дуже

важливий пакет законопроектів з точки зору децентралізації, це є можливість
і приєднання добровільного, це є можливість об'єднання з різних суміжних
районів. Комітет профільний дуже фахово відпрацював. А також те, що
стосується "маленької революції" – це

Закон "Про службу в органах

місцевого самоврядування", там, де є конкурсний набір, там, де є
компетенції, там, де є деполітизація місцевих депутатів, і там, де є
можливість формування кадрового резерву.
Також я би хотів сказати, що на цей рік ми плануємо, і буквально в
четвер буде винесений в зал закон, який буде вносити зміни до Бюджетного
кодексу для того, щоб підсилювати можливості місцевого самоврядування і
старост, і також ті питання, які стосуються передачі повноважень.
Ще раз хочу звернутися до Верховної Ради з точки зору підтримки
Закону 4355 – це передача земельних ресурсів, розпорядження земельними
ресурсами на місцеве самоврядування. Сьогодні це не тільки можливість
оподаткування доходів, це – можливість інвестиційної привабливості
місцевого самоврядування, і я прошу це підтримати.
Другий напрямок, те, що всіх хвилює, і сьогодні це, я вважаю,
мейнстрмова реформа – реформа енергоефективності, це та реформа, яка
повинна зменшити видатки кожного українського домогосподарства, так, і
української родини. І тому безпосередньо пакет законопроектів, який
сьогодні знаходиться у другому читанні у Верховній Раді, вже був багато
напрацьований

разом

із

комітетом,

із

експертними

групами,

із

громадянським суспільством – це пакет законопроектів про комерційний
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облік, про житлово-комунальні послуги, про фонд енергоефективності,
енергоефективність будівель, і також базовий пакет… закон, який був
прийнятий і підтриманий Верховною Радою – це 417 Закон про управління
спільною власністю у багатоквартирних будинках, де є можливість
формувати відповідального власника, надати технічну і фінансову підтримку,
і таким чином, зменшити – увага! – до 75 відсотків, практично, витрати
наших домогосподарств.
Тому я вважаю, що в цьому напрямку ми плідно працювали, і є
абсолютне розуміння у Верховній Раді. Але дуже головне, щоб ми все-таки
визначили

пріоритетом

як

реформу

децентралізації

і

реформу

енергоефективності, тому що ми маємо вже символи змін у громадах, де є
школи, дитячі садки, інфраструктура.
Дякую за увагу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Тож хотів би вам особисто подякувати, тому
що ми всі бачимо, члени профільного комітету, і в стінах українського
парламенту, і дякуючи вашій особистій участі в засіданнях парламенту, ці всі
закони приймаються. Але я хотів би ще вам сказати, щоб ви посилили свою
таку майстерність, досвід і сил більше приділили, тому що для нас, для
членів

Комітету

економічної

політики

те,

чим

ви

займаєтесь,

енергоефективність – це синонім енергонезалежності нашої країни. Тому вам
успіхів, ми будемо вас повністю підтримувати. Дякую.
До слова запрошується міністр юстиції Петренко Павло Дмитрович.
Наступна – Гриневич Лілія Михайлівна.
ПЕТРЕНКО П.Д. Шановний пане голово, шановні народні депутати,
шановний Прем'єр-міністр, члени уряду! Почну з того, що хочу подякувати,
дійсно, всім присутнім за те, що дуже багато планів і дуже багато тих
реформ, які розпочиналися ще в 2014 році, зараз стали реальністю. І
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український уряд чинний і попередній уряд діють по принципу "сказано –
зроблено". Тобто ми рухаємося дуже чесно і відверто в комунікації і з
парламентом, і з суспільством і чітко доводимо те, що вже зроблено і що
потрібно зробити.
На сьогоднішній день у зв'язку із спільною роботою українського
парламенту і українського уряду, тому що український уряд – це є
продовження українського парламенту, тому що ми живемо в парламентськопрезидентській республіці, ми маємо наступні результати в одній з найбільш
важливих сфер для життя українців – в сфері юстиції, в сфері справедливості.
На сьогоднішній день вже є реальністю, що в Україні діє антикорупційна,
нова антикорупційна система і це заслуга спільна наша, коли були прийняті
відповідні Закони щодо створення нових антикорупційних органів, щодо
відкриття реєстрів і доступу до всіх баз даних, щодо запуску системи
електронного декларування.
Друге надзвичайно важливе – це децентралізація. І тут і попередній
уряд у цьому напрямку почав рухатися. І тоді чинний Прем'єр-міністр,
будучи віце-прем'єр-міністром, в цій сфері фактично заклав підвалини
децентралізації. І на сьогоднішній день це вже є реальність, коли
повноваження щодо реєстрації бізнесу і нерухомості передані місцевим
органам влади. І це так само тут окрема подяка профільному комітету, який
провів спільно з нами цю реформу. На сьогоднішній день всі без виключення
місцеві територіальні громади здійснюють дані сервіси для громадян.
Третій блок – це спрощення сервісів і дебюрократизація. Це те, що
стосується кожного українця. Міністерство юстиції спільно з профільним
комітетом і з членами парламенту запустило пілотний проект, зараз це
національний проект надання онлайн сервісів у сфері реєстрації бізнесу,
нерухомості, народження, реєстрації інших цивільних станів. І вдумайтеся в
цифри, це реальні цифри, які на сьогоднішній день вже є статистикою, понад
75 мільйонів разів українці скористалися онлайн послугами без комунікацій з
11

чиновником, без бюрократії і без корупції. Тільки за минулий рік понад 1
мільйон платних онлайн сервісів українці фактично отримали від держави, а
це реєстрація бізнесу, це реєстрація нерухомості, це ліквідація ФОП, це зміна
кведів, це те з чим українські підприємці стикалися як негатив протягом
останніх 25-ти років, зустрічаючись з бюрократами і зустрічаючись з
побутовою корупцією. Зараз фактично це вже реальність, яку ми віддали для
того, щоб українець комфортно спілкувався з органами державної влади, а ці
органи дійсно здійснювали сервіс і послугу для українців.
Третій блок, ми запровадили ті сервіси, які стосуються кожного - це
отримання нормальних послуг при народженні дитини. Коли людина не бігає
по кабінам чиновників і отримує свій перший документ своєї дитини про
народження через бюрократію і корупцію.
Тільки за минулий рік завдяки ініціативі уряду це став уже
національним проектом і 140 тисяч українських немовлят, українських
громадян отримали відповідні документи в пологових будинках, без черг і
без відповідної бюрократії протягом 24-х годин в тих фронт-офісах, де
працюють фактично співробітники Міністерства юстиції. Ми так само на
цьому не зупинилися і зараз ми доповнюємо ці сервіси сервісом щодо
реєстрації місце проживання спільно з міністерством внутрішніх справ і
сервісом щодо отримання державної допомоги фактично в онлайн режимі
при народженні дитини спільно з Міністерством соціальної політики…
_______________. И главное – брак и развод по Интернету.
ПЕТРЕНКО П.Д. Так само ми запроваджуємо дебюрократизацію в тих
послугах, які держава надає кожному українцю, в тому числі і через проект
"Шлюб за добу".
Ми спільно з колегами з парламенту запустили надзвичайно важливий
соціальний проект, це безоплатна правова допомога. Коли дали можливість
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тим українцям, які ніколи не мали можливості отримати платного адвоката і
право на справедливість і право на відповідний юридичний захист.
За минулий рік було відкрито 549 бюро правової допомоги по всіх
країні, і майже півмільйона українців отримували відповідну фахову
юридичну допомогу від українських правників, українських адвокатів, а це
пенсіонери, це інваліди, це учасники АТО, це переселенці, тобто це ті люди,
які надзвичайно потребують такого соціального захисту.
Була започаткована судова реформа, і тут нам з вами треба буде ще
працювати для того, щоб українці отримали новий справедливий суд.
Ми

почали

реформу

пенітенціарної

системи,

яка,

фактично,

позбувається зараз радянщини і тих репресивних ознак, які там були
нав'язані ще починаючи від Сталіна.
Ми так само ведемо великий блок роботи в юридичній війні з
державою-агресором, з Російською Федерацією, і можна сказати, що в нас є
дуже серйозна і доказова база, і дуже серйозні перспективи виграти суди у
Російської Федерації і підтвердити право України як на компенсацію збитків,
так і на відновлення нашої територіальної цілісності і тих прав, які були
порушені окупантами.
Так само ми плануємо запустити великий проект по дерегуляції.
Сьогодні

український

уряд

схвалив

один

надзвичайно

важливий

декомунізаційний закон, який пропонує українському парламенту скасувати
дію всіх радянських актів, які приймалися до Дня незалежності України і які
до цих пір, на жаль, діють в українській правовій системі. Ми таким чином
поставимо крапку в тій колоніальній політиці і, фактично, підході, який був,
на жаль, в Україні 25 років в частині нормативних актів.
І ми так само плануємо як одну з важливих ініціатив уряду в цьому
році запустити національний проект "Я маю право!", де українська держава,
українське Міністерство юстиції буде надавати інформацію українцям по
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їхнім правам, щоб вони могли

ними

користуватися, захищати і

реалізовувати.
Дякую за увагу. Я думаю, що спільна робота і комітету, і парламенту
дасть нам ще дуже-дуже багато результатів. І наш слоган "сказано-зроблено"
увійде у практику як парламенту, так і інших центральних органів виконавчої
влади.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Павло Дмитрович. Ви як наш профільний
міністр, предмет відання нашого комітету – все, що зв’язано з Міністерством
юстиції, ми вас дуже любимо, ми вас дуже поважаємо, мало того, ми дуже
гордимося тим, що ви зробили на цій посаді. Тому що я вважаю, стільки
реформ, скільки ви зініціювали, ми вас підтримали, ну, важко собі навіть
уявити. Але ви нам минулого року такі показували гарні картинки, коли ви,
там, шлюб за одну годину, немовлята в родзалі отримують документи. Ви
нам обіцяли одружитися, Павло Дмитрович. Якщо ми Міністерству юстиції
може поставити оцінку відмінно, то вам ми відмінно не можемо поставити.
Ми вас просимо до наступного звіту уряду виконати свою обіцянку. Дякую.
Лілія Михайлівна, будь ласка.
ГРИНЕВИЧ Л.М. Шановний пане голово! Шановний пане Прем'єрміністр! Шановні народні депутати, учасники цього засідання! Я думаю, що
кожен політик знає як це гарно говорити про те, що необхідно інвестувати в
людський капітал. Мені дуже приємно, що наш уряд про це не лише
говорить, а саме робить і діє. І про це свідчить фінансування системи освіти,
подивіться, будь ласка, тут порівняні цифри і у відсотках ВВП, і абсолютні
цифри. Ми також змогли виправити помилки, які були зв'язані з процесом
децентралізації передачі професійно-технічної освіти на міста обласного
значення. Зараз в нас врегульоване питання управління професійно14

технічною освітою, ми додали субвенцію в понад 2 мільярди на здобуття
загальної середньої освіти, ми інвестуємо в освіту і відсоток ВВП на цей рік,
який планується це 6,52 в порівнянні з минулим роком в 5,7.
Але для нас дуже

важливо, щоб

ми

могли би покращити

інфраструктуру наших навчальних закладів. І ось інвестиції урядові в 2016 і
2017 році, де ми разом з органами місцевого самоврядування покращуємо
стан опорних шкіл, купуємо шкільні автобуси, обладнання природничоматематичних кабінетів. Вперше появилася субвенція на інклюзивну освіту,
де ми стимулюємо, щоб дітей з особливими потребами включали в навчання
в звичайних навчальних закладах. Це дуже важливо для соціалізації і
позитивно впливає і на інших дітей. Я прошу швидше листати презентацію
тих, хто це робить, тому що я не маю пульту. Хто листає презентацію?
Прошу листати презентацію.
Отже, в дошкільній освіті, ви бачите, яка цифра створених місць. Ми
також спростили СанПіНи, і для нас перспектива – це рухатися далі в
нарощуванні місць, а також зменшити бюрократичні процедури у відкритті
дошкільних навчальних закладів приватної власності і змішаної власності.
В загальній середній освіті ми продовжуємо відкривати "опорні
школи", тому що ідея полягає така: початкова школа якнайближче до місця
проживання дитини, діти старших класів мають навчатися в нормально
обладнаних кабінетах з фаховими вчителями.
Шановні народні депутати, до вашого відома я хочу довести, що
сьогодні, якщо ми візьмемо десятикласників в Україні, дітей 10 класу, то в
сільських територіях понад 30 відсотків десятикласників навчаються в
школах, де менше 10 учнів. Тобто в цій школі один вчитель навчає п'ятисеми предметам. Яка може бути якість освіти? Тому для тих, хто відстоює…
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Мій дідусь, Лілія Михайлівна, так у тюрмі викладав –
шість предметів, там не було важливо. Він у тюрмі на пенсії викладав, йому
дали шість предметів.
ГРИНЕВИЧ Л.М. Тому я хочу тим, хто просто сліпо повторює гасло
проти оптимізації, пам'ятати, що за оптимізацією стоїть якість освіти дітей
насправді.
Соціальні стандарти для освітян. Це було дуже важливо. Ви знаєте, я
вже доповідала, що ми розпочинаємо реформу середньої освіти "Нова
українська школа". Її віддзеркалює Закон "Про освіту", який прийнятий у
першому читанні і готується до другого читання, є прийнята концепція і
політична пропозиція уряду. Можна вступати в реформу тільки інвестуючи в
людей, які будуть також робити цю реформу. Ми підняли на 50 відсотків
зарплату вчителям, ми просунули їх по тарифній сітці на два тарифні
розряди, і так само з 1 вересня це буде стосуватися всіх педагогічних
працівників.
Професійно-технічна освіта. Займаємося оновленням стандартів. Зараз
за дорученням Прем'єр-міністра працюємо над тим, щоб розробити більш
тісні можливості для співпраці з роботодавцями. Нам потрібні будуть зміни
до законодавства для цього, щоб створити умови для дуального навчання і
збільшення баз практик, які в нас є у професійно-технічній освіті.
Вища освіта. У вищій освіті теж займаємося стандартами, зросли
стипендії, як ви знаєте, тут є всі кількісні показники, не повторюю за браком
часу.
Проте, що для нас дуже важливо. Ми працюємо зараз над новими
механізмами фінансування вищої освіти і представимо відповідний
законопроект у парламенті. Для нас дуже важливо пов'язати стандарти вищої
освіти з потребами ринку праці. Не приховую, що є проблема, ми
недостатньо маємо коштів на комунальні послуги у вищій освіті.
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Наука. От з наукою, я переконана, що нам треба рухатись вперед і нам
потрібне сприяння парламенту, тому що… хоча ми збільшили фінансування
науки у порівнянні з минулим роком на 1 мільярд гривень. Це все ще дуже
низька цифра у відсотка ВВП і не відповідає закону. І я була б рада, якщо би
ми мали більше дискусій не тільки про підвищення зарплат суддя
Конституційного Суду, а, щоб ми говорили також про наших науковців, яких
нам треба втримати тут і розвивати нашу наукову структуру і технологічно
на нових засадах.
Саме тому ми зараз, приєднавшись до програми "Горизонт – 2020" ми
вже забрали, наші науковці в проекти втягнули майже 12 мільйонів євро. Але
все це теж недостатньо без наших також інвестицій.
Ми будемо працювати з парламентом цього року також над
інноваційним законодавством, відповідні проекти готуються зараз урядом.
Дякую за увагу. Готова відповісти на всі запитання. Єдине, наші 5
пріоритетів на 2017 рік це, по-перше, підготовка до… впровадження нової
української школи, яка буде запроваджуватись з 1 вересня 2018-2019
навчального року; модернізація професійно-технічної освіти; забезпечення
якості вищої освіти; нові процедури Національного агентства забезпечення
якості вищої освіти і нова система управління та фінансування науки. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ну, саме основне в реформі і ми завжди на це говорили, завжди
заговорювали, яку оцінку учню поставити в школі п'ятірку чи дванадцятку?
Скільки років вчитися 10 чи 11? А саме основне це те, що ви зробили, ваш
уряд, і ми в парламенті минулого року проголосували: ми підняли зарплату
вчителям більш, ніж на 50 відсотків, щоб вчитель себе міг достойно почувати
і вчити наших дітей формувати наше майбутнє.
Дуже вам дякую.
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Будь ласка, до слова запрошується Рева Андрій Олексійович – міністр
соціальної політики. Підготуватися Кутовому.
РЕВА А.В. Шановний Андрій Володимирович, шановні народні
депутати, шановні колеги, присутні! Уряд розпочинав свою роботу в
достатньо складних соціально-економічних умовах. Протягом 2014-2015
років доходи наших громадян впали майже на третину, а реальна заробітна
плата на 25 відсотків. Перед урядом стояли дуже серйозні виклики, пов'язані
з соціально-економічною ситуацію в країні. Фактично, ми розпочали свою
роботу в умовах, коли юридично існував колективний трудовий спір між
профспілками

і

урядом,

фактично,

ми

стояли

перед

небезпекою

дестабілізації соціальної, пов'язаної з тим, що життєві соціальні стандарти
знаходилися на неналежному рівні. І тому після затвердження Програми
діяльності Уряду перед Міністерством соціальної політики були поставлені
конкретні завдання, чотири основних пріоритети, над якими ми працювали
протягом 2016 року.
Перший пріоритет – це реформування системи оплати праці,
закладення основи для підвищення вартості робочої сили, оскільки в Україні
на сьогоднішній день, на жаль, цей показник далекий від не те що
європейських, а навіть, вибачте, іноді африканських показників.
Другий напрямок – це посилення адресності соціальних виплат і
адресних державних допомог, забезпечення

реалізації принципу "гроші

ходять за людиною", що дозволяє, по-перше, направляти їх конкретним
людям на вирішення конкретних питань, зменшує залежність людей від
чиновника і зменшує поле для корупційних ризиків.
Третє – це пенсійна реформа.
І четверте – це розвиток адміністративних послуг, забезпечення їх
нової якості, в тому числі, розвиток послуг соціального характеру на рівні
територіальних громад.
18

Виконуючи програму діяльності Кабінету Міністрів у… програму
діяльності Кабінету Міністрів, урядом 23 серпня 2016 року було підписано
Генеральну угоду про регулювання основних принципів і норм реалізації
соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2016-2017
рік. Практично, ця угода підвела риску під цим колективним трудовим
спором. Ми взяли на себе зобов'язання і закінчили переговорний процес,
який тривав в нашій країні попередні п'ять років.
Генеральна угода містить спільні домовленості та окремі зобов'язання
сторін – 158 положень, а також низку рекомендацій для колективних
переговорів на галузевому, територіальному і локальному рівні. Ми
домовились спільно працювати протягом цього і наступного року над
складним комплексом проблем соціально-трудової сфери, розв'язання яких
буде забезпечувати підвищення соціального захисту громадян. Зі свого боку,
урядом забезпечено виконання передбачених у генеральній угоді показників.
Підвищення

рівня

оплати

праці

було

визначено

одним

з

найважливіший питань соціальної політики. Саме тому у генеральній угоді
цьому було присвячено цілий розділ. Уряд спільно з роботодавцями взяли
зобов'язання забезпечити, починаючи з 2016 року, тобто минулого року,
щорічне зростання середньомісячної заробітної плати в цілому по економіці
на рівні вищому, ніж прогнозний індекс споживчих цін. Динаміка зростання
середньої заробітної плати ілюструє виконання цього зобов'язання. При
збільшенні індексу споживчих цін у січні-лютому 2017 року порівняно з
відповідним періодом 2016 року на 13,9 відсотків, зростання середньої
заробітної

плати

склало

36,8

відсотки,

тобто

урядом

забезпечено

випереджаюче зростання розміру доходів громадян порівняно з індексом
інфляції.
Для захисту низькооплачуваних категорій працівників як громадян з
низькими доходами було внесено до Державного бюджету України на 2106
рік зміни щодо зростання соціальних стандартів більшими темпами, ніж був
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індекс інфляції. Зростання складало в минулому році соціальних стандартів
на 16 відсотків, офіційний індекс інфляції на 12,4 відсотки. Це було вперше
зроблено за декілька років.
У Державному бюджеті на 2017 рік передбачено зростання доходів
населення, зростання стандартів на 10 відсотків при прогнозному індексі
інфляції 8,4 відсотки. Така тенденція зростання соціальних стандартів
забезпечить поетапне зростання реальних доходів населення і відновлення
його купівельної спроможності.
Особливої уваги в ході забезпечення соціально-економічного розвитку
вимагало питання вартості ціни робочої сили. Тому, з перших днів роботи ми
приступили до реформи в сфері оплати праці. 6 грудня 2016 року Верховною
Радою України був прийнятий розроблений урядом і профільним комітетом
Верховної Ради України Закон № 1774, який був поворотним, з нашої точки
зору, в сфері реформування відносин в цій галузі.
Я хотів би подякувати всім народним депутатам, які голосували за цей
закон. Тому що фактично цей закон відкрив дорогу до глибокого
реформування не тільки заробітної плати, але й пенсійної системи України.
Законом запроваджено нову методологію у визначенні мінімальної
заробітної плати, що дало змогу встановити її на рівні повної вартості
споживчого кошику, підвищити вдвічі до 3 тисяч 200 гривень на місяць з 1
січня 2017 року. Всього близько чотирьох з половиною мільйонів громадян
отримали підвищену заробітну плату. Легалізовано значну частку оплати
праці. І таким чином, люди будуть мати право на більшу пенсію.
Про ефективність прийнятого рішення свідчить динаміка легалізації
частини доходів у сфері оплати праці, реальне зростання заробітної плати та
надходжень до фондів соціального страхування, Пенсійного фонду України,
державного і місцевих бюджетів.
В січні-лютому 2017 року реальна заробітна плата відносно періоду
відповідно 2016 року зросла майже на 20 відсотків. За три місяці
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надходження єдиного соціального внеску зросли, порівняно з аналогічним
періодом минулого року…
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Андрій

Олексійович,

я

перепрошую.

Ми

не

запам'ятаємо всі ці цифри. Я хотів би одне сказати. Ви на сьогоднішній день
на вістрі, на вістрі фронту і боротьби з популізмом і з політиканством.
Сьогодні іде така хвиля стосовно пенсійної реформи, що від вас, ну, ви –
номер один.
І я хочу вам сказати, що це вже така у мене в родині навіть. Я знаю
одне: поки міністр соціальної політики Рева, може бути піднята тільки
зарплата, а не пенсійний вік. І це всіх треба заспокоїти, ви дуже великий
молодець, що ви доступно на ефірах, ми слідкуємо, але треба більше-більше
протистояти популізму, політиканству, тому що людям брешуть, людей
лякають і ваша основна робота – це політична складова. Вам дякуємо і ми
будемо вас у всьому підтримувати.
РЕВА А.О. Спасибі, Андрій Володимирович.
Єдине – репліка. Я хочу сказати, що пенсійна реформа, яка буде
запропонована українському парламенту, була результатом річної роботи
всього уряду з міжнародними спеціалістами, експертами в середині країни.
Ви абсолютно праві, ми відстояли позицію про те, що загальний пенсійний
вік залишається незмінним, 60 років для чоловіків і збільшується так, як це з
11-го року відбувається до 21-го року, для жінок. Ми представимо всі
напрацювання. І єдине, що хочу сказати: для пенсіонерів ця пенсійна
реформа означає повернення справедливості і повернення диференціації в
пенсіях, тобто для них це очікуваний результат. І я хотів би попросити всіх
народних депутатів підтримати те, що від нас чекають 12 мільйонів
пенсіонерів. Дякую.
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Не сумнівайтесь, можете на нас розраховувати.
Будь ласка, до слова запрошується міністр аграрної політики та
продовольства Кутовий Тарас Вікторович. Послухаємо, чи у нас все-таки
залишився, в принципі, хліб – всьому голова.
КУТОВИЙ

Т.В.

Дякую,

шановні

народні

депутати,

Андрій

Володимирович, Володимир Борисович, колеги міністри. Ну, кілька
революційних речей відбулося, насправді перш за все за підтримки
парламенту.
Перше, що у нас суттєво змінена система державної підтримки. І мова
іде не про цифру цієї підтримки, а вона збільшена більше ніж в 15 раз, а мова
іде про те, що ця підтримка зафіксована парламентом як програма на
наступні 5 років, більше того, вона прив'язана до обсягу виробництва
сільськогосподарської продукції. Тобто 5,45 мільярдів гривень в цьому році
як 1 відсоток від виробництва сільськогосподарської продукції буде
спрямовано на підтримку аграріїв. Що дуже важливо, буквально зараз
казначейством іде опрацювання платіжок, згідно яких 100 відсотків
сплаченого ПДВ аграрними виробниками вже за лютий буде державою
компенсовано. Тому те, про що ми говорили, і дуже багато було скептичних
думок з приводу цього, воно насправді не відбулося, той негативний
сценарій, а є позитивний сценарій. І, я думаю, що всі наступні місяці ця
тенденція збережеться.
Більше того, хочу сказати, що статистика по першому місяцю
відшкодування, також було багато розмов про відшкодування саме
тваринникам або великим тваринникам. Так хочу сказати, що відшкодування
по першому місяцю на тваринництво складає всього 20 відсотків, все інше
утримали загальні, малі та середні фермерські господарства. Тому в цьому
напрямку так само присутня ефективність. Я дуже хотів би подякувати за це
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рішення, що 5 наступних років аграрії мають цю підтримку зафіксовану в
Бюджетному кодексі. Дякую вам за це.
Дуже коротко про цей рік. Він дійсно був успішним в контексті
операційної діяльності. Дякую всім аграріям за це. Загальноторгівельний
обсяг України сьогодні по аграрній сфері склав 19,6 мільярдів доларів, що
складає 26 відсотків всього загальноторгівельного обсягу України. І
позитивний баланс складає більше 12 мільйонів… мільярдів євро. Тому
абсолютно очевидно, коли ми говоримо про те, що галузь є сьогодні
лідируючою. Але ми дуже сподіваємося, що всі інші галузі в Україні, вони
так само будуть з часом домінувати і домінувати, і ми будемо дуже раді,
якщо нас хтось буде наздоганяти. 66 мільйонів тонн вироблено зернових в
цьому році. І капітальні інвестиції за цей рік склали рекордну кількість – 61
мільярд гривень інвестовано сьогодні в галузь АПК. І, я думаю, що це
непоганий показник. Переважно інвестиції здійснювалися в інфраструктурні
проекти, портові можливості. І це, перш за все, відображає той зростаючий
вал виробництва.
Із досягнень непоганих, мені здається, ми досягнули у співпраці з
нашими європейськими партнерами рівня регіоналізації у випадку загроз по
африканській чумі, по пташиному грипу, попередньо діяла заборона на
країну. Сьогодні працює принцип регіоналізації. Тобто забороняється до
експорту тільки ті регіони, в рамках яких виявлені спалахи. Це був досить
складний переговорний процес з Європейською комісію з відповідальними
інститутами і ми досягнули цього рішення. І це дуже суттєво впливає
сьогодні на зростання експортного потенціалу, перш за все, по тваринництву.
Також із гарного досягнення, знову ж таки дякую Верховній Раді, був
ратифікований кредит від Європейського інвестиційного банку. Зараз йде
опрацювання проектного офісу та вибір комерційних банків-партнерів і 400
мільйонів євро українські аграрії зможуть по зниженій суттєвій низькій
ставці отримати фінансування, я сподіваюся, вже в другій половині цього
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року. І тут комплексна робота в тому числі і з Міністерством фінансів,
Олександр Олександрович мені це підказує дуже активно. Дякую.
І з того, що би хотілося сказати в плані підтримки і подальших кроків.
Приватизація. Подано насправді 2 підприємства вже передано в Фонд
держмайна, 13 підприємств прийняті всі відповідні документи і іде передача,
переважна більшість підприємств знаходяться під забороною. І, звичайно,
кількість підприємств, які будуть передані до Фонду державного майна, я
сподіваюся, буде суттєво більше.
Крім того вашій увазі і увазі вашого комітету був мною особисто
презентований законопроект про особливості приватизації в спиртовій галузі,
про демонополізацію там, цей законопроект був підтриманий вашим
комітетом і ми радо чекаємо розгляду цього законопроекту в залі Верховної
Ради і я думаю, що це теж буде гарне і потужне рішення в контексті
реформування в галузі.
Що стосується земельних відносин, впроваджено електронні сервіси,
видача витягу з Державного земельного кадастру, 150 тисяч вже в цьому році
видано, 27 тисяч витягів технічної документації, тобто, ми максимально
намагаємось здійснювати електронним чином спілкування з користувачами.
Крім того в цьому році запроваджено, в попередньому році запроваджений
принцип екстериторіальності розгляду земельних питань, а саме там, де
подається ця заявка вона в автоматичному режимі розподіляється по всій
території України, тобто, заявка може бути подана в Закарпатській області, а
технічні документації всі розглядаються зовсім в іншій області. Це, звичайно,
дуже сильно скорочує всі маневри пов'язані з якими то не будь корупційними
зловживаннями.
Хотів також подякувати Верховній Раді за виділені кошти, у нас
запроваджена рибоохорона, вже в 6 областях вона працює і ми сподіваємося,
що в цьому році вона вже запрацює в усіх областях України. Це молоді
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хлопці, переважною більшістю всі з АТО, які сьогодні на новий рівень
виводять роботу по боротьбі з браконьєрством.
Хочу сказати, що за 19 років незалежності України, комерційні судна
Держрибагенції вперше дали прибуток. Більше 500 тисяч: 515 тисяч доларів
чистого прибутку задекларовано вперше за історію України комерційними
суднами Держрибагенції. Я думаю, що це гарний показник, незважаючи на
те, що вони за ці 19 років амортизувалися і нарешті почали давати прибуток,
я думаю, що це теж показник. Іде активно робота із Світовим банком, а також
створена спільна група з Верховною Радою по реформуванню лісової галузі.
Є дуже багато напрацювань, дуже сенситивна галузь, буквально, я мав перед
цим зустріч, пов'язану із фінансуванням лісової галузі. Я думаю, що це
важливе питання, оскільки у нас є ресурсні області там, де є можливість у
державних підприємств забезпечувати свої потреби, а державні підприємства
півдня, сходу і сьогодні особливо в питаннях підвищеної пожежонебезпеки,
це питання розглядається. І ми буквально на наступне засідання уряду
плануємо винести рішення, яке суттєво підвищить фінансування саме в
протипожежних заходах. На даний момент подано 12 законопроектів
Міністерством промислової політики, один з них прийнятий за основу і в
цілому, 6 розглянуто комітатами і рекомендовано до розгляду Верховної
Ради, 5 знаходиться на опрацюванні в комітетах, 58 постанов було, так само,
прийнято за цей період і вони регулюють дуже багато галузей.
Також хотів би дуже коротко, намагаючись дотримуватися регламенту,
дуже багато було ліквідовано органів, в тому числі сільськогосподарська
інспекція. І якраз от робота по інституційному встановленню, вона прийшла
на період нашого уряду, конкурси, набір людей і це дуже сильно відчувалося,
що інституції обезкровлені, сьогодні багато нових людей за конкурсами
приходить. Сьогодні в контексті роботи по боротьбі з африканською чумою
свинною, ми маємо вже майже фіналізований, де ми будемо мати три
мобільних загони разом з Національною поліцією, де ми будемо
25

максимально реагувати на всі виклики і спалахи для того, щоб цю біду у нас
побороти.
Крім того, я також хотів прокоментувати, коли говорять, що у нас дуже
багато спалахів. Насправді в Польщі, якщо ми її порівнюємо в контексті
європейського середовища, спалахів набагато більше. Єдиний момент, що у
них переважно спалахи це в дикій фауні, у нас це більше у господарствах, і
тут питання, звичайно, біобезпеки. Рішеннями Верховної Ради скасована
ветеринарна поліція, ми от за рахунок мобільних загонів якраз хочемо
стимулювати. Дякую за увагу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Перше, що хотілось би прокоментувати, Тарас Вікторович, два
підприємства і дев'ять, які передали на приватизацію – це нічого порівнюючи
з тим, що у вас в підпорядкуванню в міністерстві більше тисячу 300
підприємств і з цим треба щось робити.
Друге питання – це ми давно знайомі і я хочу вам сказати таки свою
особисту думку. Ви, дійсно, за рік зробили як міністр дуже багато, але
враховуючи ваш потенціал і ваш досвід ви зробили дуже мало. Тому я
пропоную і бажаю вам перейти на наступну передачу і в наступному році
довершити те все, що ви собі запланували. Дякую.
Шановні друзі, я пропоную, я знаю, що всім міністрам є що сказати,
але в депутатів є запитання і, якщо ви не заперечуєте було б, мені здається,
цікавіше, якщо би ми перейшли до такого більш жвавого обговорення, тому
що ми читати вміємо, з звітом всі ознайомлені, у нас є запитання, які би ми
хотіли задати. Немає зауважень? Тоді, щоб… я по порядку, якщо депутати не
заперечують, я по порядку надам слово всім членам комітету, ми коротенько
обміняємося думками, задамо питання, відповіді, будь ласка.
Перший народний депутат – Соловей.
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СОЛОВЕЙ Ю.І. Шановний Володимир Борисович, шановні члени
уряду. Мені, знаєте, приємно, що в кожному виступі і вашому як Прем'єрміністра і членів уряду кожен високопосадовець і ви відзначаєте роль
парламенту… Прошу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я дуже перепрошую, Юрочка, я обіцяв надати слово
керівникам фракцій коаліції, якщо можна, секунду їм уступимо…
СОЛОВЕЙ Ю.І. Раз така справа…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Вибачте, Максим Юрійович, до слова запрошую…
ви так далеко сіли, що я вас не бачу.
БУРБАК М.Ю. Пане головуючий, дякую за можливість надати хвилину
на виступ, тому що, перепрошую, у нас комітет в якому працює п'ять людей
з питань учасників бойових дій в зоні АТО, без мене кворуму немає, тому я
хочу зараз висловити позицію коаліції.
Вдячні за запрошення, пане головуючий, пане Прем'єр-міністр, члени
Кабінету Міністрів. Вдячний, по-перше, за те, що продовжується та
позитивна традиція, яка була запроваджена ще в першому уряді Арсенія
Яценюка – щорічні, публічні, відкриті звіти уряду. Кожен депутат може
прийти, задати питання, отримати відповідь. Вдячний за це.
Подяка за те, що, пане Прем'єр-міністр, за те, що те, про що ми
домовлялися рік тому, коли ви презентували склад уряду, воно виконується.
Це в продовження тих реформ, які були започатковані урядом Арсенія
Яценюка.
Ми готові і працюємо в коаліції. Ви бачите, що фракція "Народного
фронту" сама дисциплінована, організована і ми завжди підтримуємо всі
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урядові ініціативи, тому що це є продовження тих реформ, які потрібні нашій
державі.
Далі хотів би сказати, що керівництвом Верховної Ради запроваджено
тематичні дні, блоки. І ви знаєте, що кожен міністр, ми запрошуємо також,
ми бачили багатьох міністрів в нас на засіданні фракції, також запрошуємо
всіх презентувати свої законопроекти для того, щоб ми були більш обізнані і
готові до дискусій і підтримки в залі.
Що чекає коаліція в наступному році? Це… Ну, в усьому робочому.
Чекаємо пропозицій щодо Пенсійної реформи. Чекаємо пропозицій щодо
реформи медичної галузі, чекаємо пропозицій нарешті як ми будемо
відкривати ринок землі, тому що дуже багато популізму, і бачимо, що деякі
окремі політичні сили навіть собі роблять рейтинг на проведенні фейкових
референдумів.
Далі. Чекаємо запуску приватизації, нарешті, це потрібно, треба
наповнювати бюджет. Прикро, що попереднє керівництво за 2 роки не
зробило нічого взагалі. Це ганьба.
І освіта. Які є пропозиції? Пан Прем'єр-міністр неодноразово говорив,
що нам на засіданнях експертних груп потрібен представник Кабінету
Міністрів для того, щоб він фахово міг розказувати пропозиції урядових
законопроектів.
Далі. Що ще ми очікуємо. Це дієва реформа ДФС та створення,
нарешті, Служби фінансових розслідувань. Це також треба обговорювати. І
саме головне, щоб всі ініціативи, щоб всі реформи, вони проходили широке
публічне обговорення, щоб ми людям розказували правду. Тому що численні
популісти в стінах Верховної Ради це просто перекручують так, що люди на
місцях не розуміють.
Добре, що ми повернули функцію парламентського контролю. Вже
другий тиждень поспіль проходять звіти. От, сьогодні було НКРЕКП,
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минулого тижня ми заслухали НАЗК. Так, ми за три роки зробили дуже
багато.
Так, є певні недопрацювання. Але для того ми і є тут, для того, щоб їх
виправляти. І головна сила відповідальних державницьких людей, те, що
треба визнавати помилки і їх змінювати, вирішувати.
Тому думаю, що підтримка коаліції є, коаліція існує. Коаліційний уряд
працює. І тому я буду радий, що "Народний фронт" буде підтримувати всі
ваші ініціативи в наступному році робочому.
І далі маленьке зауваження. Пане Прем'єр-міністр, сьогодні ми знаємо,
що великий здобуток, це є спільний здобуток всього українського народу,
урядів, Верховної Ради, Президента України – ми отримали безвіз з країнами
Євросоюзу. І тепер наше завдання – імплементувати цю довіру.
Я сьогодні звернувся з трибуни парламенту і зараз використовую цю
нагоду для того, щоб збільшити фінансування Державної міграційної служби.
Там цифра десь понад 200 мільйонів гривень. Для того, щоб ми збільшили
пункти видачі біометричних паспортів. Щоб не було черг.
Також звернувся до СБУ та Держспецзв'язку з тим, щоб вони
забезпечили канал зв'язку захищений. І щоб нарешті почали видаватися
біометричні паспорти. Щоб, коли ми отримаємо безвіз в червні місяці, не
було столпотворінь. Бо завжди буде відповідальна влада. Давайте цього разу
уникнемо.
І наступне, що турбує всіх. Це дороги України. Впевнений, що
Міністерство фінансів все ж таки знайде можливість застосувати деривативи,
цей інструмент. І віднайде 15 мільярдів гривень проанонсованих. І ми
почнемо відбудовувати інфраструктуру України. Дякую. Я вам ще раз
засвідчую повну підтримку коаліції.
ГРОЙСМАН В.Б. Дякую! Пане Голово, з вашого дозволу. І, шановний
Максим Юрійович, ми дуже вдячні коаліції і "Блоку Петра Порошенка",
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"Народному фронту" за злагоджену роботу. Також я хочу подякувати і
позакоаліційним фракціям і групам, які підтримують наші з вами ініціативи.
Насправді, все те, що ви сказали, це є план дій уряду і щодо
підвищення пенсій, я хочу наголосити, 9 мільйонів пенсіонерів отримають
підвищення пенсій з 1 жовтня, після проведення самої реформи.
І інші ініціативи, і щодо продажу неефективно використовуваного
майна, і щодо запуску ринку землі в інтересах фермерства, і освіта, і охорона
здоров'я, це наш ключовий пріоритет. Так як і питання модернізації доріг. Ми
сьогодні навіть на уряді це питання розглядали. Постійна увага. Ми маємо 30
мільярдів заккумулювати і направити їх, ефективно використовувати.
Тому що є проблема, ми сьогодні про неї говорили на уряді. Що те, що
робили в минулому році, має теж вади технічні. І треба зараз це все
поправляти. І нехай несуть відповідальність ті, хто наробив халтуру.
Хочу сказати, що це все стало можливим. Насправді, якщо ми
подивимось на період 2014-й, 2015-й, 2016 рік, насправді те, що робив уряд
Арсенія Яценюка в 2014 році, в 2015 році, в 2016 році, непопулярні дії. Дії,
які були дуже важкими, але дали можливість макроекономічної стабілізації.
Тому що ми розуміємо, ми втратили 25 відсотків економіки. Треба було
рішуче діяти і дуже швидко, і спільно з парламентом, до речі. Тому що
парламент багато ініціатив і в 2014-му, і в 2015-му, і в 2016 році таки
підтримував. Це дало можливість на стабілізацію ситуації.
Далі ми перейшли сьогодні до зростання. Але дуже важливо, щоб, ви
знаєте, ми дуже критично ставимось до результатів своєї роботи, дуже
критично. Важливо не те, що ми тут говоримо, а важливо те, що відчувають
люди сьогодні. Тому ми і знаємо, що підвищення соціальних стандартів,
модернізація і капітальний ремонт країни, пенсійна реформа, це все дасть і
пришвидшення економічного зростання.
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І люди реально відчують, що ситуація почалась змінюватись в
інтересах цих людей. Оце для нас є важливий пріоритет. Тому щиро вдячний
за підтримку коаліції роботи уряду. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Вибачайте ще раз, Юрій Ігорович продовжить.
СОЛОВЕЙ Ю.І. Дякую. Шановний Володимир Борисович! Я ще раз
хочу повторити тезу про те, що мені приємно, що сьогодні уряд відзначає
роль парламенту в здійсненні реформ. І те, що я хочу відмітити, і я думаю, ця
практика має продовжуватись, що сьогодні є набагато більш тісніша
співпраця уряду з народними депутатами.
І я думаю, що це є основа того, що більшість законопроектів, які
вносяться урядом в парламент, находять свою підтримку в парламенті.
Що стосується звіту за 2016 рік. Ну, ви знаєте, якщо ми задамо
питання, чи можливо, щоби уряд досяг кращих результатів, ніж ті, ну,
напевно, що може, теоретично і можливо, але я вважаю, що в тих умовах,
яких довелося сьогодні працювати уряду, в умовах війни, в умовах
відсутності

зовнішнього

фінансування,

те,

що

вдалося

забезпечити

нормальне бюджетне фінансування, те, що вдалося забезпечити

хоч

невеликий, але ріст валового внутрішнього продукту, і що саме важливе,
вдалося забезпечити нормальний рівень інфляції в межах 10 відсотків, я
думаю, що це абсолютно великий позитив. І я думаю, що якщо сьогодні в
суспільстві точаться дискусії і задають питання, чи є альтернатива цьому
уряду, на моє глибоке переконання, на даний момент альтернативи цьому
уряду немає.
Що стосується тих пропозицій, які сьогодні звучать по 2017 року, то в
мене є три конкретних питання. Перше питання, Володимир Борисович, до
вас. Ми знаємо, що ще в 2014 році, на моє глибоке переконання, ми
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розпочали ключову реформу децентралізації української влади. На жаль,
трошки сьогодні мало про неї говорили в рамках пріоритету, але я вважаю,
що люба реформа, вона повинна мати початок і повинна мати кінець, вона не
може мати незавершеного характеру. Ми сьогодні

говорили багато про

реформу освіти, про реформу сьогодні багато говоримо медицини, але на моє
глибоке переконання, для того, щоб успішно провести реформу медицини і
освіти, ми спочатку повинні завершити реформу децентралізації влади. І
тому у мене до вас питання: як ви бачите, в часовому вимірі коли ми повинні
вийти на завершення цієї реформи? Це перше питання.
Друге питання до віце-прем'єра Розенка. Я абсолютно підтримую і
погоджуюсь із тим, що ми сьогодні повинні реформувати пенсійну систему,
тому що та ситуація, коли 80 відсотків пенсіонерів отримують пенсію нижче
двох тисяч гривень, нікого не влаштовує. Я погоджуюсь з тим, що ми
повинні зробити кроки в рамках реформи солідарної системи. Але
Володимир Борисович, ви знаєте мою позицію і позицію більш ніж уже
сьогодні 20 народних депутатів, у тому числі з коаліції, що на наше глибоке
переконання реформа виключно солідарної системи без введення другого
рівня – обов'язкової накопичувальної системи – це на півкрок. І тому, власне,
у мене питання до віце-прем'єра Розенка, яким є бачення як людина, яка
курує чи до міністра соціальної політики, які курують цей блок.
І третє питання до міністра економіки, Першого віце-прем'єра,
шановний Степан Іванович, особливо на заході України зараз відчувається
колосальна проблема з кадрами. І це як на мене сьогодні чи не одна з
ключових

проблем,

які

гальмують

розвиток

підприємств,

розвиток

виробництв, знайти людей на роботу, особливо зараз ще і прийнято
безвізовий режим, надзвичайно складно. Чи є у вас якась програма, якісь
напрацювані кроки, як уряд бачить вирішення цієї проблеми. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Володимир Борисович, ви перший.
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ГРОЙСМАН В.Б. Дякую пане голово.
Шановний Юрій Ігорович, я дуже коротко, я просив би теж колег
міністрів дуже так кратко відповідати, щоб ми більше могли послухати те,
що говорять депутати.
По децентралізації. Чим швидше, тим краще, але це залежить від
позиції самих народних депутатів і готовності прийняти рішення щодо
прискорення, завершення цього процесу.
Але разом з тим хочу подякувати вам за пакет децентралізаційних
законів, які ви приймали буквально недавно, які доповідав віце-прем'єрміністр Геннадій Зубко. Це дуже важливі там і до об'єднання, і інших, для
прискорення цього процесу.
Наступне: накопичувана система, ми говорили з вами про це, і я думаю,
що ми можемо продовжити цю дискусію професійно, для того, щоб вийти на
якісь рішення.
І щодо кадрових питань, я думаю, Степан Іванович, Павло Розенко,
доповість по накопичувальній системі. Дуже коротко, колеги.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Павло Валерійович.
Друге питання було до Павла Валерійовича.
РОЗЕНКО П.В. По накопичувальній системі, ну, колеги, коротко. Я
вважаю, що Україна з цим кроком запізнилась щонайменше на 14 років і ми б
не мали таких криз ні в 2008 році, ні 2013-2014 років, щоб економіка мала
постійний елемент накопичення і того інвестиційного ресурсу, який би ми всі
вкладали в українську економіки – це очевидно для всіх і, до речі, фахівці в
цьому погоджуються.
Питання зараз єдине, що в термінах запровадження накопичувальної
системи. Я просто хочу нагадати, що і попередній уряд вносив відповідні
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ініціативи до Верховної Ради України про запровадження накопичувальної
системи

і

зараз

існує

законопроект

4608

щодо

запровадження

накопичувальної системи.
Я, щоб закінчити на цьому відповідне питання, хотів би сказати лише
одне, що безумовно ми маємо негативний досвід проведення так званої
пенсійної реформи 2011 року імені Азарова, Януковича. Коли все звелося до
реформи так званої солідарної системи, пройшло сім років і ми побачили, що
ми повернулися фактично в ту ж саму точку, в ту ж саму дискусію, яку
проводило суспільство сім років тому. Тому я абсолютно підтримую тезу про
те, що в рамках лише реформи солідарної пенсійної системи щасливе
пенсійне майбутнє українців ми не побудуємо. Лише додаткові механізми
накопичувальної системи, не державного пенсійного страхування, коли
кожен українець зможе думати персонально за своє майбутнє можуть
врятувати пенсійну систему, але це питання термінів.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло, дякую.
Степан Іванович.
КУБІВ С.І. Шановний Андрій Володимирович! Шановні народні
депутати, запрошені, громадські діячі, громадські організації! Перш за все
хочу передати звіт про діяльність нашого міністерства, щоб зекономити
час…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я хочу окремо подякувати і похвалити нашого
профільного міністра економіки за співпрацю з Комітетом економічної
політики.
КУБІВ С.І. Ви знаєте, роботи є дуже багато і багато не зроблено, її
потрібно робити. Але перш за все як представник уряду хочу подякувати
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українському парламенту за ту роботу, всім депутатам, яку ми провели як
уряд і я як Представник уряду парламенту на Погоджувальних радах,
керівникам

фракцій

за

ту

спільну

роботу

і

за

спільні

рішення,

відповідальність, яку ми зробили. Роботи зроблено не мало.
Друге питання було задано щодо кадрів і я це питання ділю на дві
частини: питання кадри і питання трудових ресурсів. Питання кадрів
сьогодні поточне, воно є складне, а трудові ресурси в перспективі для нас
через 5-10 років. Ми слухали це питання на Комітеті промислового розвитку
є дуже складне і критичне для нашої держави, особливо у період спрощеного
безвізу. Ми це питання готуємо. І я проінформую наш комітет про трудові
ресурси.
По кадрам. Що зроблено? Перш за все, треба зробити легше вести
бізнес. Перше, ми плануємо, що легкість започаткування бізнесу, спрощення
отримання дозволів повинно абсолютно носити пріоритетний характер.
Друге, ми маємо сьогодні 80 місце, а мали недавно 136-е щодо легкості
ведення бізнесу. За цей рік ми плануємо просунутися як мінімум на 10
позицій. Щоб просунутися на більше, перш за все, потрібно

нам разом

прийняти закон 4666, 5587 – це товариство з обмеженою відповідальністю і
дерегуляцією будівельної галузі – 5587. Це додатковий ріст як мінімум на
чотири позиції.
Ще хочу важливу сказати таку істину по кадрах. Ми повинні платити
більше, і те, що зарплату уряд підняв на 3200 як мінімальну, а середня
зарплата повинна сьогодні балансуватися з ближніми країнами Центральної
Європи, тоді ми зможемо втримати людей. Не секрет, що декілька мільйонів
людей на тимчасові роботи виїжджають у Польщу, Словаччину і дальше в
європейські країни. Ми знаємо цю проблему, Андрій Володимирович, ми їх
контролюємо. Я взагалі пропоную, що коли ми будемо готові по трудових
ресурсах, разом із комітетом підтримки української промисловості провести
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спільне розширене засідання щодо стратегії розвитку і, відповідно,
формування кадрової політики, резерву кадрового і формування трудової…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло, домовилися. Ми в цьому вас будемо
повністю підтримувати.
Будь ласка, народний депутат Матківський.
МАТКІВСЬКИЙ Б.М. Доброго дня, шановний Прем'єр-міністр,
доброго дня, шановні панове міністри! Ви знаєте, відразу хотів би зазначити,
що дуже приємно, коли на звіті уряду все ж таки присутній Прем'єр-міністр.
Це в перший раз у нас у комітеті. Тому за

це – велике спасибі, бо є

можливість і задати питання, і поговорити, подискутувати.
А також велике спасибі пану Степану Кубіву за таку державницьку
позицію щодо

відновлення

національного

виробника. А ось

щодо

відновлення робочих місць на цьому засіданні, яке в нас недавно було в
Кабінеті Міністрів – це дуже приємно, коли уряд займає таку жорстку
позицію по відношенню до національного виробника і підтримки його.
Щодо запитань, в мене декілька запитань, багато вірніше запитань, але
я би хотів би конкретизувати виключно на чотирьох. Тому, шановні панове
міністри…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Не більше трьох.
МАТКІВСЬКИЙ Б.М. Так. Я попрошу записати, щоб я ще раз слово не
брав.
Перше запитання до заступника міністра оборони.
Пане Руснак, реформа охоронного відомства та Збройних Сил України
передбачає посилення демократично-цивільного контролю над Збройними
Силами України. Які заходи вже впроваджено та що передбачається
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здійснити у найближчій перспективі. Також пріоритетом у проведенні
оборонної реформи є оснащення військ озброєнням, військовою технікою та
матеріально-технічними засобами, який сьогоднішній стан вирішення цього
питання.
А також до міністра юстиції пана Павла Петренка.
Пане Павло, ви запустили все ж таки досить велику машину
безоплатної правової допомоги – це є тисячі співробітників, сотні приміщень,
це передбачає досить великі видатки платників податків. Скажіть, будь ласка,
наскільки ефективно використовуються ці кошти і яка реальна допомога для
простих громадян. А також ми вже не раз чули проте, що Мін'юст є лідером
серед запровадження електронних сервісів, у нас всі активно говорять про
європейський шлях і напевно, що це є правильно. Але є така вікова категорія
людей – це є наші бабці, які Інтернетом не користуються. Тому як ви в тому
напрямку працюєте.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Іван Степанович Руснак.
РУСНАК І.С. Дякую. Дякую вам за запитання.
Шановні

народні

депутати,

Прем'єр-міністр

України,

учасники

засідання! Перш за все я хочу сказати, що щодо демократично-цивільного
контролю над Збройними Силами України, то в минулому році спільними
зусиллями і народних депутатів, експертів, радників, громадськості, ми
відпрацювали основні нормативні документи стратегічного рівня, які ввели в
дію рішенням Президента України, це є воєнна доктрина, це і концепція
розвитку сектору безпеки і оборони, це стратегічний оборонний бюлетень,
який став дорожньою картою для всіх заходів реформи, і прийняли дві
державні програми, цільова програма розвитку озброєння, військової техніки,
і програма розвитку Збройних сил України. Для того, щоб всі заходи, які
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передбачені цими документами, вони були імплементовані, практично
діяльність сформована, комітет реформи Міноборони і Збройних сил, у
складі до якого входять і народні депутати, і експерти високого рівня, і
експерти Альянсу, і представники громадськості, волонтерських рухів,
зокрема офісу реформ. Все це проходить під керівництвом міністра оборони і
всі заходи, які обговорюються, вони відкриті для суспільства. Тобто ми
ведемо мову про те, що все, що напрацьовано в плані оборонної реформи,
воно є відкритим і є можливість враховувати ті чи інші пропозиції, і
зауваження.
Крім того, міністр оборони своїм рішенням делегував функції,
повноваження до заступників керівників департаментів для того, щоб
приймалися рішення на нижчих рівнях і ми реформували Міноборони на
сьогоднішній день. І фактично у нас із 700 чоловік чисельності 180
військових, все інші це цивільні фахівці, які працюють в оборонному
відомстві.
Крім того, я хочу сказати, що Міністерство оборони одне з перших
почало працювати за програмою ProZoro щодо державних закупівель, тобто
весь наш бюджет і стан закупівлі він є відкритим, і є предметом до
обговорення. І фактично нашою, будемо говорити так, матрицею заходів
передбачено з 2018 року запровадження цивільного міністра, всіх
заступників. Тобто в цьому плані у нас є підтримка, порозуміння з боку
представників Альянсу і є певні такі позитивні рухи, які говорять про те, що
в цьому плані ми працюємо і йдемо виважено і правильним курсом.
Щодо забезпечення технікою, озброєнням. Хочу сказати, що завдяки
зусиллям всієї команди, в першу чергу, звичайно, уряд, який нам виділив
відповідний ресурс, в 2016 році ми передбачили на розвиток озброєння
військової техніки 4,5 мільярда гривень. Це дало нам можливість…
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Степанович, я перепрошую, ну, було задане
конкретне питання. Ви повинні були сказати, як починали формувати
українське військо з людьми простими, з волонтерами, так і буде контроль
простих людей і громадськості.
РУСНАК І.С. Звичайно.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте… Тому що в нас, ви починаєте читати нам
лекції, то ми починаємо засипати. Дякуємо.
Павло Дмитрович, по безоплатній правовій допомозі.
ПЕТРЕНКО П.Д. Дуже коротко. Дякую за запитання. Значить, в
минулому році ми створили 549 бюро правової допомоги.
Що стосується бюджетного фінансування. Жодної копійки додаткової
з бюджету Міністерство юстиції на це не попросило. Ми ліквідували 600
районних управлінь юстиції радянського зразка, які фактично не виконували
жодних функцій…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто це в рамках економії вашої внутрішньої?
Молодці.
ПЕТРЕНКО П.Д. Ці кошти, які ми зекономили, ми направили на Бюро
правової допомоги. І фактично вони зараз обслуговують українців. Тільки за
минулий рік це півмільйона людей, вони розгорнулися 1 вересня. Зараз
щомісячно до 100 тисяч людей отримують у нас там допомогу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
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ПЕТРЕНКО П.Д. І на сам останок по онлайн сервісам. Дійсно,
розуміючи, що наші громадяни похилого віку, можливо, не настільки
прогресивно працюють з гаджетами, хоча не зовсім так. Я дивлюся по
статистиці отримання послуг по онлайн сервісам, маленькі містечка, села є
дуже активними клієнтами в цій сфері. Але в Бюро правової допомоги ми
зробили окреме робоче місце, де наші співробітники надають, в тому числі
консультацію, допомогу отримати онлайн сервіс безпосередньо там. Якщо
приходять до нас люди похилого віку і їм потрібен електронний витяг, ми
допомагаємо це зробити, отримуємо цей електронний витяг і людина
користується онлайн сервісами.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.
ПЕТРЕНКО П.Д. Тому ми рухаємося в цьому напрямку дуже
інтенсивно і по-європейські. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Народний депутат Пташник. Запитання.
ПТАШНИК В.Ю. Дякую. Добрий день, шановні колеги! Шановний
Андрію Володимировичу, Володимире Борисовичу! Я також зі свого боку
хочу відзначити приємно розглядати, власне, звіт Кабінету Міністрів зараз на
нашому засіданні. І більш того, бачити присутність особисто Прем'єрміністра. Адже минулого року, коли розглядався звіт за діяльність Кабінету
Міністрів 2015 року, не такий повний склад був на нашому комітеті.
Тим не менш, я маю декілька питань до присутніх міністрів. Перше
питання до шановного Степана Івановича. Ви вже піднімали питання власне
посідання України в рейтингу Doing Business. Я власне підняла план
пріоритетних дій Уряду на 2016 рік, де Кабінет Міністрів зазначав, що ви
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планували власне поліпшити ситуацію України і ми мали опинитися в 50
кращих країнах рейтингу. Це я цитую план пріоритетних дій.
Наразі ж представництво Світового банку вказало, що і назвало там
певні сфери, в яких наші показники погіршились або залишились на тому
самому рівні. Це зокрема вирішення проблем з неплатоспроможністю,
міжнародною торгівлею, реєстрації власності, доступ до отримання кредитів
і так далі.
Звіт уряду говорить, що така ситуація склалась через сукупність
об'єктивних та суб'єктивних чинників. Тому хотілось би більш детально
почути, що це за чинники? Це перше питання.
Друге питання моє стосується, знову-таки план пріоритетних дій Уряду
на 2016 рік зазначав, що в IV кварталі 2016 року буде утворено національний
орган інтелектуальної власності. Сьогодні ми вже в квітні знаходимось 2017
року. Я можу вас повідомити, що національний орган в сфері охорони прав
інтелектуальної власності не тільки не утворений, а до парламенту не
надійшов навіть відповідний законопроект, яким мало би передбачатись
утворення даного органу.
Натомість дана частину звіту, що стосується інтелектуальної власності,
містить чисельну інформацію про круглі столи, експертні обговорення і так
далі, і так далі. Але, ну, дуже хотілось все-таки бачити якісь результати, а не
тільки оці численні дискусії і круглі столи, які проводяться. Будь ласка,
прокоментуйте.
Також маю питання до шановного Арсена Борисовича по ситуацію з
боротьбою з контрафактною продукцією. Якщо пам'ятаєте, минулого року я
піднімала це питання також на нашому комітеті під час звіту уряду, власне,
за 2015 рік. І особливо мене турбує ситуація з контрафактною продукцією у
сфері засобів захисту рослин, продуктів агрохімії. Тому що, якщо говорити
про агрохімікати і фальсифікат, контрафактну продукцію саме в агрохімії на
світовому ринку, там частина контрафакту складає 7-9 відсотків, в той час як
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фальсифікат в Україні власне в агрохімії становить десь від 20 до 30
відсотків. Ви тоді зазначали, що це ваше таке, чи є певні прогалини
міністерства в цій ситуації? Тому мені хотілося б почути, що власне зроблено
було органами Міністерства внутрішніх справ у цій сфері? Адже не хотілося
б вживати сільськогосподарську продукцію і власне труїти наших громадян.
Крім того, до мене зверталися неодноразово власне активісти
Миколаєва і ситуація власне їх турбує з безконтрольним розповсюдженням
синтетичних, наркотичних засобів. Ви знаєте, що на парканах, на стінах
будівель постійно з'являються якісь такі позначення "спайси", "солі", "мікси",
"ЛСД" і так далі. В Миколаєві ця ситуація є абсолютно вже не просто
неконтрольованою, ми знаємо, що минулого року колишня очільниця
Нацполіції Хатії Деканоідзе якраз направляла спеціалістів для вирішення цієї
ситуації. Але, як знову ж таки повідомляють активісти Миколаєва,
абсолютно не вирішено, більше того, я особисто вже подібні написи бачила
навіть в Києві. Що власне ви плануєте з цим робити? Як побороти власне цей
неконтрольований абсолютно обіг наркотичних засобів?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Питання зрозуміле.
ПТАШНИК В.Ю.

І останнє питання стосується власне проведення

конкурсу "Євробачення" до пана Кириленка. Ви пам'ятаєте, члени нашого
комітету

профільного

пам'ятають

ситуацію,

коли

ми

розглядали

законопроект, яким власне вивели фактично всі закупівлі, що пов'язані з
конкурсом "Євробачення", з вимог закону про публічні закупівлі. Тоді
посилалися власне промоутери цього законопроекту на ситуацію: те, що ми
там не встигаємо провести закупівлі повністю у відповідності із законом. Але
ця процедура буде надзвичайно прозорою, контрольованою і так далі.
В той же час ми тоді говорили, що постійно, власне, хтось буде
звітувати у нас на засіданнях комітету, інформувати нас, що закуповується в
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переговорній процедурі, для чого, яким чином. Будь ласка, також я не дуже
бачу ці звіти. Більш того, свої… Жодного звіту, да!
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще не закінчилось "Євробачення".
ПТАШНИК В.Ю. Тому хотілось би також, щоби ви прокоментували
цю ситуацію і повідомили, наскільки прозоро наразі відбуваються оці
закупівлі, які виведені з-поза закону.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановна пані депутат, я вас дуже попрошу наступних виступаючих:
давайте питання задавати коротше, чим має бути відповідь.
Будь ласка, Степан Іванович.
КУБІВ С.І. Шановна пані Вікторія, дійсно, ви маєте слушну позицію.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Doing Business – який прогноз?
КУБІВ С.І. Я хочу сказати по Doing Business. Наприклад, закон 4666,
5587, яким ми можемо прийняти завтра – це чотири позиції. Реформи, які
потрібно зробити: спрощення отримання дозволів на будівництво, п'ять
реформ – це вісім законів; приєднання до електромереж – реформа, яку до
травня ми плануємо з урядом; реєстрація власності – чотири реформи. Якщо
ми це зробимо, це буде навіть не 50-е, а 45-е місце.
На превеликий жаль, все, що ми приймемо після травня, в пониження –
от є Максим Нефьодов – в пониження рейтингу впливати не буде. Все, що
буде…
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ми розуміємо, що у травні засідання відбувається,
і Світовий банк, він, присвоює нам…
КУБІВ С.І. Тобто це важливо!
ГОЛОВУЮЧИЙ. Але все рівно, Степан Іванович, це треба робити.
Вспіємо до травня, не вспіємо – це наше зобов'язання.
КУБІВ С.І. Це треба робити.
Але я хочу інше сказати, я був… Я інше, друге хочу сказати. Я декілька
днів тому, будучи з Президентом в Данії, спілкувався з країною, яка має
третє місце ведення легкості бізнесу. Я розумію ціль, і розумію карту, якою
ми повинні разом рухатися.
ГОЛОВУЮЧИЙ. По інтелектуальній власності.
КУБІВ С.І. По інтелектуальній власності.
Хочу сказати, це реформа, яка була вперше зроблена за 25 років не в
цілому, а концептуально. До цілої реформи нам ще, перепрошую, треба
декілька років зусиль приймати. Ця реформа є уряду Володимира Гройсмана
і в цілому уряду.
Друге. Мінекономрозвитку абсолютно затвердило у червні концепцію
реформування. Що ми провели?
Перше – інституційні зміни.
Друге. Ми національний орган інтелектуальної власності відповідно як
державна організація…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Степан Іванович, коли буде орган? Будь ласка.
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ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Де законопроект?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Законопроект? Коли буде орган, коли ми…
КУБІВ С.І. Хочу одну річ сказати, законопроекти щодо… які ми маємо
6023, 5699, 5694, 4579, 4571 є відповідно передані, в тому числі два
законопроекти про які ви маєте. Тобто, ці речі ми повинні робити.
І хочу сказати навіть в деякій мірі подяку, коли депутати…
ГОЛОВУЮЧИЙ Давайте в робочому тоді порядку проведемо нараду.
КУБІВ С.І. Андрію, це важливо.
Коли депутати в списку 301 говорили, що в Америці, яке буде
проведено засідання, ми погіршимо ситуацію, завдяки вчасним питанням до
уряду, ми не погіршили ситуацію. Я би тут подякував і Шимківу Дмитру,
який їздив у відрядження, і вам за це, пані Вікторія. Разом ми повинні
прийняти шість законів.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.
Арсен Борисович! Контрафакт і реклама наркотиків.
АВАКОВ А.Б.
Шановна пані Вікторія! Я не думаю, що Національна поліція, чи
Міністерство внутрішніх справ повинні контролювати контрафактні, чи не
контрафактні товари, але повинні, встановлені факти, присікатись, тут я з
вами абсолютно згідний. Тому якщо хімікати там для хімії, або для чогось
іншого є встановлені факти, то будемо це робити.
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Думаю,

що

Державна

фіскальна

служба,

служба

стандартів,

стандартизації повинна нам це давати. І давайте не питать иллюзий, що
Національна поліція буде цим займатися, обіймаючи неможливе.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви вже можете розслідувати факт, коли…
АВАКОВ А.Б. А ми розслідуємо, ми будемо розслідувати, так.
Щодо наркотичних засобів, тут ви праві, є питання і це питання наше
спільне з вами зі всіма щодо спайсів, смесей табачных та іншого. Так? Тут
маємо таке ліберальне законодавство, яке нам не дозволяє быстро бежать за
темпом змін рецептов. Если кто-то продает в Николаевском порту табачную
смесь "Вишенка" и пишет состав такой-то, а у нас есть решение Кабмина на
исключительно перечень пресечения смесей с другим составом, то мы
должны брать новую "вишенку", проводить через Кабмин и через полгода
начинать пресекать эту ситуацию, а через полгода мошенники уже дают
другую. Но есть у нас методы против Кости Сапрыкина тоже, как говорил
классик, да. И, например, я вам скажу, что в течении года после того как мы
перестроили Службу по борьбе з наркотиками, а мы сейчас ее ввели в
большей степени в криминальный блок в состав непосредственно уголовного
розыска, так как там связь очевидна, то уровень фиксации преступлений по
сбыту наркотиков увеличился в 6 раз и фиксации соответственно пресечения
этих нарушений. Вот.
Что касается в целом распространения наркотиков по Украине. ТО
убежден, что это вопрос не только криминальный, но и социальный. И тут
должна быть законодательная роль в том, чтобы этот вид преступлений остро
пресекался или вы заявили о том, что мы объявляем лигалайз для марихуаны,
для чего-то еще и так дальше, если парламентарии к этому готовы. У нас
есть по борьбе с наркотиками внутренняя программа по действиям, по
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динамике. Если у вас будет желание, мы вам можем ее дать посмотреть,
чтобы вы могли внести свои предложения.
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Да.

Але,

Арсен

Борисович,

розповсюдження

наркотиків… Тому що це…
АВАКОВ А.Б. Так. Я дякую. Я зверну увагу сьогодні ж.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Арсен Борисович, мені здається, що самий найгірший
злочин, тому що його наслідки проявляються тільки потім. Тому з ним треба
боротися так само наперед і дуже жорстоко.
Шановні народні депутати, будь ласка, народний депутат Кошелєва. І,
хто ще є бажання, якщо, підніміть руку, може не всі. А! Вибачте, будь ласка,
да. В'ячеслав Кириленко, "Євробачення".
КИРИЛЕНКО В.А. Дякую, Андрію Володимировичу.
Шановна Вікторія Юріївна, я почав займатися "Євробаченням"
спочатку січня, коли був призначений заступником голови урядового
оргкомітету. До того в грудні місяці парламент ухвалив відповідні зміни до
Закону про закупівлі. Після того уряд в грудні місяці ухвалив відповідний
закон. Sorry.
Уряд ухвалив відповідну постанову. Уряд не здійснює жодних
закупівель, закупівлі здійснює мовник-організатор, яким є Національна
суспільна телерадіокомпанія "Україна". Внаслідок ухваленого в парламенті
закону і урядового рішення на підставі закону через систему ProZorro
національний

мовник-організатор

отримав

можливість

здійснювати

переговорні процедури, і визначати переможця цих процедур.
Ми так само як і парламентарії зацікавлені в тому, щоб всі ці
процедури відбувались максимально прозоро. Такі рішення ухвалені були
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парламентом і урядом у грудні минулого року з огляду на те, що минула
команда "Євробачення", підкреслюю, минула команда "Євробачення",
запустила всі терміни, які були передбачені спільним договором, я маю на
увазі, не дотрималась цих термінів.
Відповідно зараз для того аби всі контрольні процедури були якомога
більш ефективними, представники парламенту можуть увійти до тендерного
комітету Національної суспільної телерадіокомпанії "Україна".
ГОЛОВУЮЧИЙ. В'ячеслав Анатолійович, ми уже увійшли. Ми
прийняли рішення, звільнили цю організацію, щоб відбулося "Євробачення"
від дії Закону про публічні закупівлі, ми вже попали. Тепер ми просимо вас,
знаючи ваш досвід, проконтролювати, щоб нас завтра не звинуватили, що ми
дали можливість вкрасти на "Євробаченні" так як на….
Будь ласка, візьміть, просто під жорсткий контроль і що треба всім
комітетом туди…
КИРИЛЕНКО В.А. Один принциповий момент і Вікторія Юріївна, і ви,
шановний, Андрій Володимирович, вживаєте термін, який не зовсім
правильний. Національна суспільна телерадіокомпанія не діє поза межами
чинного законодавства і не діє поза межами Закону про державні закупівлі…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Діє, діє… ми звільнили…
КИРИЛЕНКО В.А. Парламент змінив статтю 35, точніше заповнив, де
був уже перелік тих випадків…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Абсолютно…
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КИРИЛЕНКО В.А. … і установ, які можуть здійснювати закупівлі за
переговорною процедурою і додав туди національного мовника-організатора
для цілей пісенного конкурсу "Євробачення 2017".
ГОЛОВУЮЧИЙ. А у нас вже є сингали, що там проводиться по
переговорній процедурі по завищених цінах, правильно, Вадим? У нас є
звернення, ми просто не знаємо, чи вони правдиві…
_______________. (Не чути)
КИРИЛЕНКО В.А. Так треба заходити на сайт ProZorro всім нам разом
з вами, і депутатам, і урядовцям, входити до тендерного комітету і
контролювати. Тому, що це ж спільна зацікавленість.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дякую!
Будь

ласка,

народний

депутат

Кошелєва.

Коротенько

задайте

запитання, кому вам цікаво.
КОШЕЛЄВА А.В. Шановний Володимире Борисовичу, члени уряду! У
мене таке просте запитання до виконувача обов'язки міністра охорони
здоров'я Уляни Супрун. Скажіть, будь ласка, точніше, проінформуйте нас. Чи
будуть у 2017 році хворі на цукровий та на цукровий діабет забезпечені
відповідним належним лікуванням?
Особливо моє питання стосується інсуліну. Чи достатньо в цьому році
виділено коштів з медичної субвенції, з державного бюджету до місцевих
бюджетів? Нагадаю, що в бюджеті закладена сума в розмірі 642 мільйонів
гривень. І це по всій території України покриває лише на 43 відсотки
потребу.
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І чи всі органи місцевого самоврядування мають достатні фінансові
ресурси для фінансування медичного забезпечення хворих на цукровий
діабет, а саме інсуліну, я підкреслюю?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.
КОШЕЛЄВА А.В. І друге питання до Степана Івановича Кубіва.
Скажіть, будь ласка, це більш технічне питання. Зрозуміло, що перехід на
електронну систему закупівель, це, безумовно, велике досягнення. Але, коли
буде внесений урядовий законопроект зі змінами до Закону про публічні
закупівлі, аби врегулювати неузгодженості?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, пані Супрун.
СУПРУН У. Доброго дня! Дякую за запитання. Перше. Щодо
цукрового діабету ІІ типу. Це є, ну, можу відповісти на це запитання. Вже
розпочалась програма "Доступні ліки", де є реімбурсація, відшкодування
коштів для тих, які беруть таблетки на ІІ тип діабету. Там 500 мільйонів
гривень на три нозології.
Щодо інсуліну. На цьому році розпочалась програма реімбурсації,
державна програма реімбурсації інсуліну. Ми вже пустили новий реєстр
інсулінозалежних, який заповнюється, він на 90 відсотків заповнений.
Програма вже працює у шістьох областях в повному обсязі. Інші області
зараз долучаються.
То є кошти, які є від державної програми. А додатково є кошти, які є
від регіонів. Так, є більше навантаження на місцеву владу, щоб вони могли
забезпечити більше. Але, коли ми побачимо, що буде більше потреби, як ми
можемо порахувати, скільки буде потреби, тоді ми зможемо додати коштів
від державного бюджету. Але хочу вам сказати, що до сьогоднішнього дня
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вдвічі тих, які насправді мають "Інсулін", є інсулінозалежні і були
зареєстровані через не електронний реєстр, але цей письмовий реєстр на
папері, насправді їх є 50 відсотків. То, я думаю, ті кошти, які зараз у нас є,
буде досить на ті потреби, які зараз існують в Україні. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Степан Іванович.
КУБІВ С.І. Це правильне запитання, це правильне запитання. Пані
Альона, це правильне запитання. Даний законопроект є розроблений,
внесений в порядок денний на урядовий комітет на наступний тиждень і, я
думаю, до трьох тижнів повинен бути внесений в профільний комітет.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Народний депутат Довгий.
ДОВГИЙ О.С. Шановний голово комітету, є пропозиція все-таки не
розтягувати дуже сильно засідання і підходити до підсумків. Я буду стислий,
в мене два питання, одне питання до Прем'єр-міністра. Ми все-таки
економічний комітет і для нас важливі не лише рейтинги Doing Business і все
решта, але й конкретні результати. Як депутат мажоритарник, можу сказати,
що найбільшою проблемою сьогодні на місцях чи не найбільшою є все-таки
відсутність робочих місць, дефіцит великий робочих місць. І мене, як
депутата, на місця люди питають про те, коли почнуться нові інвестиції і
створення нових робочих місць?
Яке до вас питання? Маркерами справжніми, а не рейтингами для
західного капіталу, за який воюють і конкурують всі країни, і наші сусіди, є
все-таки прихід сюди якихось системних великих транснаціональних
компаній, які відкриють тут своє новітнє виробництво і створять нові робочі
місця. І, зокрема, можливо, є така, як пропозиція, оскільки багато з них, ми
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знаємо, зіштовхуються з нашим законодавством, і з відсутністю якихось
особливих переваг в нашій економіці з врахуванням тих ризиків, які несе
наша країна, можливо є зміст спільно відпрацювати і проголосувати якийсь
законопроект, який би дозволив таким компаніям, які не створюють і не
витісняють українські виробництва, такі як "Тесла" або великі інші новітні
компанії з вашою особистою участю, щоб прийшли в Україну. І чи є такі
перемовини, чи є такі вже компанії як КІА "Тесла", чи якісь інші, які з ваших
особистих зусиль прийдуть в Україну?
Друге питання до пана Семерака, минулий рік був 30-річний з дня
трагедії на Чорнобильський АЕС. Ми неодноразово чули від вас ідеї про
використання територій біля Зони відчуження і в самій Зоні відчуження.
Більшість людей, які мали там роботу були задіяні на будівництві саркофагу,
на сьогоднішній день цей саркофаг, слава Богу, успішно закінчений. Які ваші
плани щодо використання цієї території?
І від себе особисто як від людини і громадянина хотів би подякувати
пані Лілії Гриневич і Прем'єр-міністру за особливу увагу або за збільшену
увагу до питання освіти як формування не лише сьогодення, але і
завтрашнього, післязавтрашнього дня. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Володимир Борисович, будь ласка.
ГРОЙСМАН В.Б. Дуже дякую за ваше запитання, я говорив про
середньострокові плани, про наші завдання, які стоять перед нами, насправді
ми маємо розвивати реальний сектор економіки і більша частина роботи яку
я роблю як Прем'єр-міністр, мої колеги, які мають відношення до
економічного зростання, ми якраз присвячуємо
відновлення

промислового

виробництва,

темі зайнятості, темі

залучення,

супроводження

інвестицій, підтримки українського експорту, що є дуже важливим.
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Ці заходи дали можливості нам вплинути і на економічне зростання,
зрозуміло і багато інших чинників, але це для нас пріоритет номер один.
Сьогодні я вам відповідально вам заявляю, що десятки проектів створюються
по Україні в кожній області, будуються нові заводи, нові підприємства, або
модернізуються старі підприємства, нарощують свої виробництва. Я приведу
вам цифру, якщо я не помиляюсь, мене міністр соцполітики поправить, на 1
січня 2016 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних осіб
дорівнювала 490 тисяч осіб, а на 1 січня 2017 року вже 390 тисяч, тобто мінус
100 тисяч. Сьогодні питання підготовлених кваліфікованих робітничих
кадрів, про які ми сьогодні говорили, те, що сказала міністр освіти, те, що
говорив Степан Іванович, нам треба забезпечити якісні кадри для реального
сектору. І, по великому рахунку, ми бачимо сьогодні і зростання, і в тому
числі інвестицій на 16 відсотків в минулому році, але це все є сигнал. Ми для
цього утворили офіс супроводження інвестицій, буквально щоденно офіс
працює як з великим бізнесом так і з середнім, і малим бізнесом. Я взагалі
вважаю, що наше завдання змінити структуру національної економіки, навіть
сировинного типу у створенні доданої вартості в Україні і зараз цей процес
іде, і цей процес іде, я б сказав, він має серйозні перспективи, хоча ми не
зламали жодним чином поки що цю тенденцію. Але наступна позиція, яка є
надзвичайно важлива, змінити і саму систему бізнесу, коли бізнес має
спиратися не на великі транснаціональні компанії, а на малий і середній
бізнес, він більш стійкий і він більш мобільний. І в тому контексті я хотів би
підкреслити, що земельна реформа в країні в інтересах, я наголошую, в
інтересах фермерства в Україні це серйозний поштовх для зайнятості, для
розвитку фермерського руху і фермерського класу, в тому числі це дуже
позитивно вплине на переробку, на переробку продукції, створення доданої
вартості в Україні.
Насправді також створений Комітет промислового розвитку, я
нещодавно збирав засідання, тобто наше завдання відновити промисловість.
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В тому числі, як приклад, ми утворили програму зараз з вами спільно, з
вашою підтримкою, народних депутатів, компенсація 20 відсотків вартості
українського національного виробника сільгосптехніки. І також ми будемо
розвивати і машинобудування в тому числі, і будемо розвивати кооперацію.
Візьміть "Укроборонпром", імпортне заміщення, імпортне заміщення в
оборонній сфері. Фактично ми сьогодні відмовилися від імпорту в більшій
частині і вже освоїли власне виробництво. Обсяги такого виробництва
зростають кожного року, я наголошую на тому, динаміка нормальна, але
треба, щоб люди відчули. І перші кроки, напевно, що середня заробітна плата
в цьому році зросла на 35 відсотків, це при тому, що рівень інфляції був
абсолютно помірний, тобто десь порядку на 20 відсотків від середньої
заробітної плати виросли реальні доходи. Цього є недостатньо, я вважаю, що
це дуже, це добрий показник, але він є недостатній і я самокритично до себе
ставлюсь, особливо коли виходять деякі політикани і починають говорити,
що "все пропало, завтра буде Армагеддон", вони так 20 років вже лякають
всіх нас.
Але я точно знаю, що в 2017 році, якщо нам вдасться з вами провести
ці реформи, буде пришвидшений економічний ріст, цей економічний ріст
люди відчують на власній кишені, вони будуть, валюта більш буде стійкою,
національна валюта, ціни не будуть зростати, заробітні плати, реальні
заробітні плати будуть зростати, інфляція буде помірною і так далі – це все
впливає на якість життя українських громадян.
Плюс, візьміть, структура реформи охорони здоров'я - зміна системи.
Структура реформи освіти, якщо ми середню школу зараз будемо
реформувати, а я наголошую на тому, що це дуже важливо

і потрібно

робити, то ми отримаємо результат, перший результат там через 12 років,
коли діти підуть в нову українську школу отримувати нові знання. Нам треба
зараз закладати, щоби через 10 років можна було сказати, що ми пройшли
шлях модернізації і відновлення – оце дуже важливим є для нас всіх. Дякую.
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володимир Борисович!
Остап Михайлович, в зоні відчуження, що конкретно плануєте зробити.
СЕМЕРК О.М. Дякую, пане голово!
Шановний Прем'єр-міністр, народні депутати і члени уряду! Насправді,
минулий рік був визначним тому що це була 30-а річниця аварії на
Чорнобильській станції і нашим пріоритетом, звичайно, була робота над
підвищенням рівня екологічної безпеки в зоні відчуження. І нагадаю, що в
минулому році нам вдалося завершити будівництво нового безпечного
конфайнменту арки, здійснити згідно чіткого плану роботи по насуванню
арки,

вона

сьогодні

накрила

зруйнований

четвертий

енергоблок,

продовжуються роботи щодо будівництва сховища відпрацьованого ядерного
палива №2, який вкрай важливий і ми сподіваємося в цьому році його
завершимо будівництво. І принагідно хотів би сказати, зо заплановано
введення в експлуатацію арки до кінця цього року і відповідні роботи
ведуться.
Також хотів би звернути увагу, що важливо, щоб все суспільство і в
першу

чергу

ліквідатори,

які

працювали

на

ліквідації

наслідків

Чорнобильської станції, бачили реальні реальні, позитивні роботи по
підвищенню ефективності і безпеки на цій станції. На це ми фокусували і
зробили пріоритетним своїм завданням.
Хотів сказати, що сьогодні на території працює приблизно 10 тисяч
людей. Біля двох тисяч людей було залучено до будівництва нового
безпечного конфайнменту. Це – унікальна робота, унікальний досвід, який
наші фахівці отримали. І, на моє переконання, зона відчуження крім
безпечної території повинна також перетворитися в територію, де
відбуваються зміни, де є ріст.
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У

зв'язку

з

цим

ми

виступили

з

ініціативою

використання

інфраструктури тих людей, які там працюють, які мають досвід енергетиків
застосування їхнього досвіду у будівництві джерел чи електростанцій на
джерелах відновлювальних. І хотів би сказати, що сьогодні ми можемо
говорити про першу приватну інвестицію у зону відчуження в 30 мільйонів
гривень. Велика це інвестиція чи маленька – давайте розсудимо, але це є
перша за 30 років інвестиція, яка прийшла туди. Це – створення нових
робочих місць, це використання інфраструктури, це сплата податків і сплата,
зрештою, оренди державного майна, яке за 30 років ніхто там особливо не
орендував.
Вважаю це хорошим початком, і будемо далі розвивати такі
можливості. Для цього уряд прийняв відповідні умови, змінив через
постанови умови для роботи бізнесу. Український парламент теж вніс
відповідні зміни до законодавства. Тому ми маємо позитивний рух.
Також я хотів би звернути увагу, що згідно указу Президента, у
минулому році ми почали роботу по створенню біосферного заповідника, і
там теж ідуть роботи по плану, вони заплановані на 2017 рік, і будуть
дальше…
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Дякую, Остап Михайлович.
Шановні колеги, у кого є ще запитання до членів уряду? Будь ласка,
народний депутат Романовський.
РОМАНОВСЬКИЙ О.В. В мене одне запитання до Володимира
Борисовича. Володимир Борисович, у вашій програму Кабміну у подальшій
дії

написано

"визначення

пріоритетів

інноваційного

розвитку

промисловості". Сьогодні у нас такий день – да? Всесвітній день
космонавтики, Всесвітній день працівників ракетно-космічної галузі.
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Як ви вважаєте чи не може бути ця галузь локомотивом цього
інноваційного розвитку? І, які плани у вас в цій галузі?
ГРОЙСМАН В.Б. Дякую. У вашому запитанні є відповідь. Не просто
може, а повинна бути. І ви знаєте реальний стан справ сьогодні в космічний
галузі, він є абсолютно неприйнятний і ми сьогодні працюємо над тим, щоб
знайти правильні рішення, в тому числі управлінські, які потрібно прийняти
для того, щоб галузь перейшла в систему відновлення. Ми володіємо
прекрасними технологіями і можемо… Ну, ми є самодостатня країна, яка
може абсолютно повністю 100 відсотків впроваджувати всі необхідні
технічні, технологічні рішення. Але, що стосується, я би дивився ширше з
точки зору інновацій взагалі в економіку.
Ви знаєте, коли ми подивимося про те, що відбувається сьогодні, які
тренди в світовій економіці, то ми побачимо, що цифрова економіка
проникає вже в традиційні види достатньо суттєво і серйозно. І, коли ми
сьогодні говоримо про відновлення нашого промислового потенціалу і
створення, там, конкурентного продукту і інноваційний компонент в цьому
продукті в масовості, він є не високим. І, я вважаю, що зараз в світі
розпочалась достатньо серйозна конкуренція з точки зору напрацювання
нових технологічних рішень, нових інноваційних рішень в реальний сектор. І
ми бачимо це в багатьох сферах, в багатьох країнах. Вважаю, і ми будемо
пропонувати, я думаю, що вже в травні місяці, українському парламенту
розглянути Закон про створення технологічних парків, технопарків. Ми
хочемо створити там особливі привабливі умови, наголошую, особливі
привабливі умови, щоб ми стали країною, яка створює інноваційні продукти,
не, яка є аутсорсом для інших країн і виконує, там, якусь частинку своєї
роботи в інноваційних продуктах, а створення єдиного нашого українського
інноваційного продукту. І в тому числі, я вважаю, що нам потрібно і підійти
достатньо серйозно щодо змін в сфері науки України. Тут є теж над чим
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попрацювати для того, щоб ми могли, як я говорю, про те, що ринок праці
має зустрітись освітою разом, да, так і тут має бути, що наші наукові
наробки, наші наукові рішення мають знайти своє впровадження в реальному
секторі економіки, тут теж є проблеми. А тут потрібно ряд серйозних
механізмів

кооперації,

фінансування,

пуску

і

підтримки

стартапов,

запровадити на рівні держави.
Тому, технологічні рішення… я от нещодавно був на відкритті
технологічного парку "Юніт", "Юніт-сіти", по-моєму він має назву. Це
відкрив Василь Хмельницький, це унікальна екосистема, унікальна просто
для України, я вважаю, що це абсолютно технологічний буде прорив, коли
там є і навчання, і все, що необхідно, і лабораторії для того, щоб робити такі
наробки. Але нам потрібно від держави створити якісні умови, то якраз
сьогодні Лілія Михайлівна сьогодні цим питанням системно займається. Цим
питанням займається спільно з офісом супроводження інвестицій, з
секретаріатом Кабміну. От я вважаю до п'яти реформ, які у нас є нам треба
закінчити роботу над індустріальними парками, колеги, це дуже важливо.
Нам треба завершити роботу і створити якісне законодавство для
технологічних парків.
Я вважаю, що цей спектр, тобто обіг землі, продаж не ефективного
майна

і

створення

нормального

інструментарію

для

промислового

виробництва, в тому числі, оновлення основних фондів, що нам потрібно
сьогодні – це просто важливе рішення, те, що депутати підтримали щодо
розстрочення ввезення обладнання для деревообробки. Сьогодні, наприклад,
Житомирська область, вже у квітні місяці розпочинається будівництво
нового деревообробного підприємства, тисячу 250 людей працює, але там
треба надати належно, що місцева влада достатньо серйозно, системно
займається інвестиціями.
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Тому, ви абсолютно праві, над цим потрібно нам працювати і
знаходити правильні рішення. Я би сказав, що ми зараз над цим дуже
предметно думаємо. Дуже дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Будь ласка, народний депутат Денисенко.
ДЕНИСЕНКО А.П. Спасибо большое. Вначале мы услышали, что
Украина на сегодняшний день переживает времена капитального ремонта
или реконструкции, то есть было понятно, что какое-то время ушло на
разработку проекта или на определение тех критериев выполнения задач,
которые нужно для того, чтобы эту ситуацию изменить. Но потом был
период демонтажа, отмены каких-то там социалистических норм, которые не
дают нормально развиваться экономике. И, по моему мнению, уже давно
настал период, когда нужно двигаться вперед, нужно созидать, нужно чего-то
делать. В связи с этим у меня несколько вопросов.
Первый вопрос касается нашего Министерства регионального развития
и строительства. Господин Геннадий Григорьевич говорил о том, что
энергоэффективность является ключевой задачей, это абсолютно понятная
вещь. И она приведет к энергетической независимости, в конце концов,
нашей страны. Но, по оценкам самым скромным, в эту область нужно
инвестировать порядка 20 миллиардов евро. Мы в бюджет заложили…
ГРОЙСМАН В.М. 800 миллионов.
ДЕНИСЕНКО А.П. 800 миллионов, да. То есть это получается больше
тысячи лет такими темпами будем заниматься подобным процессом. То есть
как мы будем сокращать…
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло питання.
ДЕНИСЕНКО А.П. Да, это первый вопрос.
Второй вопрос. Отменили СанПіНи советские, совершенно правильно
сделали, хорошо, замечательно. Но ни один инвестор не придет и не
инвестирует в развитие нашей страны серьезной, если у нас не будет новых
норм санитарных. Потому что очень большие риски, построить предприятие,
которое потом не будет соответствовать критериям. Когда Министерство
здравоохранения разработает все-таки новые нормы санитарные, это пани
Ульяне вопрос?
И маленький корыстный вопрос депутата-мажоритарщика. В Харькове
есть возможность построить две станции метро, тоннели были пройдены еще
в советские времена, на сегодняшний день ЕБРР готов финансировать.
Кабинет Министров гарантию даст Харькову или нет? Спасибо.
ГРОЙСМАН В.Б. Дякую за ваше запитання.
Що стосується енергоефективності. Ви праві абсолютно, що цього
ресурсу є недостатньо, але це ми говоримо тільки про енергоефективність як
загальнодержавну програму, але це не всі ресурси, які ми направляємо на
енергоефективність.

В

тому

числі

ми

працюємо

з

міжнародними

фінансовими організаціями, це сотні мільйонів доларів, які вкладаються на
рівнях, особливо в муніципалітеті в модернізацію. Різні інші програми:
соціально-економічний розвиток, Державний фонд регіонального розвитку,
це все акумулюється на місцевий рівень. Більше того, те, що ми зробили з
вами разом питання децентралізації фінансової – це ще десятки мільярдів
гривень,

які

направляються

у

тому

числі

на

модернізацію

енергоефективності.
Ми просимо народних депутатів, щоб вони підтримали наші ініціативи,
зокрема і завтра у нас буде ряд законів, які нам необхідні, і це нам дасть
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можливість на 100 мільйонів євро ще претендувати наповнення фонду,
Державного фонду енергоефективності для продовження цієї роботи. Взагалі
ми вважаємо, що це буде єдиний інструмент – Державний фонд
енергоефективності, який ми будемо наповнювати з різних джерел, і він буде
давати

всі

необхідні

технологічні

рішення

для

впровадження

по

енергоефективності.
Користуючись нагодою, хочу попросити депутатів, щоб завтра, якщо
буде ваша ласка і воля, підтримати Закони про комерційний облік (4901),
(4949) енергоефективність будівель і (1581-д) це у нас житлово-комунальні
послуги. Тобто я розумію, що на базі цих законів хтось може почати знову ж
таки там кричати, там популістично і все інше. Але насправді, це ті рішення,
які змінюють країну, і це рішення, які потрібні просто нам всім для того, щоб
системно вирішувати, глобально вирішувати… Знаєте, краще от в одну
хвилину, можливо, не сподобатись, але в середньостроковій перспективі
зробити вірний крок, який буде змінювати якість життя в нашій країні. І тоді
можливо буде чесно сказати про це. От як ми робили з вами 3200 мінімальну
заробітну плату. От ті, хто підтримав це рішення, це абсолютно державницькі
люди. А як тільки ми його прийняли, от згадайте, деякі політики, їх, правда,
дуже мало, фальшиві, вони говорили: все, це все пропало, це неправильно,
це… Ну як таке взагалі можливо було говорити, що треба палити, що треба
пити, щоб це сказати, що підняти людям заробітну плату – це погано. Ну це
просто нісенітниці. Тому такі рішення вони є дуже важливими для
продовження реформи енергоефективності. Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Супрун.
А, будь ласка, Геннадій Григорович.
ЗУБКО Г.Г. Я хотів би додати по питанню енергоефективності, не
рахуйте тільки кошти, які закладені в бюджеті, це 800 мільйонів або 100
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мільйонів євро, які повинен надати Євросоюз. Це тільки 50 відсотків.
Кумулятивний ефект є ті кошти, які люди вкладають і потім за рахунок
економії повертають.
По-друге, Світовий банк, який зараз фінансує дві програми. Це по типу
постачання, водопостачання. Також пов'язано з енергоефективністю. Це 800
мільйонів доларів. Муніципальний розвиток, програма з Європейським
інвестиційним банком, 400 мільйонів євро.
Тому кошти на сьогоднішній день є. Питання підготовлених проектів.
Наприклад, місто Харків, за яке ви згадували, на сьогоднішній день в червні
місяці готове приступити до реалізації проекту зі Світовим банком.
Будівництво полігону. Який також буде заощаджувати кошти. І зараз ми
будемо виносити на засідання уряду зменшення вартості будівництва. Було
проведено міжнародні торги. І вартість будівництва була зменшена на 4
мільйони доларів.
Також з приводу метрополітену, який дійсно був проведений перед,
підготовча проектна документація. І Європейський банк реконструкції і
розвитку готовий фінансувати цей проект. Але ми зараз чекаємо від
муніципалітету документів, які повинні бути подані на Кабмін з точки зору
надання таких державних гарантій про будівництво ще двох станцій метро.
І тому, от, Прем'єр-міністр дуже правильно сказав з приводу місцевих
бюджетів. 4 мільярди гривень – сьогодні бюджет розвитку міста Харкова. І
ми також розраховуємо…
ГРОЙСМАН В.Б. Геннадій Григорович, ви тільки, ну, я думаю, що це
цифра коректна. Але ви просто почуйте. Це 4 мільярда – тільки бюджет
розвитку! Це тільки бюджет розвитку.
ЗУБКО Г.Г. І питання в тому, що ми де можемо, так, разом з вами
закладаємо питання енергоефективності. Наприклад, Фонд регіонального
62

розвитку. В цьому році ми прописали, що 10 відсотків фонду йдуть на
енергоефективність і на об'єкти, які по спортивному напрямку.
Тому я думаю, що тут спільно потрібно, знаєте, так рухатись. Але ми
чітко також розуміємо, що 52 мільярди, які ми витрачаємо щорічно на
субсидії,

це

та

сума,

яка

повинна

бути

зменшена

за

рахунок

енергоефективності. І тому ми будемо звертатись для того, щоб підсилити по
різним напрямкам саме…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ну, зрозуміло, що не так все погано. І розрахунки
будуть набагато швидше.
Пані Супрун, будь ласка, по санітарно-епідемічних норм.
СУПРУН У.-Н. Дякую за запитання.
У 2015 році було створено Центр громадського

здоров'я, який

перебрав на себе декотрі функції щодо санепідслужби і щодо тих санітарних
норм. Декотрі ті функції також були передані на Мінагро, на іншу
інституцію. Ми зараз співпрацюємо разом із ними і з іншими міністерствами,
щоби

гармонізувати

ті

вимоги,

щоби

вони

були

гармонізовані

з

європейськими стандартами. Ми також стикаємося з проблемами, бо навіть
у наших будівництвах ми маємо декотрі проблеми.
Є також питання щодо виробництва. Ми співпрацюємо з тими
виробниками, які звертаються до нас, які потребують специфічні документи,
щоб вони могли подати на виробництво. І як є якісь специфічні проблеми, то
прошу звертатися до нас напряму, ми зможемо вирішити ті, що ми можемо
вирішити, як ні – ми можемо порадити чи тоді треба звертатися до Мінагро.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Уляно. Але санітарно-епідеміологічні
норми – це саме важливе, тому що ми вже бачили ось цього року тільки:
отруєння дітей, там п'яте-десяте.
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Будь ласка, народний депутат Березкін.
БЕРЕЗКІН С.С. Добрый день всем! Уважаемый Премьер-министр,
уважаемые министры! У меня есть вопрос к министру сельского хозяйства. У
нас сегодня порядка более пяти миллионов гектар государственной
сельскохозяйственной земли. Какие у вас планы на

эту землю, как вы

думаете с ней распорядиться, и как она сегодня используется?
И еще один вопрос у меня к министру юстиции. Скажите,
пожалуйста… Давайте мы опустимся на землю, скажите, когда у нас
закончится рейдерство в стране? Вы прекрасно знаете, о чем я говорю: в
Донецке принимается решение суда

города Донецка, потом в Ивано-

Франковске нотариус делает записи и передает имущество. Я вообще это
не… Это все ровно лежит.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Что такое еще бывает?
БЕРЕЗКІН С.С. Да, такое есть. И я просто хочу сказать, когда у нас это
закончится, это не… это как частный вопрос.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Будь ласка, пане Кутовий.
КУТОВИЙ Т.В. Що стосується визначених питань. Ну, по-перше, в
рамках законодавства про обіг земель сільськогосподарського питання…
земель сільськогосподарських буде це питання врегульовано.
Крім того, знаходиться у Верховній Раді зараз законопроект 6269,
яким, перш все, врегульовується питання проведення прозорого розпаювання
земель і врегульовуються неузгоджені, які виникли, що стосується
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використання земель зараз в державних підприємствах також в радгоспах.
Тому…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, скільки зараз державних земель?
КУТОВИЙ Т.В. Цей законопроект чекає свого розгляду. В рамках
держави зараз знаходиться близько, більше 10 мільйонів гектарів земель, це,
враховуючи тих земель, які знаходяться в тому числі в управлінні Аграрної
академії наук.
Тому цей законопроект також в рамках законопроекту про обіг земель
сільськогосподарського призначення будуть всі питання врегульовані.
Крім того, в рамках приватизації підприємств, про які я сьогодні
говорив так само здійснюється розпаювання державних земель серед людей,
які працювали в тих підприємствах, які знаходяться в рамках тих чи інших
сільських…
ГОЛОВУЮЧИЙ. 6269, правильно я зрозумів?
КУТОВИЙ Т.В. 6269 від 31.03.2017 року.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Павло Дмитрович.
ПЕТРЕНКО П.Д. Станіслав Семенович, дякую за запитання. Дійсно
мені відомий випадок цей. Дійсно, ще ганебні старі випадки, які мали місце в
українській ситуації. Нагадаю всім, що в кінці минулого року був прийнятий
урядовий антирейдерський закон, який вів кримінальну відповідальність всіх
фігурантів: реєстратора, заявника і вигодонабувачів від 8 до 10 років плюс
спецконфіскація всього майна, яке їм належить.
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В принципі, після цього, от після набуття чинності цього закону
кількість скарг і звернень, ну, зменшилась в десятки разів. То тільки в цьому
році ми мали, там, тільки дві скарги по Кіровоградській області і по місту
Дніпру на відміну від минулого року і попередніх років, це були сотні скарг в
місяць.
Тут дуже чітка позиція. Ті факти, які ви наводите ще по старим
справам, треба доводити до кримінальної відповідальності конкретних
мародерів, тому що по-іншому я не можу називати ні суддів, які виносять
такого роду рішення, і це була така візитна карточка української судової
системи, коли за гроші виносили рішення по переділу власності, ні
реєстраторів, які фактично виконують функцію помічників мародерів, коли
по підробленим документам оформлюють право власності.
Зараз діє цей закон, ми це явище фактично зменшили, але потрібні
перші такі вироки судів і посадки тих, хто мали до цього відношення і тому
тут ми працюємо дуже тісно з Національною поліцією і з Національним
антикорупційним бюро. І я дуже розраховую, що найближчим часом
з'являться вже, дійсно, перші вироки і люди за такі речі сядуть на 8-10 років в
тюрму для того, щоб іншим було не повадно. Але законодавча база зараз уже
зовсім інша і є дуже хороша тенденція, що нових нема таких фактів масово.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Але, Павло Дмитрович, це дуже добре, закон, дійсно.
Але ми домовлялися, що ми продовжимо боротьбу з рейдерством, що ми
знову будемо в нас є вже декілька ідей по законодавчих змінах, будь ласка,
очольте цей процес, а ми вас будемо підтримувати.
Народний депутат Чекіта, будь ласка.
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ЧЕКІТА Г.Л. Уважаемый Владимир Борисович, Андрей Владимирович,
члены Кабинета Министров и коллеги! У меня вопрос, как у депутата
мажоритарника, это к пану Зубку, это министру финансов.
В Одессе существует проблема, которая ставит, практически каждый
одессит – это прежде всего отведение канализационных стоков. На
сегодняшний день практически закончена и построена линия, которая 4
километра, выводит все стоки из 60 процентов канализационных устройств в
общий сток и отправляет это далеко в море. И на сегодняшний день я
неоднократно обращался и в Кабинет Министров с этой проблематикой
вопроса, там существует задолженность в размере 262 миллионов.
И второй вопрос, который… тоже это 62 миллиона, это задолженность,
которая возникла по проведению работ, очистных сооружений в Беляевке.
Это очень важный вопрос тоже для Одессы, потому что Одесса запитывается
водой в районе Беляевки и там получается, что на сегодняшний день стоки,
которые Беляевка сбрасывает, они как раз попадают в то место, где Одесса
забирает воду. Там осталась довольно таки небольшая сумма, 60 миллионов,
для того, чтобы обеспечить так, чтобы эти стоки были выведены там за тем
местом, где запитывается Одесса питьевой водой.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, хто буде відповідати?
Олександр Олександрович, 60 мільйонів дайте і можете не відповідати.
ДАНИЛЮК О.О. Насправді у мене немає деталей по проекту, мені
складно буде коментувати, може мій колега відповість. Я дійсно просто не
знаю деталей цього проекту.
ГОЛОВУЮЧИЙ. А можна попросити 60 мільйонів…
ЧЕКІТА Г.Л. Я просто скажу, что возникла задолженность.
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ДАНИЛЮК О.О. Чия задолженность, щоб хоча б так базово?..
ЧЕКІТА Г.Л. Минрегионбуда и по отдельной программе "Питна вода".
ДАНИЛЮК О.О. Геннадій Григорович, будь ласка.
ЗУБКО Г.Г. Давайте я трішки ясність внесу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Геннадій Григорович, а можна письмову відповідь чи
якось?
ЗУБКО Г.Г. Ні, я просто скажу про те, що у 2014 році були скасовані
всі державні програми, згідно яких було фінансування саме цих проектів. Я
думаю, що тут потрібно просто повернуться до 65 постанови, трішки
переглянути і дійсно подивитися разом з міністром, Міністерством фінансів,
яким чином можна дофінансувати ці проекти. Але я б хотів, щоб ми також
розуміли, що у 2014 році, в кінці, практично в грудні місяці була проведена
бюджетна децентралізація, хотілося б, щоб все-таки місцеве самоврядування,
яке має на сьогоднішній день, можливо, трішки менший бюджет ніж в місті
Харкові, але більший ніж в місті Львові, також долучилися до цього процесу,
до співфінансування. І мені дуже цікаво, що не поступало таких заявок,
наприклад, у Фонд регіонального розвитку, можливо було співфінансування
за рахунок цього проекту. У нас, наприклад, по Києву відбулось практично
закінчення другої частини колектору каналізаційного у місті Києві, який
розв'язав дуже багато питань, за два роки поспіль ми закінчили ці речі. Тому
я думаю, що зараз є новий голова адміністрації обласної, разом з спільно з
міським головою, потрібно просто підготувати пропозиції від Одеської
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обласної адміністрації, яким чином ми разом з Міністерством фінансів
відпрацювали саме закінчення цих об'єктів.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я дякую, Геннадій Григорович, це трошки у нас за
межами звіту, але, будь ласка, проінформуйте, зв'яжіться по телефону.
У нас присутній народний депутат Кіссе, хоче задати запитання, будь
ласка.
КІССЕ А.І. Уважаемый Владимир Борисович, уважаемые члены
Кабинета Министров, коллеги. Больше спасибо, что есть возможность в
течении минуты буквально сказать свое мнение и позицию. Кабинет
Министров поддерживает не только коалиция, в судьбоносных решениях, а и
депутаты мажоритарщики, прежде всего. И мы вам благодарны за
сотрудничество, за решения социально-экономических проблем в округах, в
регионах, это в государстве Украина.
Но вместе с тем я хотел бы сказать несколько моментов, которые
заслуживают внимания и они являются скажем стратегическим действием
Кабинета Министров – это дороги. И очень бы хотелось, Владимир
Борисович, чтобы активная фаза по дороге "Одесса-Рени" приобрела еще
больший импульс. Чтобы мы рассчитывали не только на деньги, которые за
счет перевыполнения таможенного плана, а в том числе участие
государственного бюджета в части по Одесской области, потому что нужны
еще подъездные пути.
Вот Владимир Евсеевич с вами говорит, там есть, допустим,
Тарутинский район и ряд других районов, которые приграничные районы и
требуют активного участия прежде всего финансово. И один вопрос,
Владимир Борисович и наверное для министра Кутового, он уже был начат
моим коллегой Березкиным, это как раз вопросы связанные земли Академии
аграрных наук Украины.
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Есть хозяйство государственное, которые работают по принципу
частного предприятия. Но, что мешает сегодня распаевать землю для того,
чтобы дать возможность людям иметь пай, эти люди постоянно поднимают
эти вопросы и уже их терпение на грани фола. Я не читал Закон 6269. Я
думаю, ознакомлюсь, потому что вы меня рекомендовали Мартынюку, я с
ним встречался. Мартынюк сказал, что еще не готов законопроект. То есть
этот законопроект должен быть совместным. Чтобы не возникало проблем и
чтобы его не откладывали в парламенте. Чтобы его внесли и он был принят.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я дякую. Антон, питання зрозуміло.
КІССЕ А.І. Что, нет, что за этим влечет? Академия аграрных наук,
Владимир Борисович, есть хозяйство "Оксамитное" Суворова. Человек
выиграл конкурс. Год пытались его прихватизировать. Работники, 300
человек, работающих на этом предприятии, не дали.
Академия наук создала конкурсную комиссию. Кандидатура была
такова

от

Болградской

райадминистрации

до

обладминистрации

рекомендована, что ничего не оставалось конкурсной комиссии, как
утвердить и принять единогласное решение с тем, чтобы предложить его до
назначения. Но это было 2 месяца назад!
Сегодня одно согласование Академии аграрных наук Украины, я к вам
три раза уже обращаюсь, только согласование дать! Завтра, послезавтра. Уже
начались суды! Ну, кто-то может подействовать на государственное
предприятие, на Академию аграрных наук и на Гонсало?! Есть сегодня в
этом вопросе какая-то поддержка и какое-то понимание?!
ГОЛОВУЮЧИЙ. Антон! Антон, Антон!
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КІССЕ А.І. Не будет этого сделано, люди в пятницу готовы сюда
прибыть.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Антон! Антон! Антон!
КІССЕ А.І. Я извиняюсь. Спасибо.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Антон, ты злоупотребляешь моей добротой. Но я не
могу так, с космической отрасли сразу к колхозу "Оксамитове" в Одесской
области. Это слишком большой рывок.
Шановні друзі, у когось ще є запитання, члени комітету?
АВАКОВ А.Б. Мы там как раз, в Болграде, Нацгвардию сейчас
размещаем дополнительно. Нацгвардию размещаем в Болграде, она поможет.
ГОЛОВУЮЧИЙ.

Да,

обязательно,

обязательно

поднять.

Арсен

Борисович, и с моря тоже, Полторака попросите. С моря тоже надо подвести
силы.
Шановні друзі! Якщо немає запитань, але я думаю, запитань насправді
дуже багато. Але, враховуючи те, що у нас на засіданні присутні, крім всіх
членів уряду і Прем'єр-міністр, я би попросив перейти до прийняття рішення.
У нас два рішення, які треба проголосувати. Шановні члени комітету!
Перше, це по звіту уряду. І друге – кадрове. Для того, щоб ми не переривали
засідання, ми зараз швиденько, буквально декілька хвилин, проголосуємо і
зможемо закінчити нашу сьогоднішню роботу.
Питання перше ставлю. Згідно Конституції України, Закону "Про
Регламент Верховної Ради", Закону "Про Кабінет Міністрів України" ставлю
на голосування пропозицію рекомендувати українському парламенту взяти
до відома Звіт Кабінету Міністрів за 2016 рік. Немає зауважень?
71

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто – проти? Хто
утримався? Один утримався. Рішення прийнято. Дякую.
Шановні друзі, друге питання кадрове. У Верховну Раду України
надійшла заява голови Фонду державного майна Білоуса Ігоря Олеговича за
власним бажанням він просить звільнити його із займаної посади. Для
відповідного рішення ми повинні підтримати проект Постанови Верховної
Ради про звільнення Білоуса Ігоря Олеговича з посади Голови Фонду
державного майна.
Хто за даний проект рішення, прошу голосувати. Хто – проти? Хто
утримався? Один утримався. Рішення прийнято.
Шановний Володимире Борисовичу, шановні члени уряду, колеги,
дуже дякуємо і надіємося, що це такий у нас звіт уряду… Хвилинку уваги,
Євген Якович, ми не закінчили. Керівник Апарату дав доручення підготувати
відповідні постанови і зареєструвати їх в українському парламенті.
Наостанок я хотів подякувати від всіх нас і надати слово Володимиру
Борисовичу, напевно, теж подякуємо.
ГРОЙСМАН В.Б. Дуже дякую, шановний пане голово, шановні народні
депутати. Я розумію, що в кожного з вас можливо було знайти десятки
причин, чому звіт уряду не брати до відома. Але насправді звіт уряду – це
наша з вами робота спільна і ми спираємося на підтримку українського
парламенту в тих необхідних рішеннях, які можемо реалізувати. Но що
важливо. Важливо те, що ми за цей непростий рік накопичили і власний
досвід, і більш глибше занурились у ту проблематику, яка є в нашій країні.
Глибоко переконаний, що наступний звіт, який ми будемо робити як наш
уряд,

він буде

з кращими результатами діяльності. І саме головне, я

наголошую на тому, дуже би хотілось, щоб люди відчували, що зміни, над
якими ми працюємо, дають позитивний результат у їхньому житті.
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Тому, не дивлячись ні на політичну приналежність, на фракційність або
позафракційність, я хочу подякувати всім народним депутатам України,
голові комітету за те, що ви взяли до відома наш звіт. Ми завжди з великою
увагою і повагою в беремо участь в "годинах запитань до Уряду", щось
вдається нам швидше, якісь питання нам потрібно більше часу для того, щоб
їх врегулювати. Але разом з тим хочу ще раз наголосити від імені всіх
міністрів, які присутні зараз на засіданні, а на засіданні присутній повний
склад

уряду України,

підтримку, за

ще раз просто хочу вам подякувати

за вашу

ваше розуміння і сказати про те, що ми налаштовані на

подальшу співпрацю. Ну і також вітаю український уряд з тим, що комітет
взяв до відома нашу роботу. Це позитивне рішення – результат діяльності
кожного з вас.
Дуже дякую. Вітаю з ……. комітету.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире Борисовичу,

ви мене надихнули на

одну ремарку. От мені прислали повідомлення, там у Фесбуці, я хотів би
подякувати всім представникам засобів масової інформації, які сьогодні
долучилися до нашої роботи. Я прочитав критику, кажуть: на комітеті дуже
так все спокійно, дуже гладко. Так я хотів би вас казати, дорогі мої,
побудувати можна щось тільки в спокої, в мирі, в злагоді. Коли будуть
постійні

чвари, крики

і сварки, ми нічого

не побудуємо. Ви навпаки

повинні радіти, що така іде спокійна фахова дискусія. І я вважаю, що тільки
так ми зможемо реформи зробити. От нехай профільні міністри скажуть
своїм колегам по
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завжди така дружелюбна спокійна атмосфера, тому нам і вдається щось
зробити.
Я всім дуже дякую. До наступних зустрічей.
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