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Веде засідання Голова Комітету у закордонних справах  Г.М.ГОПКО 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні учасники  наших  комітетських слухань, які 

називаються: "Механізми контролю для забезпечення  прозорості та  ефективності 

використання міжнародної допомоги".  

Комітет у закордонних справах вирішив приділити  питанню надання Україні 

міжнародної допомоги і як забезпечити ефективне  використання цієї допомоги окремі 

слухання, оскільки близько місяця тому,  коли ми ратифікували Угоду між Україною і 

Європейським інвестиційним банком у розмірі 200 мільйонів євро, ми зрозуміли, що 

потрібно якось систематизувати і зробити доступ громадян до інформації про те, яку 

допомогу отримає Україна, в яких обсягах, щоб кожен міг зрозуміти: в яку іде, хто отримую 

цю допомогу – і ця вся інформація була доступна, провести окремі комітетські слухання. 

Якщо навести декілька цифр, то з 1992 року країнами-донорами та  міжнародними 

організаціями було виділено технічної допомоги більше, ніж на 9 мільярдів доларів США.  

З 1996 року здійснено державну реєстрацію 3117 проектів технічної допомоги. і станом на  

1 травня поточного року впроваджується 358 проектів загальною контрактною вартістю 

понад 3,3 мільярди доларів США,  і лише за січень-березень цього року обсяг гуманітарної 

допомоги, яка  надійшла в Україну,  склав  7,8 тисяч тонн.  

І ми хочемо сказати, що  ця допомога кожна, яка йде в Україну, кожен євро, кожен 

долар, вони повинні бути під особливим контролем. Зокрема наш комітет також запрошував 

на ці комітетські слухання представників Європейського Офісу протидії шахрайства, бо 

надзвичайно важливим є для того, щоб коли Україна підписала Угоду про асоціацію і 

організація OLAF або Європейський офіс протидії шахрайства якраз і дозволяє проводити 

адміністративні розслідування щодо використання коштів, зокрема ЄС, які надаються ЄБРР 

і також Європейським інвестиційним банком. І тому нам хотілося б сьогодні почути і від 

виконавчої… виконавчих органів влади, як зараз відбувається робота із систематизацією і 

наданням доступу громадськості до інформації про ту допомогу, яку ми отримуємо, як 

держава Україна, тому що в нас ключова мета забезпечити ефективне і цільове 

використання всіх коштів, щоб справді Україна змогла вирішити ті проблеми, на які 

даються кошти, і інвестувати їх в розвиток. 

Для першого слова і до розгляду першого питання порядку "Формування та 

здійснення державної політики України в сфері залучення та використання міжнародної 

технічно-гуманітарної допомоги" надаю перше слово Олені Труб, директору Департаменту 

координації міжнародних програм Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 

Будь ласка, у вас регламент 7 хвилин. Дякую. 

 

ТРИГУБ О. Дякую, Ганно. 

Це навіть для мене занадто багато 7 хвилин, тому що я насправді головним чином 

хотіла говорити про реформу координації міжнародної допомоги, які ми здійснюємо зараз 

в Міністерстві економіки, але якщо відповідати безпосередньо на ваше питання, на те, як 

зараз здійснюється державна політика і як зараз вона формується у цій сфері, то я можу 

просто дати інформацію вам про те, що зараз, звичайно, є у нас головний документ, це 153 

Постанова, яка регулює всі правовідносини, які виникають у результаті надання Україні 

технічної допомоги міжнародними донорами. І цей документ також він співіснує з іншими 

документами більш стратегічного характеру, є в нас діюча стратегія залучання і 

використання, та моніторингу міжнародної технічної допомоги і співробітництво з 

міжнародними фінансовими організаціями, яка діє з 2013 року до 2016 року, тобто вона, ну 
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це стратегічний документ, він вивішений зараз на сайті Верховної Ради, діючий. Також 

Україна приєдналася до Паризької декларації щодо підвищення ефективності зовнішньої 

допомоги в 2005 році.  

По суті зараз є  у нас 21 міжнародний рамковий договір з країнами, які надають нам 

теж допомогу і згідно з цими договорами, якби відбувається наше технічне співробітництво 

між цими країнами і Україною. І також є ще країни з якими немає рамкових угод, там є інші 

документи, і майже у всіх цих випадках роль нашого міністерства, Мінекономрозвитку є 

координуюча, тому що в цих рамкових договорах Мінекономрозвитку прописано як 

національний координатор міжнародної  допомоги. І також є Указ Президента від 2003 

року, де міністра економіки України за посадою визначено національним координатором з 

питань технічної допомоги Європейського Союзу.  

Тепер я можу по суті, розповіла законодавчу базу, по суті, як це відбувається у нас в 

міністерстві? У нас є департамент координації міжнародної допомоги, є міністр, і наша роль 

нашого департаменту забезпечувати аналітичну, організаційну діяльність національного 

координатора техдопомоги. Ми формуємо стратегічні щорічні програми з залученням 

міжнародної технічної допомоги. Відповідно до основних напрямків соціально-

економічного розвитку України.  

Також у нас в департаменті ведеться єдиний реєстр проектів, що реалізуються в 

Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної 

технічної допомоги. Я тут хочу наголосити, що міжнародна технічна допомога – це трохи 

звужене визначення, тому що ми координуємо насправді всю міжнародну допомогу, навіть, 

якщо це є інвестиційний проект Міжнародної фінансової організації, секторальна 

підтримка Євросоюзу, чи, навіть, позики. Особливо йдуть позики на політику розвитку, 

позика, яка надається Україні при виконанні певних умов, так званих, структурних маяків.  

Зараз це все координує Мінекономрозвитку спільно з іншими міністерствами. 

Зокрема, звичайно, наш головний партнер є Міністерство фінансів. Також роль наша як 

координатора в тому, що ми проводимо експертизу запитів вітчизняних підприємств, 

установ щодо одержання міжнародної технічної допомоги. І також ми надсилаємо 

іноземним державам, міжнародним організаціям запити, звернення щодо залучення 

технічної допомоги. Наша роль бути тобто таким зв'язковим інструментом, який пов'язує 

міжнародну донорську спільноту з нашою державою і з нашим суспільством. 

Ми акредитуємо іноземні організації, які є виконавцями проектів техдопомоги. Ми 

також, звичайно, надаємо таку адмінпослугу, як реєстрація проектів техдопомоги. Це все, 

як зараз відбувається з точки зору Мінекономіки. А щодо реформи, то ми пізніше 

поговоримо, так? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хотілося б почути, як зараз ви формуєте свою політику. Чи буде у 

вас окремий, не знаю, ресурс про цю  допомоги? Тому що тут в матеріалах, які ви нам 

надали, зокрема є перераховані проекти від різних і держав, і різних міжнародних 

організацій. Чи буде вся ця інформація публічно оприлюднена для доступу для інших 

людей? Просто для громадян України. 

 

ТРИГУБ О. Можете уточнити, будь ласка, яку ви маєте інформацію на увазі? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В розданих матеріалах інформація щодо допомоги для України, 

залученої від іноземних країн та міжнародних організацій. 

 

ТРИГУБ О.  Мається на увазі, я думаю, зараз наш єдиний… Оце, значить, ця вся 

інформація, я бачу, вона є в єдиному реєстрі, який веде наш департамент. Наразі вона не є 

доступною не є доступна громадськості. Ми виставляємо частину інформації, на сайті 
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Мінекономіки, але щоб виставити всі ці проекти з  різними додатковими документами щодо 

моніторингу, щодо етапів проходження цих проектів, ми зараз в нашому  міністерстві 

працюємо над створенням донорського урядового порталу, баз даних, яка у нас уже була 

створена в минулому, але, на жаль, вона не працює. Ми зараз її вдосконалюємо, надаємо їй 

так зване ……, обличчя, тобто, коли вона стане дуже доступна і дуже зрозуміла для кожної 

людини, яка заходить на цей сайт.  

І зараз в міністерстві наш пріоритет саме в тому, щоб зібрати всю інформацію, яка є 

у нас, яка є, іноді не у нас, а в інших органах влади і надати цю інформацію у прозорій і 

доступній манері громадськості, державним органам влади і також донорам. Тому що три 

сторони цього процесу зацікавлені саме  в такому результаті.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую Олено.  

Власне ми і зібрали ці  комітетські слухання для того, щоб пришвидшити процес 

опублікування всієї інформації, поточної, яку допомогу Україна отримує зараз від урядів, 

від міжнародних організацій. Оскільки, дуже багато запитів від представників громадських 

організацій, хто стане отримувачем і під які проекти, наприклад, відновлення 

інфраструктури, у нас той же самий Європейський інвестиційний банк, 200 мільйонів, там 

п'ять областей, треба зрозуміти, як далі ці гроші будуть розподілятися? Плюс, зокрема, там 

реанімаційний пакет реформ інші ініціативи, вони моніторять надання гроші Світовим 

банком і так далі. Щоб ми зрозуміли наскільки є ефективним використання цієї допомоги і 

щоб  більше людей змогли взяти участь в отриманні, чи це стосується енергоефективності, 

чи це стосується ремонту доріг, водопостачання системи і так далі.  

Тому, ми якраз, добре, що почули створюється донорський урядовий портал, де, я  

розумію, буде он-лайн зі статусом отримання фінансування, коли дія проекту, щоб будь-

хто, не тільки депутати, як ми складали запит і отримали від вас цю ґрунтовну аналітичну 

довідку, щоб кожна людина, якщо це не конфіденційна там державна таємниця, інформація 

була доступна. 

Колеги, зараз я хотіла б передати слово. У нас є тут директор Національного 

Демократичного Інституту в Україні Мері О'Хеген, яка має, на жаль, відлітати. І ми хотіли 

б дати їй за винятком, пропустити зараз, для короткого виступу. І тоді просимо заслухати 

Василя Васильовича Шевченка, першого заступника міністра соціальної політики.  

Прошу, Мері. 

 

О'ХЕЙҐЕН М. Шановний головуючий, шановні члени комітету, шановні гості 

сьогоднішнього засідання! Для мене є великою честю говорити сьогодні на цьому 

комітетському слуханні від імені NDI в Україні. Офіс NDI  в Україні для тих, хто не знає, 

що таке NDI, ми є неурядовою, позапартійною організацією, яка працює в усьому світі і 

підтримує демократичні процеси впродовж останніх 30 років.  

Ми працюємо в Україні з початку 1990-х років. І на даний час наші програми 

фокусуються на розвитку партійних процесів, залучення громадян до реформуванні, 

процесів реформ, а також підтримки жіночої політичної участі. Включаючи, ми 

підтримуємо міжфракційне об'єднання "Рівні можливості" у Верховній Раді. 

Разом з нашими колегами Міжнародним республіканським інститутом, ми  залучали  

міжнародні місії спостереження впродовж двох виборчих кампаній минулого року, а також, 

звісно, перед цим під час попередніх виборів.  

Ми також надавали технічну підтримку групам спостереження, громадським 

організаціям зі спостереження на виборах в Україні, а також ми організовували навчальні 

візити для членів парламенту та уряду України в Сполучені Штати Америки впродовж 

останнього часу. Це вже сьома країна, в якій я працюю в якості представника NDI, тому я 
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можу говорити про предмет сьогоднішнього розгляду з точки зору… такої комперативної 

точки зору.   

Ну, по-перше, хотів б подякувати комітет за те, що він виступив бенефіціаром 

програми  NDI  в Україні. Ну якщо говорити з точки зору NDI  як імплементера, 

впровадника по суті міжнародної технічної допомоги, то в нас є своє бачення цього 

процесу. Ну і це відноситься, як до імплементації наших програм, так і реєстрації наших 

програм. 

По-перше, я хотів відзначити, що для імплементера організація, яка впроваджує цю 

міжнародну технічну допомогу мати державний орган влади, який виступає бенефіціаром, 

це не є в принципі дуже добре. Адже наша робота заключається в тому, щоби надавати 

допомогу не державним так як і державним органам влади. І партнери, з якими ми 

працюємо,  їх дуже багато, вони дуже різні впродовж різних проміжків часу.  

Ну і тобто це є досить таке штучне, коли державою визначається саме якийсь один 

бенефіціар наших програм. В інших країнах, в яких …. не було такої вимоги, щоб 

ідентифікувати бенефіціарів. В деяких випадках достатньо просто надати річний звіт за 

використані кошти для підпорядкування певного органу державної влади. Ну, на жаль, в 

Україні ми повинні зареєстровувати кожний грант отриманий нами окремо і навіть кожний 

субгранти, і інші зміни, які відбуваються, що створює дуже таку велику бюрократичну 

плутанину. В багатьох інших країнах процес він більш легкий і це дозволяє вивільнити 

енергію для саме імплементації проектів. Ну і звісно більш такий чіткий процес, він 

дозволить державним органам влади, які погоджуються стати бенефіціарами, ну якби краще 

співпрацювати з ними. 

Ну і остання точка зору, яку Мері хотіла сказати, це реєстрація експатів, тобто 

співробітників інституту, які є громадянами інших країн. Ну, на жаль, згідно з українським 

законодавством вони повинні покинути територію України і повернутися назад для того, 

щоб отримати робочу візу. І звісно ж це залучає якби вимагає використання грошей 

додаткових та часу. Тому, можливо, така порада, це розглянути якусь іншу систему, яка не 

вимагає експатів міжнародних гравців залишати Україну для того, щоб отримати 

реєстрацію. Але знову ж таки хочу підкреслити, що, незважаючи на таке досить складне 

законодавство, для Мері дуже велика честь бути сьогодні і приймати участь в цьому 

засіданні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую Мері.  

За результатами наших комітетських слухань усі зібрані рекомендації потім в 

комітеті ми проголосуємо і направимо і на ім'я Президента, і на виконавчу службу, Кабінет 

Міністрів, і якщо потрібно законодавчі зміни до якихось законів щодо, там, полегшення 

отримання гуманітарної допомоги, міжнародної. Тобто ми будемо розглядати і направляти 

в інші комітети парламенту.  

Колеги, зараз я хотіла би надати слово першому заступнику міністра соціальної 

політики Шевченку Василю Васильович, тоді Дір Лариса Володимирівна із Міністерства 

закордонних справ, тоді дискусія. І я дуже перепрошую, мені просто прийдеться піти через 

10 хвилин на зустріч з Президентом Словацької Республіки я передам слово Іванні 

Орестівні на годину часу на ведення комітету. Дякую. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Шановна Ганна Миколаївна, шановні присутні, я хотів би 

проінформувати, що на сьогоднішній день Міністерство соціальної політики, ну, дійсно 

працює, здійснює державну політику України у сфері залучення і використання 

міжнародної технічної та гуманітарної допомоги. Як уже Ганна Миколаївна говорила це 

нормативний документ Кабінету Міністрів, який затверджений Постановою Кабінету 
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Міністрів 15 лютого номер 153. 12 цих проектів є дійсно проектами технічної допомоги, які 

зареєстровано, які здійснюються безпосередньо Міністерством соціальної політики.  

Що стосується, що змінилося останнім часом, в якому напрямку рухається 

полегшення всіх процедур в напрямку Міністерства соціальної політики і взагалі 

зменшення впливу держави на ці процеси. Раніше була комісія, яка була створена при 

Кабінеті Міністрів, засідала раз в півроку і дуже ускладнений був механізм. Зараз після 

внесення змін минулого року в відповідну постанову Постанова № 241 передбачає те, що 

створена при Мінсоцполітики комісія приймає рішення на протязі 8 робочих днів, якщо це 

стосується… мається на увазі рішення про визнання  гуманітарної допомоги з  дня 

надходження документів. Документи – це п'ять документів, письмова пропозиція, дарчий 

лист, інвойс, письмова згода отримувача, вітальний план розподілу вантажу і,  в разі 

наявності у складі вантажу продуктів харчування, термін їх придатності. Це що стосується 

прийняття рішення. Найдовший термін – це 8 днів.  

Що стосується надання для… для надання до учасників АТО, Державною службою 

з надзвичайних ситуацій для подальшого розподілу серед внутрішньо переміщених осіб, то 

це здійснюється в одноденний термін. Тобто комісія складається з представників, 

перелічених в постанові, і в одноденний термін всі рішення  приймаються, як і передбачено. 

В подальшому міністерством ініційовано проект закону по якому значні функції 

розмитнення  до 3 тонн передати місцевій владі,мається на увазі обласним адміністраціям, 

і також передати прийняття рішення щодо розмитнення гуманітарної допомоги у якості  

автомобілів для забезпечення інвалідів цими автомобілями. Тобто це така найближча 

перспектива, що ми зробимо  в законодавчому рівні. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за те, що зразу висловлюєтесь в формі пропозицій: що 

планується робити. 

Прошу далі наступне слово Дір Лариса Володимирівна, директор Департаменту 

світового українська та культурно-гуманітарного співробітництва Міністерства 

закордонних справ України.  

 

ДІР Л.В. Пані головуюча, дякую за надане слово. 

Шановні присутні!   Дозвольте вам повідомити про напрями роботи 

зовнішньополітичного відомства у цій площині.  

Перш за все, це інформаційна робота з іноземними партнерами, цільове двостороннє 

співробітництво, міжвідомча взаємодія з центральними органами виконавчої влади, з 

колегами, які вже мали сьогодні слово. А також… тобто вони є відповідальними за 

допомогу, яка надходить в Україні, і організацію заходів з метою  підтримки важливих 

неурядових ініціатив, зокрема ініційованих організаціями світового українства. 

Як технічно виглядає робота МЗС та закордонних дипломатичних установ? З метою 

поширення інформації про потреби в гуманітарній допомозі для внутрішньо переміщених 

осіб на web-сторінках закордонних дипломатичних установ України розміщені відповідні 

матеріали, які готуються нашими колегами з Міністерства соціальної політики та 

Державною службою України з надзвичайних ситуацій. Матеріали розміщуються мовами 

країн перебування. 

МЗС доручає дипломатичним установам інформувати урядові та неурядові 

організації країн перебування акредитації, міжнародні організації, а також активно 

використовувати матеріали у роз'яснювальній роботі. Для використання представництвами 

України за кордоном поширюється інформація щодо процедур оформлення в Україні 

гуманітарної допомоги, нам допомагають колеги з сусідніх міністерств, українських 

волонтерських і благодійних організацій, які забезпечують надання допомоги громадянам 

України, постраждалим внаслідок тимчасової окупації частини української території. На 
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регулярній основі надаються необхідні дані з питань, пов'язаних зі збором та направленням 

гуманітарної допомоги в Україні. Станом на сьогодні обсяг допомоги, наданої ЄС, 

становить 95 мільйонів євро приблизно. 

Спільно з причетними міністерствами та відомствами України організація системи 

ООН упродовж серпня та грудня 2014 року реалізували в нашій країні попередній план 

регулювання – preliminary sponsor's plan, в рамках якого на цілі гуманітарної допомоги було 

витрачено понад 32 мільйонів доларів Сполучених Штатів. Загальний обсяг усієї 

гуманітарної допомоги, наданої у 2014 році Україні, становить більш ніж 72 мільйони 

доларів Сполучених Штатів. 

У 2015 році гуманітарна допомога з боку організації системи ООН надається в 

рамках гуманітарного плану реагування ООН. Бюджет становить 189 мільйонів доларів 

Сполучених Штатів. Очікується, що в рамках цього плану отримують допомогу 900 тисяч 

наших громадян. Важливим напрямом є співпраця безпосередньо з урядами та державними 

організаціями іноземних країн. Значні обсяги гуманітарної допомоги для внутрішньо 

переміщених осіб надані урядами Штатів, Німеччини, Канади, Польщі. У контексті 

реалізації двосторонніх програм особливої уваги потребує організаційно-логістичне 

забезпечення швейцарського плану діяльності у Східній Україні, що передбачає 

покращення водопостачання та медичне обслуговування населення у Донецькій області по 

обидва боки лінії зіткнення.  

Орієнтовна вартість запланованої гуманітарної допомоги складе більше ніж 2 

мільйони швейцарських франків. Я хочу детально зупинитися, надійшла інформація з 

нашого посольства у Швейцарській конфедерації, там, де повідомляється, що 15 травня 

Швейцарією вже доставлено до Донецька гуманітарний конвой з хімічними речовинами для 

очистки води. Конвой складається з 15 вантажних автомобілів і 300 тонн хімікатів, завдяки 

яким має бути покращено якість питної води.  

Як зазначає  федеральний департамент закордонних справ Швейцарії гуманітарний 

кордон перетнув лінію розмежування з не підконтрольними українській владі регіонами. 

Тобто це перший такий показник співпраці, коли допомога, ми навіть підрахували, що в 

еквіваленті такому. Розподіл допомоги там, де швейцарська сторона розраховує в пропорції 

40 відсотків – це підконтрольна уряду України територія, і 60 не підконтрольна територія, 

в залежності від потреб.  

Наступним напрямом діяльності МЗС є соціально-медична робота. Одним з 

напрямів є залучення зарубіжних  партнерів до лікування та реабілітації поранених в ході 

АТО українських військовослужбовців в іноземних лікувальних закладах. Особливо 

цінною є можливість проведення оперативного лікування важкопоранених українців, якщо 

таке лікування неможливо здійснити в Україні.  

На базі лікувальних закладів відповідний курс лікування реабілітації пройшли 

приблизно 400 бійців. Інформація на вчора, Міністерство оброни ще 40 

військовослужбовців проходять лікування, зокрема, за нашою статистикою, в Польщі – 178 

осіб, Словаччина – 56, Чехія, Румунія, Об'єднані Арабські Емірами. В окремих випадках 

працівники дипломатичних установ витрачають власні кошти для реалізації відповідних 

програм.  

Наступний напрям – це спільно з Державною службою України у справах ветеранів 

війни та учасників АТО, докладаються зусилля для надання допомоги спеціалізованими 

іноземними клініками з протезування та ортезування. Цей порядок регулюється окремою 

постановою уряду, хоча потрібно тут враховувати високу вартість відповідних медико-

реабілітаційних робіт пов'язаних з протезуванням. І закордонним дипломатичним 

установам доводиться розповідати детально і, який алгоритм дій тут може бути 

застосований.  
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Далі: наступний напрям. В лютому цього року МЗС у співпраці з Мінсоцполітики 

вживає заходів, які спрямовані на оздоровлення дітей, їх відпочинку та реабілітації, 

насамперед, соціально незахищених категорій населення та родин внутрішньо переміщених 

осіб.  

За активною участі посольств України заходи в оздоровленні дітей в березні цього 

року вже відбулися в Словаччині – 87 дітей. Румунія – 33, з Луганської області. І триває 

робота дипустанов з підготовки до періоду літніх канікул, зокрема, найбільш ініціативні це 

Італія, Грузія, Туреччина, Болгарія, Латвія Литва та Греція. Таким чином функціональність 

МЗС – це максимально широке інформування іноземних урядових і не урядових організацій 

про ситуацію в Україні, насамперед про потреби громадян нашої країни, які зараз мають 

статус внутрішньо переміщених осіб. Реалізація цільових двосторонніх програм, спільно з 

ключовими партнерами ООН, Штати, Європейський Союз. І, особлива, подяка, я не знаю, 

чи є присутній директор Світового конгресу українців  представництва, окрема шана за 

реалізацію програми "Захист патріотів України", який пов'язаний з тактичною  медициною, 

надання медичних послуг на полі бою.  

У нас ще є окрема пропозиція, яку озвучить мій колега Роман Андарак стосовно 

створення  Бюро.  Я дякую всім присутнім за увагу. 

 

Веде засідання Перший заступник  голови Комітету у закордонних справах   

І.О.КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, будь ласка, тоді пан ...........  

 

_______________. Добрий  день, колеги. Якщо можна, я дуже коротко поясню. На 

сьогодні Міністерство закордонних справ на виконання доручення  Кабміну, Кабінету 

Міністрів відповідно відпрацьовує пропозицію щодо створення  спільного з ЄС бюро з 

розслідування протидії шахрайству. Ідея створення цього бюро, власне, і полягає в 

забезпеченні контролю прозорості за використанням гуманітарної допомоги як одного з 

критеріїв ключового, ключових критеріїв зміцнення довіри наших міжнародних партнерів 

до цих процедур. Попередньо передбачається, що бюро надаватиме  методологічно 

практичну допомогу, операційну допомогу у виконанні функцій Національного 

антикорупційного бюро і дійсно співпрацюватиме з його слідчими. Ідея полягає також в 

тому, що це також зміцнить довіру і українських громадян до системи боротьби із 

корупцією в Україні. 

Попередньо передбачається також, що бюро функціонуватиме за фінансової 

підтримки Європейського Союзу і складатиметься як з міжнародного так і з національного 

компоненту. На п'ятницю, наскільки я знаю, запропонована  міжвідомча нарада з цього 

питання. Тобто ми будемо визначати правові рамки, інституційні наші спроможності щодо 

його діяльності і відповідно ми б пропонували включити  комітету це до  рекомендацій , 

підтримати створення такого органу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дозволите уточнити, я правильно розумію, що цей орган не буде 

займатися саме перевіркою надання міжнародної допомоги, а це є міжнародна допомога 

для покращення роботи конкретних, там Національного антикорупційного бюро. 

 

_______________. Передбачається, що цей орган буде розслідувати факти можливих 

зловживань під час використання міжнародної допомоги, да. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Саме міжнародної допомоги…. Зрозуміло, дякую. 
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_______________. І, власне, його діяльність також буде міжнародною допомогою. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І дякую всім доповідачам. 

Колеги, ми переходимо до обговорення. Я би просила, щоб ми намагалися 

дотримуватися там до 3 хвилин в ваших коментарях. 

Будь ласка, пане Романюк, наш колега народний депутат. 

 

РОМАНЮК В.М. Доброго дня,  шановні колеги. Романюк Віктор Миколайович, 

фракція "Народного фронту". 

Ну відверто вам скажу, тему міжнародної допомоги я чую не в перше, але системні 

помилки ми поки що не виправили. В чому системна помилка, яка на сьогодні існує? 

Міжнародні фінансові інститути, міжнародні і гуманітарні організації, вони до сих 

пір зберігають схеми кредитування держави, держави Україна. Держава Україна сьогодні, 

в першу чергу її державний апарат, це стара радянська модель, яка практично вмирає і 

вмирає дуже швидко. Паралельно в Україні народжується громадянське суспільство, яке 

ще не в тій формі і не так себе гарно почуває для того, щоб повністю брати відповідальність 

за те, що відбувається в державі. Тобто, грубо кажучи, якщо сьогодні міжнародні фінансові 

інститути будуть продовжувати кредитувати державні інститути, це буде тільки гірше. 

Недавно ми пережили технічний дефолт "Укрзалізниці", вчора ми практично пережили 

технічний дефолт держави України, якщо там, грубо кажучи, далі Європейський банк 

реконструкції і  розвитку буде кредитувати його енергоатом, буде технічний дефолт у 

енергоатома. Ну тобто цей системний ряд можна буде продовжити. Чому? Тому що не 

робиться системна робота. Системна робота полягає в чому? Що те, що, грубо кажучи, 

працює в Великобританії і Німеччині, це не буде ніколи працювати в Україні, по причині 

тотальної корупції і неефективність державних менеджерів як таких, тобто чітко і ясно 

потрібно розуміти, і вже давно потрібно усвідомлювати, тому що в Україну закачаний 

величезний фінансовий ресурс, вибачте, а толку від нього 0, тільки гірше. Плюс 

усвідомлення ментальних особливостей пострадянського простору. Радянські люди, які 

отримують допомогу, це їх не стимулює, а розслабляє, ось в чому справа, ключовий момент. 

Тобто замість того, щоб створювати інструмент стимулювання і інструменти розвитку, ми 

створюємо інструмент деградації. Це колосальна помилка міжнародних фінансових 

інституцій. Колосальна. Це друге, що хотів сказати. Тобто міжнародні фінансові 

гуманітарні організації не вибрали, не того реципієнта.  

Друге. Менеджмування проектів переклалось на плечі держави, а держава в Україні 

поганий менеджер, поганий, дуже поганий менеджер. Про це треба чітко і ясно 

усвідомлювати.  

І третє. Якщо буде така практика продовжуватись, ситуація буде тільки 

погіршуватись. Погіршуватись. 

Це три ключових моменти. Що потрібно робити? Розповідаю, що потрібно робити. 

Перше. Кредитування і надання допомоги має здійснюватись громадському сектору 

через створення прозорих і чесних механізмів отримання цієї допомоги. Тому що, якщо, 

наприклад, проаналізувати ті цифри, які були надані державному сектору економіки, це 

десь біля 30 мільярдів доларів, можете собі уявити. Тобто якби ці гроші були закачані в 

реальний сектор економіки і реципієнтами мали середній бізнес, повірьте мені, ми вже жили 

б в зовсім іншій країні. 

На жаль, ми сьогодні бачимо технічний дефолт Укрзалізниці, технічний дефолт… 

Тобто цей системний ряд, ми бачимо цю глобальну помилку. Глобальну помилку. Про це 

потрібно говорити. Тобто організації, які отримують допомогу, вони мають змінюватись. 

Яка роль держави тут має залишитись? 
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Роль держави в цих відносинах між організаціями, які надають допомогу і які 

отримують роль держави має залишитись виключно інформаційна. Інформаційна. Для того, 

щоб держава створювала канали розповсюдження цієї інформації і канали регламентації в 

плані дотримання законодавства, все інше, це буде знову ж таки, це розмови, як я кажу, в 

пользу бєдних,  це корупція, це не ефективність, про це потрібно чітко і ясно потрібно 

говорити. 

Як створювати реципієнтів в Україні? Реципієнтів створювати дуже просто. 

Насправді сьогодні активно діє тисячі волонтерських організацій, для яких можуть так само 

організовуватись і підприємці, і бізнес, і цілого ряду гуманітарні організації, які займаються 

гуманітарним…… Все. Це те. Що сьогодні в України живе, і воно ефективно діє. Про це 

чітко і ясно потрібно говорити. 

Тому в мене, в першу чергу, прохання до самих  організацій, які надають. 

Проаналізуйте ще раз роботу за останніх 24 роки. Тобто ми бачимо, що гуманітарна 

допомога збільшується, а ефективність її зменшується. Ефективність зменшується. 

Технічний дефолт України  показує, що сама по собі система управління, яка сьогодні є, 

вона неефективна, просто сама по собі. Просто чітко і ясно потрібно розуміти. І в 

перспективі в найближчі 2-3 роки не буде підвищення її ефективності. Не буде, це чітко і 

чесно треба сказати. Допоки більш активне громадське суспільство не зайде в державний 

апарат і не буде на себе брати відповідальність за державу Україна. Тобто радянський 

ресурс ми будемо ще доїдати найближчі 2-3 роки. Але це…  Я закінчу.  Але це буде для нас, 

для нас всіх, гарним уроком, і у тому числі й для міжнародних донорів, що в кожній країні 

потрібно діяти по-особливому. Палітра світу вона дуже різна. Ментальні особливості вони 

вносять величезне навантаження на систему державного управління, на систему розподілу 

фінансових ресурсів в країні. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Безумовно з вами погоджуюся стосовно неефективності жер дави, 

але, разом з тим, не готова підтримувати позицію стосовно того, що громадянське 

суспільство має взяти на себе відповідальність за те,  що діється в державі. Воно повинно 

корегувати, балансувати, контролювати, допомагати, але точно відповідальність мають 

нести як парламент, так і призначена виконавча влада. 

Прошу. У мене  був записаний пан Мазярчук до коментаря до Реанімаційного пакету 

реформ, а потім….  

 

МАЗЯРЧУК В.  Дякую, пані головуюча. Я буду намагатися дуже коротко і тезово. Я 

послухав  представників  центральних органів виконавчої влади, і в принципі я їх розумію,  

тому що там декілька років назад я так само виступав на захист того всього,  що  зараз є все 

так прекрасно. 

А тепер давайте по фактах. Стратегії по факту співпраці з міжнародними 

фінансовими організаціями, чіткої і зрозумілої немає.  

Є ряд стратегій з окремими міжнародними фінансовими організаціями, які не 

пов'язані між собою. Немає чітко визначених, що саме обідно, галузей, наприклад, п'ять. І 

немає чітко визначених механізмів і показників по яким вибираються проекти на які 

позичаються кошти – це дуже важливо. чому? Тому що друга проблема, яку я хотів би 

підняти в даній частинці, це лобіювання окремих проектів міністерствами. Я можу назвати 

не один приклад не ефективного проекту, умовно не ефективного, де кошти 

використовуються не зовсім ефективно. Я дуже радий, що тут є пан Шевченко з 

Міністерства соціальної політики, буквально півроку тому ми йому як представники 

реанімаційного пакету реформ надсилали офіційний запит стосовно кредиту Світового 

банку на 300 мільйонів доларів і получили відписку. Я маю надію, що в майбутньому 
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відписок ні від центральних органів виконавчої влади, ні від інших органів ми не будемо 

отримувати – це дуже важливо.  

Третє. Міністерство економіки, я дуже радий почути від пані Тригуб, що змінюється 

сам підхід до формування єдиної бази даних. Тому що на даному веб-ресурсі, на який було 

потрачено більше 100 тисяч доларів технічної допомоги, яка просто взята і скомпільована, 

переведена з уже існуючих ресурсів, немає взагалі інформації. Назва проекту, отримувач, 

сума, конкретики немає – це просто жах.  

Ще одне зауваження і пропозиції до пані Тригуб, будь ласка,  оновлюйте сайт 

Міністерства економічного розвитку стосовно вашої частинки співпраці з міжнародними 

організаціями. Тому що  остання дата, остання інформація річної давності, я сьогодні 

буквально з ранку заходив.  

Важливо, але я це в основному на останню частинку, не ефективність проектів. 

Відповідно до висновків Рахункової палати, яка здійснювала комплексний аналіз, 

орієнтовно 30 відсотків коштів від всієї технічної допомоги і кредитних ресурсів 

використано не ефективно. Це, в основному кошти, які повертаються назад за кордон, 

завищена вартість товарів і послуг, які купуються.  І саме головне, на що я би хотів звернути 

увагу всіх присутніх, це велика частка коштів, які витрачаються на консультантів. 

Консультанти і піар.  Щоб не бути голослівним, останній приклад стосовно проекту, який 

був підписаний недавно… Зараз, стільки багато інформації, що… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Може, ви пам'ятаєте, пане Вікторе,… 

 

МАЗЯРЧУК В.    Я на третю частинку залишу.  

І останнє, буквально останнє, що необхідно зробити. Я дуже вдячний вашому 

комітету за те, що ви розпочали дані громадські слухання. Їх потрібно проводити 

максимально частіше, мінімум раз у квартал. Чому? 

Тому що центральний орган виконавчої влади і так само державні підприємства (на 

жаль, тут немає ні одного представника державного підприємства), які отримують кредити, 

повинні звітуватися не тільки перед представниками парламенту, але і по громадському 

суспільству.  

У свою чергу Реанімаційний пакет реформ готовий допомагати вам у ваших цих 

починаннях. Ми зараз домовилися про те, що будемо робити альтернативу web-ресурсу 

Міністерства економіки, де будемо надавати максимальну інформацію про всі проекти. І я 

маю надію, що в цьому питанні ми так само знайдемо певні точки дотику з Міністерством 

економіки і будемо підсилювати один одного. Не шукати якісь із'яни, а навпаки, 

доповнювати один одного. І в результаті ми отримаємо максимально ефективне 

використання коштів, яке ми отримуємо. 

Далі, я на останню частинку, тому що там в основному конкретика. Дякую вам. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Вікторе. Зараз я дозволю зреагувати. Але перед тим, 

ви прекрасно знаєте, що вимога стосовно консультантів  це точно не є вимогою української 

сторони, а є переважно однією з частини надання вимоги, надання допомоги з боку наших 

партнерів. І це, власне, наші рекомендації не можуть бути спрямовані, навряд чи можуть 

бути спрямовані на них, хоча ми можемо спробувати.  

З іншого боку, можливо, вам варто також якось скоординувати свої дії, я не думаю, 

що ті грантові надходження, які ви отримуєте і ту технічну допомогу, яку використовує 

Мінекономіки, не одну і ту саму історію, по суті, що це ефективне використання зовнішньої 

допомоги як такої. 

Пан Шевченко і пані Олена Тригуб просили для репліки до відповіді, колегам. Я дам 

слово пану Касянчуку. 
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ШЕВЧЕНКО В.В. Я дуже дякую. Я хотів би доповідачу сказати, що півроку назад 

він до мене не міг звертатись, бо я працюю всього чотири місяці.  

І друге, те, що стосується, що я захищаю систему, так я не захищаю систему, ми 

систему з часу роботи нового міністра спростили до прийняття рішення по гуманітарці один 

день, що стосується АТО. Якщо це ускладнення, то я тоді не знаю, як можна спростити ще? 

І на самому ділі я запрошую до обговорення, ми сьогодні є представниками 

виконавчої влади, як повинні діяти представники виконавчої влади? На підставі 

нормативних документів, є інші документи, будемо на підставі інших діяти.  

Тому я всім дякую, але я дуже не комфортно почуваюсь, що ми сьогодні 

звинувачуємо владу, бо новий уряд, чи вірніше Міністерство соціальної політики 

налаштоване на співпрацю в усіх напрямках. Дякую.  

 

ТРИГУБ О.   Дві репліки. До пана Романюка я хотіла зауважити, що мій аналіз країн, 

які отримали найбільшу користь від міжнародної допомоги, і, взагалі, теоретична база вся, 

яка існує, стосовно даного питання показує, що найуспішніші були ті країни, де допомога 

мала характер так званий …….. або ……., тобто це означає що країна, держава, знала, що 

їй потрібно, під які реформи потрібна допомога, і просила допомогу саме на ці реформи. І, 

наприклад, зараз в Міністерстві економіки ми знаємо, що нам треба допомагати малому, 

середньому бізнесу. І ми просимо донорів давати саме кредитування середньому, малому 

бізнесу. І, якщо держава, як ви кажете, буде грати тільки інформаційну роль, то чому ви 

думаєте, що донори, міжнародні фінансові організації не будуть іти і давати великі кредити 

там Дніпровській ГЕС чи "Укравтодору", які їм вигідно давати, тому що так працюють 

міжнародні організації фінансові.  

Ну, я другу відповідь пана з РПР, я перепрошую, не знаю вашого прізвища. Я в ході 

сьогоднішнього засідання покажу, який ми формуємо новий веб-сайт наш. Це не просто 

буде база даних. Це теж і комунікативна платформа. Ну, поговоримо. Це для мене новина, 

що ви теж щось подібне робите. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую. Дозвольте я все ж таки дам слово… (Шум у залі) 

Ну, це не є парламент, коли… 

 

РОМАНЮК В.М. Я абсолютно підтримую в плані… Ви якраз сказали зараз про 

інформаційну політику, це якраз функція держави. На рахунок управління, слухайте, за 24 

роки поки ми  реципієнти гуманітарної допомоги, ми втратили 12 мільйонів населення 

держави і 10 відсотків території держави. Тобто більше неефективного менеджменту 

державного світ не знає. Це перший момент. 

Другий момент. Про те, що ви зараз сказали от ГЕС буде отримувати якесь. Даю вам 

гарантію, через 5-10 років вони будуть технічними, в стані технічного дефолту. 

Неефективний державний менеджмент, ви ж зрозумійте. Неефективний. Все крапка.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми почули ваші аргументи.  

Будь ласка, пан Касянчук, а після того пані Ірина Луценко. Ні,  і після того, я вам 

даю слово. Я перепрошую, і після того я вам даю слово. Дякую. 

 

КАСЯНЧУК С. Дякую. Я є директором представництва Світового конгресу 

українців. І хотів би коротко дати по цій темі, коли ми говоримо про формування та 

здійснення державної політики.  Я думаю. що в цьому залі ще бракує дуже важливих 

учасників. Тому що, якщо ми говоримо про звичайний стан, то ми говоримо про 

Мінекономіки. Коли ми говоримо про війну, тут би мали бути силові відомства, які 
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формують запит, які отримують... який безпосередньо зараз є отримувачі і в найскладніший 

і найскрутніший  етап. Це перше. 

Друге. Бо Світовий конгрес працює з усіма міністерствами і з громадянським 

суспільством, тобто я думаю, що тут мусили би бути волонтери, тому що воно є теж 

частиною цієї роботи, воно є теж важливим механізмом, власне, цієї допомоги особливо в 

цей кризовий час. Одні говорили більше про функції держави тільки, інші тільки про 

громадський сектор. Я думаю, що тут абсолютно має бути поєднання. Якщо ми говоримо 

про стратегію, якщо ми говоримо про країну, абсолютно це є робота державних органів, 

вони мусять аналізувати, вони  мусять планувати, вони мусять створювати політику, тут 

навіть мови немає. Чим добрі волонтери – вони є мобільні, вони є ефективні і в час війни, в 

час .... їхня точкова допомога є надзвичайно важлива, тому що вони знають точно в 

конкретний момент, що треба, з міністерствами це абсолютно неможливо по таких проектах 

працювати. Тому ми працюємо і з одними, і з другими, коли ми говоримо про формування 

політики, я думаю, що тут має бути поєднання. Держава мусить все-таки, державні органи 

залучати до своєї роботи волонтерські організації, які вже мають досвід, які вже мають, 

знають добре потреби і я думаю, що тут на даному етапі надзвичайно важливо є розробити 

між ними співпрацю, це є перше. 

Друге. Коли ми  говоримо із західними країнами про допомогу Україні чи то є 

військова, чи то є технічна, дуже часто нам показують 50 запитів. Кожна військова частина 

в кожне міністерство пише свій запит. Вони кажуть, знаєте, що, поки в нас буде 100 запитів 

на одну тему, ми не розглядаємо ні однієї, тобто дуже принциповий момент  це є 

координація наших міністерств між собою, щоб вони дали єдиний список на кожну країну, 

тоді уряди готові розглядати і приймати реальні рішення, коли вони мають від кожного 

відомства окремо – вони не мають ні часу, ні бажання займатися тим. Тому я думаю, що 

дуже принципово в цей час, власне, виробити такий  механізм координацій і між 

міністерствами, і між волонтерами, і державними органами. Я думаю, що воно значно, 

значно підвищить ефективність, то що ми говоримо, формування та здійснення державної 

політики. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Пані Ірино, будь ласка. 

 

ЛУЦЕНКО І.С. Я би хотіла теж репліку дати в сторону… закинути в сторону нашого 

Кабінету Міністрів стосовно координації, а також і в сторону того, що було сказано 

Міністерством економіки з приводу, що та держава ефективна, яка знає чого хоче від тої 

технічної допомоги. 

Почну з другого. В 13-му році Швеція профінансувала проект ратифікації допомоги 

України в ратифікації Стамбульської Конвенції по запобіганню насильства та домашньому 

насильству. Тобто що мається на увазі. 

Були залучені спеціалісти і вони запропонували зміни до українського 

законодавства, близько десятка законів, які би дозволили нам би запобігти тому насильству. 

Як ніколи ця тема дуже актуальна на сьогоднішні. Чому? Ми знаємо, що буде 

повертатися з фронту багато хлопців поранених, вони будуть мати пост- оцей травматичний 

синдром, приїздить дуже багато тимчасово переміщених осіб, дітей, які від хлопка падають, 

ховаються під столи. Є проблема величезна. 

І таке насилля може збурювати потім, яке перенесене з війни сюди в цивільну 

ситуацію, може збурювати насилля саме домашнє. Дуже корисно нам отримати ці зміни в 

законодавстві, але те, що просило Міністерство соцполітики, воно просило: дайте нам 

методичні рекомендації, не друкуйте нам десятий раз цю конвенцію по запобіганню, дайте 
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нам спеціалістів, дайте нам методистів, в нас дуже багато звільнено соціальних працівників, 

яких можна було навчити тим психологічним навичкам як працювати з дітьми, окремі 

категорії вивести. 

В мене на п'яти сторінках є проблеми виписані тих категорій населення, яке підпадає 

під це психологічне навантаження. Ми отримали заготовки до законопроектів, зміни, але 

ми не отримали бази. Ми не отримали тої стратегії якою користуються інші країни Європи. 

Та сама Сербія, та сама Герцеговина і інші, які попадали в конфлікти. 

Ми попросили їх, дайте аналіз і напрацювання позитивного вирішення, які країни 

примінили цю Стамбульську конвенцію, чого не надано. Ми знаємо що ми хочемо, 

Міністерство соцполітики знає. Та в кінці кінців дайте їм комп'ютери, дайте їм оновлене 

програмне забезпечення, це також допомога, хай вона матеріально плану. Але ми отримали 

тільки, от робіть тільки так і не інакше, це той випадок, коли держава знає що хоче, ми 

маємо конкретно куди примінити це все, нам не дають тих методичних рекомендацій і 

спеціалістів. Ми піднімаємо ці питання і перед гуманітарними місіями, і перед Червоним 

Хрестом, і так далі, і так далі.  

Привожу другий приклад. У мене 5 сторінок пріоритет 1 і пріоритет 2 тих скарг, які 

ми зібрали від гуманітарних місій, від різних організацій, які надають гуманітарну 

допомогу, і це от про те, що ви сказали. Стосовно того, що тут має прийняти участь і СБУ, 

і Міністерство внутрішніх справ, немає координації, не пропускається нормально 

гуманітарна допомога, ні не розмитнюються нормально, ні пропускають на блокпостах, не 

можливо і доступ до соціально незахищених груп як на території, мається на увазі 

окупованій, так і на нашій території, не скоординовано, не сконцентровано потреби, от саме 

немає координації. Ми попросили: "Дайте нам по пріоритетах, пріоритет 1, пріоритет 2, 

пріоритет 3" 4 сторінки пріоритет 1, висновок один. Давайте координуватися, давайте все-

таки визначимося. Шкода дуже, що дуже мало представників з Кабінету Міністрів, які не 

відчувають цієї проблеми, яка проблема є з поверненням наших людей і не допомагає нам 

Європа, хоча має дуже серйозні приклади і вже реалізацію цих проектів.  

І друге. Ми самі не готові отримувати нормально. Якщо ми не можемо 

розпорядитися цією гуманітарною допомогою правильно без корупції, без проволочок, без 

тормозіння, без нічого, то як сюди підуть інвестори, люди добрі, коли ми з дармовим не 

можемо розібратися. От це от дуже серйозна проблема. Це моя репліка от така. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Ірино.  

Все таки давайте спробуємо до 3 хвилин Прошу. 

 

ПЕТРОВСЬКА М. Спасибо большое. На самом деле у меня… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Представтеся, будь ласка. 

 

ПЕТРОВСЬКА М.  Марина Петровская, заместитель директора Европейский банк 

реконструкции и развития.  

У меня на самом деле первій вопрос был, посколько тут было несколько 

комментариев, в том числе в адрес международных организаций, давайте разделим три 

совсем разных вопроса.  

Есть вопрос гуманитарной помощи и это отдельный вопрос, в котором обязательно 

должно участвовать гражданское общество, потому что эти вопросы касаются   

гуманитарных вещей и, понятно, что это как раз та часть, где очень важно участие 

гражданского общества.  

Есть совсем отдельный вопрос технической помощи. И техническая помощь, как бы, 

это совсем другой вопрос и там проблемы, которые нужно обсуждать они на самом деле 
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другие. И там есть, в определенных случаях, необходимость в общественных слушаниях, 

но техническая помощь – это очень технические вещи, поэтому давайте не будем 

заниматься популизмом. Не может гражданское общество комментировать очень 

техническое задание для специалиста, который, не знаю, будет проводить аудит 

определенной компании. То есть это совсем другой вопрос. И там мы видим другие 

проблемы. Там мы видим проблемы прозрачности закупок, возможности доступа к этим 

процедурам закупки украинских компаний, вот как вы говорили, а не только 

международных компаний. Но опять же нужно смотреть на источники, потому что не все 

источники позволяют использование несвязанных денег, да. И это очень сложный круг 

вопросов, который, наверное, тема для отдельного разговора, каким образом это можно 

решать. 

Но это отдельные разговоры, когда мы должны определится. Если мы хотим 

обсуждать вопросы, конкретно связанные с технической помощью, у нас есть целый список 

вещей, которые с этим связаны. Начиная от прозрачности процедуры закупки, создание 

электронного портала, на котором мы готовы, да, вот мы на своем сайте все закупки 

публикуем. И мы готовы были бы, и мы были бы рады, если бы у нас была возможность в 

Украине все закупки, которые мы проводим, в том числе по технической помощи, 

публиковать и привлекать украинские компании к тому, чтобы они могли участвовать. 

Там есть вопросы, связанные с налогообложением этой технической помощи. 

Огромный кусок, где у нас есть очень технические вещи, которые мы готовы на отдельном 

техническом заседании обсуждать и поднимать вопросы, которые много лет не решаются и 

которые на самом деле дискредитируют, не дают возможности украинским компаниям на 

ровне с иностранными участвовать. Потому что механизм, например, возмещения НДС для 

украинских компаний, он отличается от того механизма, который применим к 

международным участникам этих тендеров. 

И есть совсем отдельный вопрос, который, мне кажется, абсолютно не входит в тему 

сегодняшней дискуссии, это вопрос кредитования, да. То есть как бы это не допомога. 

Кредитование – это возвратные средства. И там как бы, там тоже есть очень много вопросов, 

связанных с прозрачностью их использования и так далее, и так далее. Но это опять же 

отдельный вопрос, который нужно решать отдельно. И мне кажется, что это все-таки вопрос 

опять же профессионального обсуждения, а не обсуждения с гражданским обществом, 

сколько денег нужно конкретному предприятию и какие реформы ему нужно проводить 

для того, чтобы повышать прозрачность. 

Это не означает, что мы не поддерживаем тот факт, что нужно увеличивать 

прозрачность всех компаний, в том числе государственных компаний. Мы понимаем, что 

не все функции могут быть переданы от государственных компаний в частную. Мы очень 

поддерживаем ту деятельность, которую, например, сейчас Министерство экономического 

развития делает, когда они говорят, что они хотят аудировать государственные компании, 

что информация об аудите должна быть размещена на их сайте, ну, и так далее, 

независимые директора, то есть, есть механизмы повышения прозрачности. Ну, вопросы 

кредитования, правда, вот, с нашей точки зрения, это вообще отдельный вопрос. Поэтому 

давайте в начале договоримся мы говорим о гуманитарной помощи, где есть очень много 

вопросов, но это один ряд вопросов связанных насколько прозрачно она используется, кто 

является получателем, где раскрывается информация о получателях и так далее. Есть 

вопрос технической  помощи, где мы знаем, кто будет получателем, нас гораздо больше 

интересуют вопросы закупку и эффективности использования, да. 

И третий вопрос – кредиты, где возвратные средства это совсем… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Марино. Ми зрозуміли вашу позицію. Але, насправді, 

у нас навіть в порядку денному цього засідання стоїть гуманітарна і технічна допомога як 
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мінімум, да. Тому… Зараз, я перепрошую, там було… Я правильно розумію, що і далі рука, 

ні? Ні. Окей. 

 Прошу, пане Богдане.  

 

ЯРЕМЕНКО  Б. Дякую. Богдан Яременко, Громадська рада при Комітету у 

закордонних справах.  

Громадська рада комітету розглядала це питання на своєму засіданні вчора і 

консенсусом прийняла консолідовану загальну позицію, запитання, що запропоновані 

сьогодні на розгляд на цих слуханнях. Члени громадської ради вважають, що в умовах 

падіння інституційних спроможностей України і зниження ефективності державного 

управління, економічного падіння в Україні, міжнародна допомога, всі її види: фінансова, 

технічна, гуманітарна є важливим інструментом вирішення нагальних проблем, які постали 

перед суспільством і державою.  

Члени громадської ради також звернулися до учасників, до членів Комітету у 

закордонних справах і через них хочуть звернутися до Верховної Ради України з 

пропозицією розглянути можливість законодавчо закріпити положення, які б передбачали 

більш активну участь громадянського суспільства у всьому, фактично в усіх етапах процесу 

формування і реалізації державної політики у сфері допомоги всіх її видів.  Так само з нашої 

точки зору в Україні не існує загально-координуючого центру, який  мав би, володів би  

повною інформацією про усі види, типи, інструменти допомоги якими користуються або 

які потрібні Україні. 

З огляду на це  ми пропонуємо  Верховній Раді у  своїх рекомендаціях чи комітету в 

рекомендаціях ….. звернути  увагу уряду, Кабінет Міністрів України  на необхідність  

створення подібного координуючого  центру, можливо, на  умовах аутсорсингу, не 

залучаючи до цього  державні відомства  України надавши це  можливість реалізації цього 

проекту професійним бізнесовим  або  структурам громадянського суспільства.  

Дякую за увагу.           

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, пане Богдане. 

Будь ласка, пані Наталя Гнидюк. 

 

ГНИДЮК Н. Я дуже вдячна пані Марині, що вона уточнила певно питання, про яку  

саме допомогу ми говоримо. Тому що ці три  складові, на великий жаль, мені дуже шкода, 

що пішов колега, який збирався передавати  кредитні ресурси під гарантії Уряду України 

громадському сектору. Шкода, що це  було тільки поставлено і залишилось  без відповіді, 

але, дійсно,  ми сьогодні… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми це  відобразимо в рекомендації.  

 

ГНИДЮК Н.  Дійсно, ми повинні сьогодні чітко  сказати, про яку   саме  допомогу 

ми говоримо, і які  проблеми існують для кожного етапу?  Те, що сказав безпосередньо 

колега, звичайно, можна  сформулювати Уряду України, що немає єдиного 

координаційного центру….. подивитися на програму діяльності уряду. То, власне, сам уряд 

взяв на себе зобов'язання  розробити  єдиний центр, який  би задовольняв або максимально 

зміг виконувати ті функції, які передбачені, власне, з точки зору  координації допомоги 

причому всіх     трьох її аспектів. Скажу вам наперед, досить складно буде координувати 

гуманітарну допомогу.  

І я думаю, що ті проблеми, які ми зараз говоримо по гуманітарці вони більше 

пов'язані  саме  з тими подіями, які  у нас є на Донбасі. Тому, чесно кажучи, я би виключала 
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з єдиного механізму  координації гуманітарну допомогу як таку, а зосереджувалася більше  

на координації технічної допомоги плюс координації кредитних ресурсів.  

Єдина сьогодні, крім того, що   пан Романюк пішов, Мазярчук теж звертав  увагу, 

вірніше зауважень з РПР, що немає чіткого розуміння, в якій спосіб використовуються 

кредитні ресурси. Я хотіла сказати, що кожний раз, коли підписуються, або, коли уряд 

України отримує будь-які позики ,у нас є спеціальні кредитні інструменти як угоди про 

фінансування, де жорстко визначено, на що даються кошти, під які відсотки, які є критерії 

або так звані …… для того, щоб перерахувати. Ну, давайте посперечаємося.  

Але є… Тобто не можна стверджувати, що такої системи не існує, це не правильно. 

Система існує. Вона може бути більш складна,Ж менш складна. Але вона залежить не 

тільки від уряду України, вона ще залежить від другої сторони, який нам представляє 

кредитні ресурси. Тому це одна сторона, ну, скажемо так, тільки одна частина як би дилема. 

Ми повинні розуміти, що ще є певні, скажемо так, і вимоги в тому числі, які ми узгоджуємо 

відповідно з нашими, скажемо так, міжнародними фінансовими інституціями.  

Ну, а те, що стосується координації технічної допомоги, якщо дозволите, я 

використаю свою можливість. Якщо хтось дочекається цього виступу, то вже в межах свого 

відведеного часу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я би насправді, так. Дякую. Я би насправді підвела приблизно тут 

на цьому етапі риску під обговоренням першого питання, перейшла до другого. Просила би 

доповідачів бути теж все-таки максимально стислими з тим, щоби ми всіх почули, і щоби 

всі мали можливість, може зреагувати репліками.  

Тому, якщо немає таких заперечень, то я би запропонувала перейти до розгляду 

другого питання порядку денного: "Розбудова співпраці між органами виконавчої влади 

України і донорськими організаціями. Посилення координації і ефективності міжнародної 

технічної і гуманітарної допомоги", оскільки ми, власне,  вже і перейшли в своїх коментарях 

до такого питання.  

Прошу пані Олена  Тригуб. І, я думаю, що, якщо можна, то стисло. Дякую. 

 

ТРИГУБ О.М.  Так, я постараюсь дуже коротко. Зараз в Міністерстві економіки ми, 

власне, проводимо реформу координації міжнародної допомоги. Тому що, власне, ми 

визначені як той центр основний, який повинен стати головним координуючим органом між 

донорами міжнародними та українською державою. І зараз наша ідея, ми є міністерством 

реформ. Тобто ми, наш міністр входить в Нацраду реформ, і ми працюємо зараз тісно з 

секретаріатом Нацради реформ, визначаємо пріоритети реформ для України. І на цьому 

сайті,  який   ми будуємо, ми там допоможемо візуалізувати і допоможемо комунікувати 

пріоритети реформ України донорам для того, щоб вони розуміли, які першочергові у нас є 

потреби у зв'язку з виконанням цих реформ. Це перший крок. 

Другий крок. Це трирівнева група координаційна, яка… уже давно це питання 

обговорювалося, вона де-факто… вона де-юре у нас існувала дворівнева група. Це коли 

зустрічаються донори…  

Можливо ви покажіть оцей… Ні, ні. Наступний. Наступний. Ні, оцей.  

Коли зустрічаються щоквартально і щомісяця чи що шість місяців донори разом з  

Українською державою і справа в тому, що воно наразі, можна сказати, не працює так, як 

це повинно працювати, тому що нам треба для цього певні зробити кроки, змінити 

нормативно-правову базу і також бути більш проактивними  як координаторам міжнародної 

допомоги і спілкуватися з усіма  органами влади і допомагати міжнародній спільноті 

донорів налагоджувати ось ці контакти. Тобто ідея така, що є щорічна донорська 

конференція чи форму, де є більше  політичні такі робляться заяви, якісь обіцянки, є  заяви 
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щодо реформ, щодо потреб і теж… з боку донорів теж їхня якісь ………….Ну так, коли 

вони там обіцяють якось допомогти. Так?  

І є також середній рівень. Це коли ми щоквартально плануємо зустрічатися, де наш 

міністр очолює  ці зустрічі, бере участь… беруть участь міністерства  профільні, зам 

міністри, які відповідають за координацію донорської допомоги і за євроінтеграцію, це 

здебільшого одні й ті ж самі люди в кожному міністерстві, і урядовий офіс, Нацрада реформ, 

депутати, які залучені в цей процес, НБУ, який… Я не знаю, чи хтось тут є з НБУ, але вони 

отримують дуже багато техдопомоги і є гравцем теж, і донори. І на таких зустрічах ми 

говоримо більше про наші середньострокові пріоритети, про те, як наша донорська 

допомога, яку ми отримуємо, співпадає з нашим рухом до цілей поставлених по реформах. 

І зараз працює от останній оцей інструмент найнижчого рівня, це секторальні 

урядово-донорські групи, які… Ну є там, ми це обговорювали дуже з багатьма і з донорами, 

і в міністерствах деяких, є там  питання чи це щомісяця, чи, що шість місяців. Наприклад, 

що шість місяців зараз такі групи проводяться в Міністерстві аграрної політики дуже досить 

ефективно. 

Інтерес донорів до таких груп полягає в тому, що вони хочу мати безпосередній 

контакт з виконавцями реформ в міністерствах, тому що вони хочуть допомогти нам 

просувати ці реформи. І коли вони мають такі секторальні групи, це там щодо 

енергоефективності, щодо реформи аграрної політики, щодо реформи держзакупівель, вони 

питають у них, які у вас є проблеми, що вам не вистачає і навіть на такому технічному рівні 

можуть сказати виконавці реформ у міністерстві, нам не вистачає, наприклад, двох 

європейських юристів, які нам повинні за два тижні привести такий то нормативно-

правовий акт в відповідність до європейського законодавства. 

І от оцей механізм треба налагодити, щоб він працював і тоді буде набагато краща 

координація міжнародної допомоги між донорами і нашою державою. 

Можна повернутись на перший слайд? Тобто також ми зараз переписуємо 153 

постанову, для того, щоб спростити процедуру реєстрації техдопомоги, скоротити її¸ ну і 

також в ній прописати оцей трирівневий механізм. І цифрова платформа, про яку я 

говорила, я не знаю, пізніше розповісти про це чи, можливо, зараз уже...  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте уточніть запитання… 

 

ЛУЦЕНКО І.С.   Олена Миколаївна, ми подивилися якби цю схему. Ви кажете, ми 

прописуємо процедуру, уточнюємо, спрощуємо для того, щоб отримувати і працювати з 

донорами було легше. От у вас збираються щомісячні оці секторальні групи, ви можете на 

прикладах уже проведених чи внесених законопроектів проголосованих Верховною Радою 

розпочали ми певні процеси, що зроблено конкретно, в яких галузях, які секторальні групи 

на прикладах? Що-небудь: перше, друге, третє? Збиралися групи з такого-то питання, 

вирішили таке-то, результат такий-то чи ми на такому-то результаті. 

Інша галузь: збиралися секторальні групи, зробили, вирішили. Ми не відчуваємо 

роботи, от, от дайте приклад, щоб ми відчули. Ви тільки  переписуєте постанови і 

положення чи щось робиться? Що треба від нас, от конкретніше? 

 

ТРИГУБ О.М.   Добре. Я зрозуміла ваше запитання. 

Конкретно відповідь така, що ці секторальні групи, які збираються зараз у деяких 

міністерствах, вони... цей процес, він лише почався і якихось я... можливо, вже вони були, 

но я так не назву вам відразу, я не знаю. Те, що я знаю і те, що чую від донорів, сам процес 

збору цих секторальних груп і цієї комунікації виливається потім у те, що  донори ідуть до 

цього міністерства більш активно із своєю техдопомогою і ми побачимо результати цього, 

можливо, тільки через рік, через півроку, коли ми побачимо, що певне міністерство дійсно 
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за допомогою донорів швидше просуває свої реформи завдяки цій техдопомозі. Тобто це 

повільно рухається і це тільки зараз оце почалося, ця реформа почалася буквально з кінця 

квітня цього місяця, тому що я почала її впроваджувати, коли мене було призначено на 

посаду директора департаменту координації. 

 

ГНИДЮК Н.  Пані Ірина, можна я вам відповім, якщо ви дозволите. Найбільш 

успішними проектами або найбільш успішне використання, я зараз буду говорити не за всю 

технічну допомогу, тому що як заступник міністра і директор Урядового офісу відповідаю 

тільки за європейську інтеграцію і за допомогу, яка іде і за допомогою, яка йде в межах 

широкого поняття "європейська інтеграція". Так от найкращі результати, з точки зору 

впроваджених законопроектів, підготовлених і частково проголосованих, тому що не всі ще 

розглянуті в парламенті, є Міністерство АПК. Все, що стосується Міністерства АПК, 

аграрної політики чи АПК, вибачте, по старій  назві його скорочую, тому що фактично… 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГНИДЮК Н.  Я розумію. Тому що фактично те, що організовано було станом на 

сьогодні в міністерстві воно максимально закумулювало технічну допомогу для того, щоб 

з 1 січня 2016 року спробувати максимально наблизитися в такій сфері як ……. санітарні і 

фітосанітарні норми наших українських фермерів до реалій Європейського Союзу.  

Що ми зробили з своєї сторони, це те питання, власне, яке ви задавали. Це було дуже 

складно, я напевно зараз ближче плавно перейду до свого виступу, на великий жаль. Що ми 

спробували зробити в частині… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я би попросила вас втриматися від вашого вступу. 

 

ГНИДЮК Н.  Добре. Я буду стримана. Добре. А що ми спробували зробити для того, 

щоб оцінити, я зараз знову ж таки говорю про європейську інтеграцію, про Угоду про 

асоціацію. Ви, я думаю, що підтримаєте мене в тому, що я скажу, що саме дороговартісне 

– це наближення законодавства. В момент, коли урядовий офіс почав займатися і готувати 

все, що стосується підготовки і наближення законодавства, ми спробували міністерствам 

поміняли або певною мірою разом з міністерством опрацювати нову філософію. То есть під 

кожний, скажемо так, сектор, де відбувається найбільше наближення законодавства, а я вам 

можу їх перерахувати, знову ж таки почнемо з МінАПК хоч там дуже мало актів, але вони 

дуже складні – це Міністерство інфраструктури, це Міністерство екології чи 

навколишнього середовища і Міністерство енергетики. Тобто фактично ми спробували 

разом з міністерством підвести і проаналізувати або зосередити всі міжнародні, технічні, 

скажемо так, проекти не залежно від того чи це на двосторонній основі чи на 

багатосторонній основі, але зосередити їх саме на реалізації от, власне, того великого 

багажу. Тому така робота проводиться. У нас, я маю на увазі, урядовий офіс, ну, це зробили 

з власної ініціативи для себе, для того, щоб розуміти, що просити, назвемо це так, на 

європейську інтеграцію, з вами повністю згідна, з вашою тезою, яку я не встигла 

прокоментувати. Для того, щоб отримувати ефективну допомогу від донорів треба 

навчитися донором казати "ні", якщо ми незадоволені цією допомогою при всій повазі до 

донорів. Тому, якщо Міністерство соціальної політики попросило гроші, і приїхали, 

можливо, самі професійні і самі чудові експерти, але, які не в стані надати ту допомогу, яку 

потребує Міністерство соціальної політики, ми повинні наважитися і чесно сказати, 

дякуємо, вам велике. У вас є два варіанти, ви міняєте і робите те, що ми просимо, або ми 

вам  кажемо, дякуємо, і приїжджайте до нас в гості з туристичними або культурними 

цілями. Це, щоб не… Далі я ще продовжу. Дякую. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Я би запросила до слова панка Шевченка Василя Васильовича.  

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Дуже дякую. Ну, я так розумію, тут дискусія загалом іде. Якщо 

ми по порядку денному, я проінформую про те, що відбувається. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Була би вдячна. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Ну, насправді, Міністерство соціальної політики співпрацює з 

усіма міжнародними організаціями з приводу технічної та гуманітарної допомоги. Це і 

УВКБ ООН, і ОБСЄ, і ПРООН, і ООН, і UNICEF, і МОМ, і Міжнародний комітет Червоного 

хреста, і ООН, і …., і Світовий конгрес українців, Благодійний фонд ……. кордонів Бельгія. 

Всі ці організації забезпечують надання гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним 

особам, наприклад. Це продуктові набори, теплі речі, засоби санітарії і гігієни, побутові 

прилади, ваучери на придбання товарів та інше з урахуванням положень українського 

законодавства. Також допомогу щодо вивезення дітей з східних регіонів та фінансову 

допомогу для внутрішньо переміщених людей. 

Що стосується останніх контактів та зустрічей, то в червні 2014 року було підписано 

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством соцполітики і Фондом ООН в галузі 

народонаселення. В кінці жовтня  було підписано Меморандум про співробітництво 

Мінсоцполітики з регіональним управлінням Верховного комісару у справах біженців в 

Білорусії, Молдові, Україні, Фондом  інноваційного розвитку Грузії.  

В Мінсоцполітики створена база даних з реєстрації громадян, які переселяються в 

Крим, Донецькі, Луганські області силами державного підприємства, тобто без 

використання державного фінансування. УВКБ ООН забезпечено надання допомоги 

громадянам України, які переселяються з тимчасово окупованих територій України та 

районів проведення АТО, впроваджує проекти грошової підтримки до найбільш 

незахищених верств населення, внутрішньо переміщених осіб у співпраці з обласними 

державними адміністраціями. 

Що стосується структури, то таке враження, що працює державний апарат 

Міністерства соціальної політики  та саме міністерство, всі люди, які працюють, вони 

працюють на місцях безпосередньо, це управління соціального розвитку або правління 

соціального, різні напрямки, які якраз безпосередньо контактують. Вимоги багатьох із 

організацій є в тому числі невтручання, тобто роль держави заклечається в одному, в 

безпроблемному проведенні безмитних процедур чи, ну в залежності від того куди це 

направляється, чи допомога в розподіленні чи наданні інформації. Тому, як наслідок, потім 

організації самостійно визначають кому вони готові надавати, якщо є необхідність у 

співпраці з цими управліннями, то вона відбувається.  

Що стосується про переселенців, про яких ми говоримо, із зони АТО, то вони, як 

правило, переселяються в регіони близькі до них, тому активно, наприклад, завантажені 

соціальні служби в цих напрямках, тому що є багато видів соціальної допомоги, які 

здійснюються, в тому числі і організації міжнародні, маючи свій досвід співпраці в інших 

країнах, що краще працювати за межами державного сектору, дійсно отримують від 

державного сектору тільки інформацію, яка їм необхідна, і самостійно приймають рішення 

як по виплатах, так і по допомогах. 

Що стосується співпраці, наприклад, з ОБСЄ, то ну от із останньої я міг би назвати 

це проект покращення відповіді України на міграційний процес ц спричинені її конфліктом, 

бюджет мільйон євро. Міжнародна організація з міграції ініціює проекти "Всебічна 

стабілізація підтримки для внутрішньо переміщених осіб та постраждалого населення в 
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Україні", "Підтримка стабілізації спільноти на Донбасі" орієнтований бюджет мільйон 300. 

В той же час ініційовано декілька проектів програм розвитку ООН щодо допомоги 

внутрішньо переміщених, які, ну наприклад, гуманітарна допомога внутрішньо 

переміщеним особам в Україні, в рамках якої вже забезпечується надання гуманітарної 

допомоги найбільш вразливим верствам населення, які якраз і переселяються в райони 

конфлікту. 

Тобто всі ці питання, які виникають поточно, і хто готовий працювати з 

Мінсоцполітики, ми всебічно допомагаємо, всебічно співпрацюємо. Те, що зараз 

з'являється загальнокоординуючий орган, це не значить, що хтось буде пробувати брати під 

повний контроль. Це всебічне сприяння розвитку і допомозі, яка необхідна. Що стосується, 

я в якісь мірі можу погоджуватись, можу не погоджуватися з колегами, які розбивають на 

декілька напрямків. Тобто технічний, гуманітарний, фінансовий і так далі. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Я би хотіла запросити до слова пані Марину Петровську, заступника директора ЄБРР 

в Україні. 

 

ПЕТРОВСЬКА М.  Честно говоря, в рамках этой дискуссии у меня, наверное, скорее 

комментарий по поводу опять же определений, потому что мне кажется, что очень важно, 

чтобы мы, когда мы говорим, например, об эффективности использования, мы бы все 

говорили об одних и тех же вещах. Потому что у меня есть ощущение, что когда доноры 

говорят об эффективности использования, мы имеем немножко другие вещи ввиду, чем то, 

о чем вы сегодня говорите. 

Нам кажется, что любая помощь грантовая, да и не говорю сейчас о кредитах, 

грантовая и гуманитарная на самом деле, если только она не наносит вред Украине, она 

должна быть принята. Разговоры о том, что вот это мы будем выбирать… То есть как бы, 

если есть получатель, который хочет получить помощь, и есть даватель гранта, который 

хочет ее дать, то на самом деле там ни гражданское общество, ни тем более государство не 

должны им рассказывать, что им нужно делать. Мы бы видели эффективность 

использования – это на самом деле какой-то орган, который помогает убрать процедуры по 

излишнему контролю, таможенным процедурам, въезду консультантов и так далее, и так 

далее. И в этом смысле какой-то орган, который будет координировать и помогать этой 

помощи легче приходить в страну, на самом деле нам кажется очень полезным. 

То, что касается механизмов прозрачности, как я уже говорила, это очень важно. И 

на самом деле, если вы зайдете на сайт, там, практически любой международной 

организации донора или, там, международно-финансовой организации там есть огромное 

количество информации, которая в каждом проекте есть. Чтобы у нас, например, нет ни 

одного ни кредита, ни проекта о технической помощи, который не опубликован. И, мне 

кажется, что, вот, с точки зрения, повышения прозрачности очень важно, чтобы был создан 

такой портал, на котором всю эту информацию можно будет действительно оперативно и в 

полном объеме получить. И очень важно, в тех случаях, когда проходят торги они должны 

быть объявлены и должен быть, должна быть возможность для украинских компаний, 

которые предоставляют и услуги, и товары, участвуя в этих тендерах, когда деньги не 

связанны, когда есть такая возможность участвовать. Поэтому, вот, мне бы тоже очень 

хотелось, да, чтобы мы опять же определились в, в каких-то вещах, да, в терминах, потому 

что нам кажется, что, вот, эффективность использования, с точки зрения, как были 

использованы деньги, поверьте, доноры имеют свои собственные механизмы, где они 

проверяют куда они использовали деньги. Мне кажется, что получатель, да, если как бы это 

только не наносит вред, он должен, может быть, там, ну, не знаю, максимум проверять, 

чтобы не было дублирования функций и чтобы, там, 2 раза, например, там, Европейский 
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банк и Мировой банк одно и тоже не финансировали. Но говорить, что мы не будем брать 

какую-то помощь, потому какому-то чиновнику кажется, что она не нужна, как бы я, я, 

чтобы у нас не получилось, чтоб мы, убирая какие-то государственные функции, да, там, 

добавляли в другом месте какие-то опять функции. То есть как бы… мы все говорим о 

дерегуляции, об открытии экономики. Поэтому, мне кажется, что любая помощь, которая 

не наносит вред должна быть, иметь возможность довольно легко войти в страну.  

 

Веде засідання  Голова Комітету у закордонних справах  Г.М.ГОПКО 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Шановні колеги, тепер переходимо до дискусії і обговорення другого порядку 

денного. Хто готовий перший виступати? Давайте, будь ласка, з тієї сторони. Будь ласка, 

тоді вам слово.  

 

МАЙМЕСКУЛ М.І. Ганно Миколаївно, моє прізвище, представлюсь, Маймескул 

Микола Іванович. Я є членом Громадської ради, посол. Хотів би повністю, оскільки я 

новоспечений член громадської ради хотів би підтримати те, що було озвучено головою 

громадською ради. Але, оскільки так трапилось в моєму професійному житті, що до 

останнього часу я був  постійним представником України при міжнародних організаціях у 

Женеві, точка світова, яка генерує проекти технічної допомоги і Україна цим більш-менш 

активно користується.  

Я хотів би висловити кілька особистих вражень. Можливо щось з цього буде 

враховано. Ну, по-перше, пані Ганно, я дуже вдячний, тут різні думки були, ніхто поки що 

цього не сказав. Я дуже вдячний за вашу ініціативу, оскільки як людина в державі, яка 

настраждалась від неуваги в країні до проектів міжнародної технічної допомоги в уряді, в 

міністерствах, центральних органах виконавчої влади, я вважаю, що ви абсолютно 

правильно зробили проявивши ініціативу розгляду цього питання в комплексі. Звичайно не 

просто об'єднати гуманітарну допомогу і міжнародну технічну допомогу, але ви це зробили 

і за це вам велике спасибі. 

Тепер я хотів би сказати про те, що кричить в системі міжнародної технічної 

допомоги, це випливає із пункту 1, із пункту 2, із пункту 4, це конкретно процедура 

реєстрації проектної діяльності, її потрібно абсолютно і радикально скоротити, зробити 

більш інформаційною, і це завдання уряду, ніж дозвільною, тому що там, в дозвільній, в 

частині процедури ховається не хороші речі і держава, держава Україна, яка ще не загинула, 

тут говорив один представник, яка буде працювати, хочеться щоб вона краще працювала, 

держава страждає, це ще один момент. 

Далі. Я подивився матеріали, причетний був недавно до цього, і ви знаєте, от те, що 

напроч чи просто забута постанова уряду, вона діє, вона хороша постанова уряду, яка має 

пряме відношення до міжнародної технічної допомоги від 13 вересня 2002 року, номер 1371 

"Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних 

організацій членом яких є Україна".  

І мабуть, просто як кажуть, вольготно себе почувають. Я подивився матеріали, тут 

же далеко не всі міністерства і ті, які безпосередньо причетні чи державні служби не 

відобразили цієї роботи, абсолютно не відобразили. Навіть, я перепрошую, шановний 

колега… перепрошую, перший заступник Міністра соціальної політики, яким Женева, 

постпредство, працювало дуже активно, навіть забули згадати про те, що є такий дуже 

простий, кількарічний проект допомоги Україні, соціальний проект "Гідна праця", це як 

приклад наводжу. Міністерство охорони здоров'я один з найбільших донорів практично не 

дало ніякої інформації. І тільки почни, можна продовжувати. Я закінчую. Такими чином, 
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треба виконувати те, що є, звичайно, законодавчо треба доповнювати ці речі, але треба 

виконувати те, що є. 

Я повністю з вами згоден, пані Ганно, відносно того, що усі дані, саме усі, а не просто 

вибірково, щось хочу дам, щось не хочу, не дам, має бути на сайтах центральних органів 

виконавчої влади і ці дані має побачити громадськість.  

На щорічній основі, як мінімум, а можна і частіше. На щорічній основі має бути 

розгляд на Кабінеті Міністрів цього питання. І більше того, крім цього, по кожному 

вибірково органу, центральному органу виконавчої влади має відбутися таке слухання, 

розгляд, висновки, що робиться, як покращити ефективність використання міжнародної 

технічної допомоги і обов'язково за участю громадськості, чи це за в урядовому комітеті. 

Чи це в Кабінеті Міністрів України, але це треба робити. Іще раз дякую за ініціативу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дуже дякую. Ця ініціатива спільна всього комітету, всіх членів. 

Нам дуже зараз важливо як систематизувати, скоординувати роботу. Тому що не хочеться, 

щоб чергові мільярди, які ми отримуємо, вони були, як то кажуть, залатані в ті дірки на 

дорогах, яких потім ми розуміємо, що нікуди вони не потрапили. А зважаючи на ті виклики, 

які є зараз в державі, нам критично важливо стимулювати і пришвидшити процеси в уряді 

для того, щоб ми бачили, які механізми є контролю зі сторони громадськості, як ця робота 

впорядкована, скільки цієї допомоги. І, щоб все було прозоро. І щоб кожен громадянин 

України зміг зайти на сайт і в он-лайн режимі побачити щодня з оновленнями, який уряд, 

скільки надав, куди ці гроші ……, хто може отримати ці гроші і без таких процедур. І тому 

наш комітет, якщо треба, ми залучимо ще інші комітети на основі рекомендацій сьогодні, 

які ми зберемо. Тому що час за ці роки незалежності нарешті ставити жирну крапку і 

показати, що є в державі порядок, куди ці гроші всі спрямовуються.  

Тому, будь ласка, ви хотіли виступити, вам слово. Надавайте всі пропозиції. Ми як 

парламент і  контролююча функція хочемо це нарешті якось виконувати. Будь ласка. 

 

_______________О.І.  ………. Олександр Іванович, начальник управління 

економічного співробітництва Міністерства закордонних справ. Ну, по-перше, я абсолютно 

згоден з пані Марією. Необхідно дуже поточно визначитися з термінологією і розуміти, про 

що йде мова. Те, що стосується міжнародної технічної допомоги, насправді достатньо 

багато є нормативних актів, які практично регулюють, і координатор так чи інакше 

визначений, це Міністерство економічного розвитку. 

Я абсолютно згоден з колегою, який сказав про те, щоб те, що стосується допомоги, 

і з пані Марією про те, що максимально треба спростити, щоби допомога була. Технічна 

допомога для того, щоб вона була достатньо зрозуміла необхідно, щоб була прозора і, я тут 

почув якісь альтернативні сайти, необхідно, щоб була сконцентрована вся інформація на 

єдиному сайті, де кожен міг би подивитися, якщо це буде прозора, доступна для всіх тоді 

буде громадський контроль. 

Те, що стосується гуманітарної допомоги. Ну, насправді, тут більш. більше питань 

того, що стосується координації. Те стосується по моніторингу і про проверке, це зовсім, на 

мой взгляд, це більше питання для такого неправомочного використання цієї допомоги. А, 

вот, те, що стосується  координації, на мій погляд, треба достатньо більше приділити уваги 

і, щоб був визначений координатор в уряді і, скоріше всього, це був на рівні, 

підпорядковано на уровне вице-премьера. Крім того, що зараз готується достатньо великий 

проект по відбудові на Востоке спільно з ООН, Єврокомісії і Світового банку. И такой бы 

координатор, основне його  завдання мало би бути, стати такий как вирішення нормативно-

правових питань, узагальнення потреб гуманітарної допомозі, оперативне вирішення 

практичних питань. І от оперативне вирішення практичних питань якраз зараз піднімали, 
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співпраця з міжнародними партнерами, залучення волонтеров, посилення інформаційно-

комерційної складової.  

І дуже маленький коментар, вот, те, що по, народний депутат зараз він пішов, 

стосовно фінансової допомоги, коли він сказав о том, що стосовно використання сектору 

приватного. Тут я згоден з колегами, насправді, наприклад, опять же по Європейському 

банку реконструкції і розвитку, робить достаточно багато в цьому напрямку для того, щоб 

кошти міжнародних організацій, допомогу дають для того, чтобы кошти міжнародних 

фінансових організацій доходити і до рівня середнього і малого бізнесу. Але ні в коєму разі 

не можна це робити на таких громадсько-волонтерських засадах, тому що фінанси – це 

фінанси. І насправді Україна має досвід, коли роздавалися приватним підприємствам 

кредити під гарантії уряду, і я можу сказати про те, що жоден кредит не був повернутий. І 

починаючи з 2000 року було бюджетом заборонено надавати під державні кредити. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Як ви ставитеся до пропозиції, щоб ми пункт 3й і 

4й, оскільки я бачу, що вже повторюються думки, от, ми об'єднали? І ті спікери, які, 

скажімо, там вже виступали, просто зараз ми… Так ми, мені здається, швидше, ефективніше 

будемо використовувати і час, і ті напрацювання, які є. Якщо ви не проти, просто щоб не 

виступали Наталя Андріївна Гнидюк і Олена Миколаївна в двох цих,  якщо поєднати 

виступи до пункту 3-го, бо там проблемні питання, там шляхи вирішення, 3-й і 4-й разом. 

Якщо ніхто не заперечує, тоді пропоную перейти до 3, 4 пунктів. Але в своїх виступах 

відразу прошу: давайте рекомендації, тому що потім комітетські слухання, ми матимемо 

рекомендації, які будемо направляти і спікеру, і всім, щоб вони вже, якщо потрібно, деякі з 

них вилилися в конкретні чи законодавчі ініціативи і так далі. 

Тому, будь ласка, переходимо до 3, 4 пунктів. Даємо перше слово. Олена 

Миколаївна, будь ласка. 

 

ТРИГУБ О.М.  Дякую, пані Ганно. Стосовно, давайте я завершу. Стосовно шляхів 

вирішення, я хочу кілька слів іще сказати про цей новий урядово-донорський портал, який 

ми зараз будуємо. Це буде на базі, це буде прив'язано до веб-сайту нашого міністерства. І 

це буде на базі уже існуючої бази даних, яку нам побудували за кошти техдопомоги при 

ООН кілька років тому. І… 

Ні, я тільки один покажу слайд приблизно. Тобто зараз ми працюємо над першим 

етапом впровадження цього цифрового інструменту, коли у нас дві задачі – це побудувати 

базу даних і пошук за такою системою фільтрів, де буде легко знайти і візуалізувати, де, які 

йдуть проекти. І коли там заходиш на профіль певного проекту, ти бачиш там набагато 

більше інформації, звичайно, ніж у нас, у теперішній базі даних, де тільки назва і сума. 

Але і хід цього проекту, і певні звіти, там і моніторинг більше інформації, звичайно. 

Це нам треба просто зараз в уряді зібрати елементарно  інформацію про донорську 

допомогу, яка надається Україні, тому що навіть цього зараз не зроблено. 

І друге – це візуалізація наших пріоритетів реформ. Тобто у нас по секторах можна 

буде шукати, що відбувається в кожному секторі, де йде допомога там на освіту, на 

енергетику. І там, де підсектор є реформою, яка входить в 18 зараз, які визначені пріоритети 

реформ, які розумію є пріоритетами зараз, але пріоритети є пріоритети на то, що вони 

змінюються поступово. Тобто ми будемо підсвічувати різні з цих пріоритетів, які є на даний 

час пріоритетами і показувати, що відбувається по цій самій реформі, яка потрібна 

допомога. І ми зараз співпрацюємо з секретаріатом Нацради реформ, щоб пов'язати ……. 

проект, який вони розробляють, моніторингову таку картку просування цих реформ з 

нашою системою, з нашою базою даних допомоги на ці реформи. 

Ну оце зараз ми вирішуємо. Так, вирішуємо одну із проблем, проблему недостатньої 

координації, недостатньої інформації і прозорості щодо техдопомоги.  
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І надалі є іще інші проблеми, щоб відповісти на питання, це третє питання в нашому 

порядку денному, ми просуваємось поступово, я вам сказала над чим ми зараз працюємо, 

друга фаза буде полягати в тому, що ми даємо можливість, змінюємо процедуру реєстрації, 

акредитації, робимо цю процедуру простішою, робимо її частково або повністю взагалі в 

цифровому форматі і це можливо буде зробити. Але під це, звичайно, треба переписати 153 

постанову, щоб вона дозволяла нам таку річ впровадити.  

І на останньому етапі ми хочемо, щоб громадські організації могли безпосередньо 

бути учасниками цього онлайн механізму, вони матимуть там… Ну, зараз ми передбачаємо, 

що донори і кожне міністерство, і Урядовий офіс, і всі гравці, і Нацбанк матимуть там свої 

профілі, де вони будуть висловлювати свої потреби. І ми розробили зараз електронну форму 

потреб на, щодо техдопомоги, яку ми розсилаємо по всіх міністерствах, ми зараз починаємо 

це робити. Раніше наше міністерство розсилало просто таку форму, ну, вона не була 

достатньо структурована. І тому нам приходили у відповіді такі довгі, довгі такі списки 

листів, де, там, дайте нам 5 дисків, дайте нам 3 комп'ютера і так далі. Так не повинно бути. 

Повинна бути структура під що дається, під яку реформу і давайте все по формі, а не в 

довгих таких бюрократичних листах. І зараз ми працюємо от саме над цією системою збору 

інформації з усього уряду, з цієї держави, які їхні є пріоритети на, щодо надання 

техдопомоги. І це теж буде в цьому, ну, інструменті відображено. Ну, і, таким чином, цей 

онлайн інструмент вирішить нам принаймні частину, частину проблем, які існують. Це все. 

 

КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ І.О. Пані Олено, мені Ганна Миколаївна дозволила задати 

уточнююче питання. Скажіть, будь ласка, який тайм-лайн? От коли у вас буде ця платформа 

працювати? І коли ви плануєте мати її повністю  наповненою там відповідно до того, яка є 

наявна інформація  на сьогодні.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Коли постанова….. будуть зміни для того, щоб полегшити…. 

 

КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ І.О.  Думаю, що постановою… 

 

ТРИГУБ О.М.   Тому що це… Тобто  в мене ось  лежить на столі два тільки драфти, 

нових драфти, нових варіантів 153-ї. І ми зараз дивимося як  це краще зробити ми це робимо, 

консультуємось з дуже багатьома сторонами, щоб всі лишились більш-менш задоволені, і 

це відбуваються  паралельні два  процеси реформа цих законодавчих актів і побудова цього  

сайту.  

По тайм-лайну я можу вам сказати, що  зараз у нас працює в міністерстві  група 

програмістів, які нам  роблять, вони вже нам зробили…. От дивіться. Подивіться … 

 

КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ І.О.  Ви мені маєте сказати там кінець червня чи це є 

вересень місяць ми його запустимо в тестові режимі, а в листопаді наповнимо. 

 

ТРИГУБ О.М.   Я вам однозначно можу сказати, що  за літо ми  його точно запустимо 

те, що я вам не можу  сказати точно, які фази ми  встигнемо впровадити. А оця перша фаза, 

демоверсія там, де  візуалізація реформ,  і де є база даних ми це можемо зробити, буквально, 

за кілька тижнів. Тому що у нас уже  є напрацювання, у нас це вже ………. зробили  

демоверсію, просто  нам це зараз просто технічна річ і ви розумієте,  що над цим працюють,  

на жаль, волонтери. Тому що держава не може фінансувати такого  виду роботи. Ми під це 

ми залучаємо зараз, звичайно, кошти донорів як допомогу. Але нам спочатку треба самим 

зробити цей перший крок і ми його робимо як волонтери. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я б хотіла зразу звернутися до присутніх тут є ЄБРР і так далі. Це 

просто сором. Тому мені здається, що те, що  роблять  волонтери, скільки грошей іде, дайте, 

будь ласка, от просто просимо якусь допомогу профінансуйте, щоб це не робили волонтери, 

щоб мали чітку  відповідь, коли це все буде, щоб Олена Миколаївна не віддувалась за весь 

Кабмін зараз чому цього немає? Бо це насправді, трошки хаос і трошки якісь незрозумілі 

куди  ми рухаємося, не можуть  волонтери робити стратегічні речі для держави, це просто 

ганьба. Тому давайте, ми комітетом готові просити гроші для того, щоби це не робила одна 

людина, яку прислали сьогодні віддуватися за весь Кабмін. Насправді. 

Будь ласка, Андрій Іванович Веселовський, ви хотіли поставити питання. 

 

ВЕСЕЛОВСЬКИЙ А.І. Дякую. Член Громадської ради Веселовський Андрій. 

Я и хотів сказати такі дві речі, перш за все, слід підтримати тих, хто говорить, що 

гуманітарна допомога і технічна допомога – речі зовсім різні і ми це відчуваємо навіть по 

залу: половина слухає, коли говорять про гуманітарну, інша говорить і навпаки. Ми би 

зекономили час і так би мовити настрій тих, хто би прийшов на окреме питання, це перше.  

Друге, оскільки це речі різні, то і механізми для їх вирішення повинні бути зовсім 

різні. Коли ми говоримо про міжнародну технічну допомогу це функція держави, це треба 

чітко і однозначно підкреслювати всюди, громадськість в усіх функціях держави, 

безперечно, як платники податків мають право контролю, це повинна бути прозора система, 

але, знову ж таки, управління і виконання має бути в руках у держави. 

Поліпшення цієї системи, як от тут було сказано, зараз у нас в хмарі і ми його 

поступово вдосконалюємо, це добре, але є зразки, які ми повинні брати. І не треба для цього 

питати міжнародні інституції. Для цього треба питати ті країни, які були суб'єктами цих 

зв'язків, ті ж серби, ті ж румуни, ті ж поляки чи словаки із задоволенням нам розкажуть все, 

якщо ми приїдемо до них із конкретним питанням, конкретно люди з нашого Мінекономіки 

приїжджають до їхнього і кажуть, як ви це робили, вони показують цю схему. До речі, 

посольство України відповідної держави із задоволенням вам в цьому допоможуть. 

Тепер щодо, останнє, що гуманітарної допомоги, громадянське суспільство повинно 

цим займатися, ми це розуміємо, але з огляду на численні зловживання ті державні 

інституції, які зобов'язані слідкувати за цим, мають за цим слідкувати. На жаль, цих 

державних інституцій тут нема. А вони тут повинні бути. Повинне тут бути СБУ, повинне 

тут бути Міністерство внутрішніх справ, і, звичайно, Державна фіскальна служба. 

Перевірка документа того, хто провозить гуманітарну … Саме провезення повинне бути 

дуже легке. Але документація повинна бути вичерпною з тим, щоб можна було 

прослідкувати.  

А, не дійшли. Вибачайте тоді. Вибачайте. Я маю на увазі ось це повинно бути сюди 

підключено. Тобто лібералізація цього сектору залежить від їхнього якісного 

функціонування. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрій Іванович.  

Я пропоную дати слово зараз якраз Ірині Михайлівні Удачиній, заступнику 

Департаменту податкового та митного аудиту Державної фіскальної служби України. 

 

УДАЧИНА І.М.  Доброго дня всім присутнім! Щодо фіскальної служби. Якраз в нас, 

в нашої служби в завданнях є контроль за цільовим використанням гуманітарної допомоги. 

Те, що казав попередній доповідач. Хочу сказати, що на сьогодні процес визнання вантажів, 

які заходять в нашу країну  в якості гуманітарної допомоги, є на постійному контролі 

відповідної комісії в Міністерстві соціальної політики. Комісія роботи на постійній основі. 

Кожного тижня, з середи по п'ятницю всі державні органи, які задіяні в цій роботі, тільки 

цим і займаються. Щотижнево є накази, які визнають вантажі гуманітарної допомоги. І 
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через митний кордон такі вантажі при наявності наказу Мінсоцполітики проходять 

першочергово без сплати митних платежів. 

Те, що казала пані Луценко, якщо є випадки затримки таких вантажів, обов'язково 

нам треба повідомляти, ми будемо в кожному конкретному випадку розбиратися. Якщо такі 

факти мають місце, посадові особи будуть покарані. Але хочу сказати, з точки зору саме 

цільового використання на сьогодні державні органи, а саме фіскальна служба, практично 

позбавлені цього права. Тому що в грудні місяці 2014 року були внесені зміни до 

Податкового кодексу, згідно яких на 2015, 2016 рік введено мораторій на проведення 

перевірок суб'єктів господарювання з обсягами доходу менше 20 мільйонів гривень. Тобто 

якраз ці благодійні організації, які, чи організації, які хочуть здаватись благодійними і 

займаються на території нашої країни розподілом такої допомоги фактично стали нікому не 

підконтрольні. Тобто законних шляхів вийти туди, якщо немає кримінальної справи на 

сьогодні ми не можемо. Ми писали такі застереження і Кабінету Міністрів, і звертались до 

ряду депутатів. Але на сьогодні це питання залишається не вирішеним. Тобто фактично 

фіскального контролю на сьогодні немає.  

З точки зору митних платежів ще є одна проблема, це ми вже, ще, вибачте, до 

гуманітарної допомоги хочу розказати, що більшість присутніх тут на громадських 

слуханнях є вже, мабуть, постійними відвідувачами Комітету Верховної Ради у справах 

ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з 

інвалідністю, де створено з представників державних органів і громадських організацій 

робочу групу, де розробляється концепція нового Закону про гуманітарну допомогу і 

відповідно сам такий закон якраз, де піднімаються всі питання і координуючого органу від 

держави, і спрощення процедур оформлення гуманітарної допомоги, її проходження і 

розподілу. Якраз було б дуже непогано, якщо б 2 комітети співпрацювали разом і, 

можливо,ю якісь гарні рекомендації, які будуть зараз напрацьовані ви передали би в інший 

комітет для врахування.  

Стосовно митних платежів, які вже визначаються у нас міжнародною або технічною 

допомогою, я не кажу гуманітарною. На сьогодні чітко в Митному кодексі і в ряді законів 

передбачено, без сплати митних платежів такі вантажі йдуть за угодами, які ратифіковані 

виключно Верховною Радою. Але на сьогодні є діючими угоди ще і 1990 років, і 2000-х, які 

вступили в дію і є чинними за інших обставин, наприклад, це угоди між двома урядами. І 

якраз там виникають питання чи можуть бути вони звільнені. І на сьогодні наша служба 

зверталася і до Міністерства юстиції, до Міністерства закордонних справ, щоб вони 

висловили свою позицію з цього приводу. Тобто це ми кажемо до народних депутатів, якщо 

будуть розглядатись зміни до закону, таке звільнення бажано б було передбачити і для угод, 

які, наприклад, підписані урядом. Тобто надати право ще уряду підписувати такі угоди. Це 

б дозволило більше допомоги залучити в нашу країну.  

І ще третій момент. Державна фіскальна служба є донором отримувачем грантових 

коштів. Зокрема на сьогодні це кошти Європейського Союзу для розбудови пунктів 

пропуску на державному кордоні. І дуже важливо цей проект завершити, і не тільки цей. 

Але в самій угоді була вимога Європейського Союзу - десятивідсоткове фінансування 

проекту з боку України. І у зв'язку з тим, що кошти в державному бюджеті на цю мету не 

передбачалися, проект не може бути завершений саме з боку нашої країни. 

І я думаю, що це не один такий проект технічної допомоги. а це є стала практика 

Європейського Союзу, де має бути співфінансування. І такі проекти не можуть досягти 

своєї кінцевої мети. І я пропонувала би Міністерству економічного розвитку зробити такий 

аналіз, щоб при розгляді змін до державного бюджету, можливо, були б визначені 

найпріоритетніші проекти, які є на кінцевій стадії закінчення, щоб уряд України зміг 

виконати свої зобов'язання в частині фінансування, і ми отримали для країни реальні 

результати і від використання міжнародної технічної допомоги. Дякую. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам за виступ.  

Прошу виступити зараз Авакяна Тіграна Ашотовича, заступника міністра 

внутрішніх справ України з питань європейської інтеграції. 

 

_______________. Ви знаєте, краще хай виступить представник міністерства, 

вибачте. Зараз в Міністерстві внутрішніх справ просто відбувається міжнародна нарада, і 

Тігран Ашотович був вимушений повернутися в міністерство. А представник 

міністерства….. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є, добре, чудово, давайте. 

 

_______________. ……….. начальник договірно-правового відділу. Коротко хотів би 

поінформувати вас про ту роботу, яка здійснюється нашим міністерством в контексті 

залучення міжнародної технічної допомоги та гуманітарної. Щодо міжнародної технічної 

допомоги хотів би зазначити, що ми керуємося в своїй діяльності в цій роботі постановою 

153 Кабінету Міністрів України. На даний час МВС України приймає участь в якості 

реципієнта в п'ятьох проектах міжнародної технічної допомоги. По цим проектам донорами 

виступають Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, Організація безпеки 

співробітництва в Європі. 

Щодо участі МВС України  в якості бенефіціара. У проектах  міжнародної технічної 

допомги  у нас є один проект із донором  Канадою, урядом Канади, який реалізовується   

нашими територіальними  підрозділами на місцях  у Івано-Франківській та  Львівській 

областях.  Щодо проведеного  аналізу участі МВС України у реалізації проектів …. щодо 

нормативного вдосконалення в  межах нашої компетенції ми не маємо. 

На нашу думку, та нормативно-правова база, яка зараз   є, вона  задовільняє наші  

потреби. Але разом з тим ми готові в будь-який момент надати  допомогу всім органами, 

які виходять  з пропозиціями щодо вдосконалення  цієї нормативно-правової бази у сфері 

залучення міжнародної технічної допомоги.  

Щодо гуманітарної допомоги. Хотів би зазначити, що відповідно до 243 Постанови 

Кабміну, якою затверджено порядок взаємодії ЦОВ щодо …………… вантажів 

гуманітарної допомоги представник МВС України приймає участь у Робочій групі з питань 

гуманітарної допомоги при Мінсоцполітики, на підставі рішення якої і приймається наказ 

Мінсоцполітики про визнання допомоги гуманітарною.  

Доповідь закінчено.  Дякую за увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

І прошу ще також зараз виступити Міністерство юстиції, Тамара Володимирівна. 

Будь ласка.  

 

АНДРІЄВА Т.В. Дякую. Шановна пані головуюча, шановні присутні, ну, дійсно 

хотіла би підтримати ту тезу, що ми говоримо, насправді, про три різні сфери 

правовідносини, я не буду повторюватися, а лише скажу про те, що вони дійсно, кожна з 

них регулюється окремо. І, ну, не зовсім. Можливо, підтримала би тезу про те, що немає 

координатора, тому що на рівні актів законодавства такі координатори визначені. І питання, 

можливо, лежить і полягає в тому наскільки ефективна ця координація і наскільки дійсно 

ці на сьогодні нормативно-правові акти задовольняють ті виклики, які є в суспільстві. Тому 

що, якщо ми говоримо про міжнародно-технічну допомогу, то це вже згадана багато разів 

153 постанова, вона є дійсно єдиним актом, який регулює питання і залучення, і реєстрацію, 

і, до речі, моніторингу. Моніторинг здійснюється щопівроку, щопівроку кожне 
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міністерство, яке є бенефіціаром або реципієнтом надсилає інформацію, за яку воно несе 

відповідальність до Міністерства економіки і, я думаю, що, можливо, це тільки технічне 

питання, ця інформація не є закритою але технічне питання розмістити цю інформацію, щоб 

вона була доступна дійсно для кожного. Складається, до речі, плани закупівель, це 

передбачено в переліку документів, які подаються бенефіціаром і реципієнтом на 

реєстрацію до Міністерства економіки. Тобто це так само питання має бути відкрите і, ну, 

можливо, технічні, але це питання не до Міністерства юстиції, це питання до Міністерства 

економіки і так само правозастосовчої практики. Ну. на жаль, ми не узагальнюємо, бо, на 

щастя, ми не узагальнимо цю практику, тут треба працювати безпосередньо з норами 

Міністерства економіки, виявляти ці проблеми і через внесення змін до цього порядку, який 

на цього це питання врегульовувати.  

Що стосується питання залучення кредитів. Ну, то це інше питання.  Як правило,  

кредити залучаються на основі міжнародних договорів, кожний з яких підлягає ратифікації. 

Вони не є закритими ці угоди. Вони з Законом про ратифікацію публікуються. І, якщо 

подивитися сайт Верховної Ради, то, або сайт "Ліга", то можна знайти всі ці кредитні угоди 

разом з законами про ратифікацію на цих сайтах, і подивитися всі умови. Ну, там 

координація різна. Там залежить від того, на якій напрямок спрямований цей кредит. Там 

може бути і різні міністерства визначені. Але в цілому Мінфін. Це питання можна 

адресувати Міністерству фінансів.  

Ну, і нарешті міжнародна гуманітарна допомога. Є закон про міжнародну 

гуманітарну допомогу, в якому визначено, що спеціально уповноваженим органом, дійсно, 

є Мінсоцполітики, і є органи на місцях. Місцеві органи влади це обласні і це Київська і 

Севастопольська міські державні адміністрації. Тому вони координують так само це 

питання. І вони узагальнюють, повинні принаймні узагальнювати правозастосовну 

практику і бачити, де є прогалини, і розробляти відповідні зміни до законодавства. 

В цьому контексті можу сказати, що до нас зверталася місія Міжнародного комітету 

червоного хреста. Але питання полягало не в тому, як використовуються кошти, а питання 

полягало в тому, на скільки доступна є на сьогодні, на скільки забезпечений доступ до 

міжнародної гуманітарної допомоги. І вони наголошують на тому, що той доступ, який є у 

нас, там три, п'ять чи вісім днів, ну, по цих термінах можна в кожному конкретному випадку 

говорити окремо. Але цей доступ у нас є складним. Не завжди МГП вчасно потрапляє до 

одержувачів. І це стосується  в тому числі і території Криму. там у них були зауваження до 

окремих статей Закону про тимчасову окупацію. Ми розглядаємо зараз, вивчаємо це 

питання. ми спрямували наші запити так само до тих міністерств, які опікуються цим 

питанням відповідно до законодавства. Ну, дякую. В принципі це так коротко. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, Тамара Володимирівна. 

Запрошую до дискусії, хто ще не висловлювався, або хто має пропозиції, які ще теж 

не звучали. Будь ласка. 

 

КНЯЗЄВ І. Ігор Князєв, Європейський банк реконструкції та розвитку. Ми би хотіли 

звернути увагу комітету Верховної Ради, Міністерства економіки України і Міністерства 

фінансів України на існування проблеми пов'язаної з використанням саме інвестиційних 

грантів, тобто грантів, які використовуються в Україні на закупівлю обладнання, матеріалів 

і інших речей. Як було наголошено, згідно з чинним законодавством України інвестиційні 

гранти, що надаються за міжнародними договорами, які ратифіковані Верховною Радою не 

оподатковуються. На практиці, на жаль, цей механізм для інвестиційних грантів не працює. 

І фактично держава втрачає величезні кошти. Для того, щоб компанія могла використати 

грант грантова угода, як відомо, має бути зареєстрована згідно з постановою Кабінету 

Міністрів України номер 153, про яку вже згадувала представник Міністерства економіки. 
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Але визначення виконавця в цій постанові не дозволяє фактично включати підрядників та 

субпідрядників як виконавців проекту. І навіть, якщо теоретично ми включимо 

генерального підрядника як виконавця проекту, то він змушений буде і далі закуповувати 

обладнання і матеріали в Україні, сплачуючи ПДВ. Таким чином, дуже, ну, виникає 

ситуація, коли йде дискримінація українського товаровиробника. Тобто цьому 

генеральному підряднику буде вигідніше придбати на підставі картки якесь обладнання за 

кордоном ніж це зробити у українського виробника. 

Що стосується методів вирішення цієї проблеми. То ми вже зустрічалися наприкінці 

2014 року з заступником міністра економіки Ігорем Веремієм і запропонували 2 механізми. 

Один з механізмів, він базується на оподаткуванні грантів, інвестиційних грантів, за 

нульовою ставкою таким чином, щоб підрядник, генеральний підрядник мав право на 

податковий кредит. Ну, і другий механізм це включення тоді всіх підрядників і 

субпідрядників на підставі результатів тендеру в реєстраційну картку. Ми би просили дуже 

Міністерство економіки, Міністерство фінансів взяти до уваги наші пропозиції. Якщо 

потрібно, ми готові взяти участь в спільній нараді для  обговорення конкретних статей. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую вам за виступ.  

Можливо, відразу, якщо можете Ірина Михайлівна з Державної фіскальної служби  

прокоментувати чи розглядають такі питання вже зараз у Державній фіскальній службі? 

 

УДАЧИНА І.М.   До нас такі пропозиції не надходили. Тобто я  не можу  сказати, які 

обіцянки Мінекономіки давало з приводу оподаткування. Тобто якщо ці пропозиції були 

сформульовані, ми готові їх розглянути. Будь ласка. 

 

ТРИГУБ О.М.  Тобто, коли ми зараз переписуємо цю 153 постанову  ми дивимося, 

ми зустрічаємося з представниками  донорських організацій, якими ви є. Так і у нас є  ряд 

там листів від  певних донорів, де вони перерахували, що вони, які проблеми є і як вони 

рішення бачать. Тобто те, що ви зараз озвучили. Просто, якщо у нас  є такий лист, то 

перешліть мені його, будь ласка ще раз. Бо тої команди з якою ви спілкувались уже  немає,  

вже абсолютно нова команда, і тому ми  збираємо інформацію. 

 

КНЯЗЄВ І. Немає питання, офіційний лист від банку ми вам надішлемо. І це 

стосується інших міжнародних фінансових організацій. 

 

ТРИГУБ О.М.  Так, добре. 

У нас, тобто якщо  це, я так розумію,  що ваша пропозиція вона в цьому драфті, який 

у мене є, 153. Вона уже навіть частково  там була якось реалізована. Але просто ми зараз 

абсолютно хочемо по-новому подивитися на цей процес.  Тому я  хочу  зібрати інформацію 

і сама це все проаналізувати з моєю новою командою. Просто вже робота була  зроблена, 

але я хочу, розумієте, зробити це  трохи по-новому. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Олено. Я  думаю, що можна … 

 

_______________. … на комментарии вот этот новый проект постановления для того, 

чтобы все доноры, которые  реально с этим работают могли посмотреть и 

прокомментировать. Или может обратно как  рабочая группа отдельно… 

 

ГНИДЮК Н.А. Можна короткий коментар з приводу повернення ПДВ до колеги? 

Дивіться, тут  подвійна ситуація з цим, тобто ми розуміємо, що тільки перша, скажімо так, 



30 

 

організація… Тільки перша організація з якою укладається такий інвестиційний грантовий 

проект, вона звільнена від податку на додану вартість. 

Звичайно тут треба бути дуже обережним і дуже чітко прораховувати всі наслідки. 

Ви прекрасно розумієте, що для того, щоб бути звільненим від сплати ПДВ треба попасти 

в реєстраційну картку, яка видається за наслідками 153 Постанови. 

Питання виникає подвійне, якщо ми її вносимо, то ми автоматично розуміємо зразу, 

а це не завжди випливає з цих проектів, що ми знаємо, і беніфіциари, і всіх або підрядника 

і субпідрядників на момент, коли ми подаємо грантову пропозицію – це раз. Для того, щоб 

внести всі зразу або, якщо ми все-таки залишаємо безпосередньо тільки одного беніфіциара 

з яким укладається грант, то тоді нам треба вносити зміни до Податкового кодексу. Тобто 

просто цей варіант треба обмежувати. 

Я більш як впевнена, що не всі інвестиційні проекти, грантові проекти на момент 

укладенні знають всіх кінцевих субпідрядників, особливо, якщо цей проект довготривалий, 

наприклад, на два, три роки як у нас, станом на сьогодні існує, і це буде фактично не 

можливо. Це як короткий коментар. 

І хотіла спитати чи я можу виступити, чи четверте питання вже ліквідовано? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  …... слово і тільки одна є пропозиція, я думаю, що ми зможемо 

організувати зустріч в Комітеті з питань податкової та митної політики щодо ваших 

пропозицій от і також з новопризначеним головою Фіскальної служби Романом Насіровим, 

який був раніше, очолював Комітет з податкової політики, щоб за їхнього сприяння, якщо 

потрібні законодавчі зміни цю тему просувати. 

Будь ласка, виступайте. 

 

ГНИДЮК Н.А.  Якщо можна, я не буду повторяти сьогодні ні про всі нормативні 

документи, просто скажу про ті проблеми з якими ми стикнулися, коли пробували певною 

мірою впорядкувати систему, знову ж таки, для цілей угоди про асоціацію або європейської 

інтеграції. 

Перше. Я повністю згідна, що в нас відповідно до 153 Постанови визначено 

національний координатор, ним є Міністерство економічного розвитку і торгівлі, і 

можливо, певною мірою та інформаційна система, яка зараз була представлена пані Оленою 

і вирішить питання, але вирішить питання інформування.  

Інформування, але не визначення пріоритетів куди саме ми спрямовуємо кошти, 

тобто це тільки вершина айсберга. Коли ми говоримо в принципі, в цілому про гроші, ми 

повинні розуміти в який спосіб на рівні міністерств і відомств погоджується пріоритезація 

використання, назвем це так у загальному міжнародної допомоги і  технічної, і  кредитної, 

якщо говоримо за міжнародні організації. 

Чому я зараз на це звернула увагу? Не з точки зору, скажем так,   критики, а з точки 

зору конструктивного  находження інструменту. Національний координатор у вигляді 

Міністерства економіки не завжди має достатньо повноважень  для того, щоб узгодити  

позиції між різними міністерствами. Наприклад, як узгодити  чий пріоритет більш 

пріоритетним, пробачте, якщо я так скажу: Міністерство соціальної політики чи 

Міністерство оборони… Добре, Міністерство оборони не будемо, воно буде більш, скажем 

так,   тяжким для дискусії. Чи це буде Міністерство соціальної політики чи  Міністерство 

охорони здоров'я?  Тобто оцей варіант… Скажем так,   інформаційна система – це елемент, 

але він елемент зовнішнього  того айсбергу, який ми бачимо з точки зору інформування, 

можливості відслідковування інформації. Але ми повинні ще й пам'ятати, що у нас має бути 

дуже жорсткий механізм, який буде гарантувати нам ефективне використання коштів через 

пріоритизацію тих коштів, які  ми власне просимо. Щоб не було того варіанту, про який 

згадував, я не знаю, чи цей колега є. Так, власне, Світовий конгрес українців сказав, що 
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кожне міністерство надає список, який не узгоджений між собою, він це представляв у 

вигляді прикладу гуманітарної допомоги. 

Друге питання, яким я хотіла сказати, і воно випливає  з першого. Якщо у нас немає 

чіткої пріоритизації, у нас відбуваються  дублювання технічної допомоги,  яку ми отримаєм, 

і відповідно я так активно  або плавно перейду до реєстрацій. Коли ми говоримо за 

реєстрацію, ми  повинні говорити про дві частини медалі. 

Перша частина. Це та частина реєстрації, яка повинна внутрішньо задовольняти 

українські потреби для того, щоб: а) мати повну інформацію про те, що  реалізовується з 

метою уникнення дублювання. І друге, дійсно, виконувати інформаційну функцію як для 

міністерства. Щоб Міністерство соціальної політики  розуміло, що робить Міністерство 

охорони здоров'я, бо можливо вони рухаються  і копають в одну сторону.  

Але, з другої сторони, коли ми говоримо про  реєстраційну систему, ми повинні 

говорити про  реєстраційну систему або про поняття реєстрації, яке буде задовольняти 

донорську спільноту, тобто вона, з однієї сторони, повинна бути простою для реєстрації. З 

другої сторони, вона повинна бути зрозумілою для реєстрації.  

Чому я зараз на це  звертаю увагу? Той аналіз, який ми провели, ми його не робимо 

на щомісячній основі, тому що фактично це майже неможливо зробити. Але до проведення 

такого заходу як міжнародна конференція на підтримку України ми спробували зробити 

зріз тієї допомоги, які в нас існує, саме технічно і ми виявили, що станом на сьогодні 30 

відсотків проектів технічної допомоги не зареєстровано в системі, це по нашій, скажімо так, 

досить грубому підрахуванню.  

З чого виникає і це, власне, до цієї другої частини, до зовнішньої, коли  відбувається 

реєстрація проекту, тобто або що спричиняє реєстрацію проекту, тоді, коли нам потрібні 

якісь дозволи для проведення  експертів, коли ми зацікавлені, щоб було звільнення від ПДВ 

і дальше я буду продовжувати. Тому коли ми говоримо про реєстрацію і коли ми  говоримо 

про вдосконалення, ми повинні виконати два завдання одномоментно – спростити її так, 

щоб було просто працювати донорам, але з другої сторони забезпечити  можливість і 

гарантувати уряду в цілому наявність достовірної інформації про те, яка  саме допомога 

надається  з метою її більш якісного  просто використання в тому числі пріоритизації, тобто, 

щоб зрозуміти, на що вже точно не треба просити допомогу, наприклад, на якусь додаткову 

систему або базу даних, яка вже безпосередньо 24 роки тому назад була реалізована певним 

проектом технічної допомоги. 

Повертаючись до того, що казало Міністерство юстиції, дійсно проекти технічної 

допомоги подають звіти, але... і плани закупівель, але тільки ті, що зареєстровані, тобто це 

означає, що є левова частина тих, яка не  зареєстрована, відповідно вона не подає ні одного 

і ні другого, відповідно ми не знаємо ні про закупівлі, ні про те, що відбувається, скажімо 

так, аналітично  навіть з точки зору продуктів, що є продуктами цих проектів. 

Чому важливо для уряду, можливо, ну, я скажу, я зараз не буду казати. чи це  складна 

процедура, важлива чи неважлива, самий поганий варіант для нас – це те, що в нас немає 

чіткої інформації, скільки проектів, в якій сфері реалізується. От для прикладу, я вам можу 

зараз сказати, що станом на сьогодні просто інформативно найбільше проектів технічної 

допомоги, ми цю перевірку робили з точки зору пріоритетів програми діяльності уряду, у 

нас їх є 11 відповідно до програми  діяльності уряду, найбільше проектів технічної 

допомоги зараз зосереджено на трьох пріоритетах: нова соціальна політика,  нова політика 

енергетичної безпеки і нова оборонна політика. Це якщо в кількості зареєстрованих і 

офіційно поданих проектів. Але така  інформація мала би бути  повністю в розрізі 

абсолютно якби всієї системи. Це означає, що немає інформації, то ми просимо одну й ту  

саму інформацію в одного й того ж  самого донора.  

Плюс ще один елемент, який би  я теж хотіла  зазначити. Я думаю, що донори нас  

підтримують в цьому. Незалежно від того, що у нас є  координатор дуже часто  міністерства 
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йдуть на пролом  і  запитують додаткову допомогу  без використання єдиного цього центру, 

через який  мала би формуватися  пріоритезація потреб знову ж таки для цілей більш 

ефективного використання коштів.  

Дякую вам велике. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 

Будь ласка, Касянчук,  тоді Віктор. 

 

КАСЯНЧУК С.  Дякую. Я хотів теж по  тих питаннях  розбити теж на технічну і 

гуманітарну. 

З приводу технічної дуже дякую пані  Гнидюк, бо ви фактично дали  відповідь, бо 

для нас є теж дуже важливо питання пріоритезації. Бо згадувалось, що ми  беремо всю 

допомогу, але  завжди ресурси допомоги є обмежені. 

І абсолютно в цих обмежених умовах нам надзвичайно важливо мати ці пріоритети, 

а вони мусять виходити з стратегії куди йде країна? Країна  міняє напрямок, якщо ми йдемо 

від  російського ринку до  європейського, то нам потрібно ставити пріоритети, де  є нові 

стандарти, де  є нові технології, де є нові ринки для наших підприємств, де ми є  сильні. 

Уряди запитують їм важливо, власне, знати чи від нас чи від МЗС, якщо вони  готують  

допомогу нам, які є  наші пріоритети, щоб вони справді  могли дати ті гроші на ті галузі, на 

ті  напрямки, де справді вони  ефективно можуть бути використані. Це є по технічній. 

По гуманітарній – два аспекти, перше, коли ми говоримо про  входження. Дуже 

багато ми  недоотримали  гуманітарної допомоги через складність  входження. 

Тому велике прохання від кожного  з ким ми не говорили,  принцип єдиного вікна, 

якщо є справді достатньо великі гуманітарні донори, щоб справді при уряді був  один орган 

до  якого можна звернутися і вирішити,   і перше, і друге і п'яте питання, це є дуже, дуже 

важливо, щоб вони вели проект від початку до кінця, це є дуже принципово – це є перше. 

І друге. Якщо проект пройшов, гуманітарний, де є звітність? Тобто для тих, що дають 

допомогу надзвичайно важливо бачити, що вона була ефективна, куди вона пішла, як вона 

пішла, що вона не є вкрадена. 

Якщо ми пропускаємо цей етап, ми знову цю допомогу не отримаємо. Тому нам 

важливо зробити перше – відзвітувати перед своїм суспільством, перед громадою, а друге 

– перед донорами, тому що це є запорука наступного етапу допомоги. 

Формально уряди не вимагають, але політики, які приймають рішення, вони хочуть 

бачить ефективність своїх рішень, тому що вони звітують перед своїми виборцями і вони 

мусять мати ту інформацію, щоб ми могли звернутися і в другий, і в третій раз до них. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

Будь ласка, Вікторе. 

 

? РОМАНЮК В.М.  Дякую. Я буду дуже коротко. Я в захваті від слів Наталії 

Андріївни і направду в мене появилось відчуття, що є системне бачення. І я хочу своїх пару 

коментарів адресувати до представника ЄБРР,  до пані Петрової. Категорично не згоден з 

вашою тезою стосовно того, що треба брати все, що дають. 

Я на прикладах вам розкажу. Чотири роки назад працював в Міністерстві економіки, 

проект технічної допомоги на 12,5 мільйонів доларів USAID розвиток державного, 

приватного партнерства. Давали. Міністерство економіки каже, нам треба 1, 2, 3, 4, 5 от те, 

що називала пані Ірина. Знаєте, що каже USAID? А в нас є… Отут в нашому цьому є наші 

пріоритети. Вибачте, але то все нам до одного місця. Вони оголошують тендер на 



33 

 

закупівлю… на послуги закупівлі з законодавства в сфері розвитку державного, приватного 

партнерства на 100 тисяч євро. 

Міністерство економіки, як офіційний єдиний беніфіциар пише офіційний лист до 

USAID, просимо не проводити даний тендер. Зупиняють це, березень 2012 року, зупиняють, 

на місяць зупинили, потім провели. Чому зупинили? Чому просили не проводити, а 

зупинити? Тому що Світовий банк безкоштовно надав аналіз законодавства з цього 

питання. Розумієте? Тут два питання, тут дуже велике питання, ми даємо – беріть. Ні, 

відповідно до Паризької конвенції, про яку говорила пані Тригуб, країна має визначати те, 

що їй потрібно і це дуже важливо. 

Тепер, другий коментар – так само до вас і я тут хочу з вами погодитися однозначно, 

можливо, запропонувати те, що мають бути одинакові показники оцінки ефективності не в 

донора одна оцінка ефективності проекту і в беніфіціара  - інша, а  громадське суспільство 

тут взагалі не стоїть. Вибачте, громадське суспільство наймає уряд, наймає народних 

депутатів для того, щоб вони виконували свої функції. Це не стосується проектів 

міжнародної технічної допомоги, це стосується проектів кредитних. Вибачте, але ..... 

громадянського суспільства через 5, 10 чи скількись років ці кредити будуть повернуті. 

Тому має бути однакове бачення і я надзвичайно радий, що ви озвучили це питання і, 

можливо, запропонувати найти точку дотику в цьому питанні між донорами і  

Міністерством економіки як організацією, яка має це моніторити.  

Дві тези буквально ще. Плани закупівель, практично всі плани закупівель 

знаходяться... що стосується проектів міжнародної технічної допомоги знаходяться на сайті 

Мінекономіки – дуже цікава інформація, я всім рекомендую подивитися, зокрема, по 

проекту, який я назвав, 12,5 мільйонів доларів в Україні у вигляді технічної допомоги... 

Просто вам для інформації, заходить 3,4 мільйони доларів, решта – залишається за 

кордоном. Дальше,  з цих 3,4 мільйони доларів на 37 тисяч купівля автомобіля. Чи це є 

пріоритет для  України? Ну, напевно, ні. Шістсот п'ятдесят тисяч долів – це  авіатранспорт, 

інші перельоти. Чи це є пріоритет? Ну, напевно, ні, але я розумію, що експертів треба 

довозити, десь селити і тому подібне. Розумієте, якщо ідеш в цифри далеко, глибоко, в тебе 

появляються додатково запитання, можливо, це потрібно – я не знаю. Тому потрібна 

прозорість, максимальна деталізація.  

Тепер стосовно моніторингу. В даному форматі, який здійснює моніторинг 

Міністерство економічного  розвитку, вибачте, це  моніторинг для галочки. Тоже з власного 

досвіду той самий проект, який не робив то, що потрібно було Міністерству економіки, ми 

в карточці звіту  запропонували: якщо  ще півріччя буде він неефективний, його закриють. 

Дальше є до цього часу.  

Коли підсумковий звіт основний виконавець даного звіту, це інший грантовий 

проект по інноваціях,  це 13-й рік, грантодавець був Європейський Союз, Міністерство 

економіки не захотіло підписувати, знаєте, що зробили? Пішли в Кабмін, Кабмін підписав 

звіт. Закрили проект для галочки. 

Як в цьому сенсі?  Можем критикувати, але я не для того говориться, щоб 

критикувати. Я говорю для того, щоб показувати проблеми і шукати відповіді. 

Громадянське суспільство готово для того, щоб підставити плече і допомагати. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте, колеги, будемо завершувати. Останні короткі 

коментарі… 

 

ПЕТРОВСЬКА М.   Можно я тогда овечу, поскольку вопросы были к нам.  

Спасибо большое за комментарий. На самом деле очень  много пластов, очень 

разных вопросов. То,  что касается там  кто должен, нужно ли брать все подряд или не 

нужно все подряд, если вы помните, эта фраза началась с того, что если есть  кто-то кому 
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это нужно и кто-то, кто готов это дать. Да? Чтобы не было третьей стороны, которая  

определяет. Если есть министерство, которое ответственно за то, чтобы принимать или не 

принимать определенную помощь, это его решение. Нам не нужен еще один проверяющий  

орган,  который будет говорить, как бы если министерство некомпетентно, увольте 

министра. Правильно?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути)  

 

 ПЕТРОВСЬКА М.  Как бы… Да? Но не надо создавать еще один орган, который 

будет говорить министру, что делать  или что он будет каждый раз по каждому проекту 

выходить и с гражданским обществом консультироваться: нужны ему технические  там 

какие-то консультанты для того, чтобы прокомментировать конкретный законопроект или 

нет. Ну правда, давайте каждый будет профессионально заниматься своим делом. Поэтому 

все, что я говорю, что не создавайте дополнительный орган. Который сверху того, что уже 

есть, еще более усложняет проблему. Это первое.  

Второе. То, что касается оценки  эффективности. Очень сложный вопрос. Например. 

Я вам просто приведу пример. Есть законопроект, который, например,  разработали 

консультанты.  

Каким образом вы  оцениваете, насколько  это было эффективно, особенно, если  

зайдя в парламент, от него осталось только 30 процентов.   Очень сложные  вопросы 

поэтому давайте вот с этим очень осторожны, а тем более, когда  мы говорим об оценке  

гражданским обществом. Мне кажется, что очень важная прозрачность, чтобы 

действительно не было  повтора, когда Мировой банк делает один проект, а USAID 

одновременно делает такой же  самый проект, и мы не хотим постоянно сталкиваться, мы 

постоянно между  донорами между собой общаемся, это вот как  бы    такой общий.   

А по поводу кредитов, правда, давайте, это вообще отдельная история, по 

прозрачности, есть стратегии Европейского банка, которое гражданское общество может 

контролировать. И каждый раз в два года  вывешиваются на сайте, проводят общественные  

слушанья и все, что касается стратегии,  гражданское общество может  прокомментировать. 

Мы не можем,  правда,        каждым проектом спрашивать, что нам делать? Особенно 

учитывать, что у нас огромная доля наших проектов негосударственные.    

(Шум у залі) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор і пані Марина, я думаю, що це дуже добре, що ми сьогодні 

організували  комітетські слухання, виявили потребу інших зустрічей чи комітетських 

обговорень на тему: "Кредитів".  

От, будь ласка, Лариса Володимирівна і ми реально будемо завершувати. 

 

ДІР Л.В.  Дякую, пані головуюча.  Оскільки тут список  гуманітарних потреб 

згадувався, вірніше,  наголошувався на  його відсутності. Я хочу повідомити, що три  місяці 

тому в уряді була нарада   під головуванням  віце-прем'єра і такий  список існує, на 

виконання доручення віце-прем'єра його  була складено за допомогою  Міністерства 

соціальної політики та  державної служби з  надзвичайних ситуацій. Цей список поширений 

на веб-сторінках  наших закордонних дипломатичних установ, наші посли і  дипломати 

працюють у країнах перебування саме з цим списком.  

Тобто пане Сергію, я вам даю  відповідь на запитання, це список існує – єдиний 

гуманітарний… Цей список на сьогодні існує. Дійсно, було складно працювати, бо служби 

міністерства надсилали до Міністерства закордонних справ для  поширення багато  списків 

починаючи від  генераторів, комплектуючих, аптечок НАТівських, простих українських.  
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На сьогодні існує такий список, принаймні, ми його  вважаємо таким списком єдиним 

гуманітарної допомоги.  

І ще друга ремарка. Я хочу відмітити виступ Андрєєвої Тамари, він є надзвичайно 

структурованим, тому що правовідносини у сфері міжнародної технічної допомоги і 

гуманітарної допомоги – це два пласти законодавства. І якщо ми не можемо будувати 

вертикаль з гуманітарної допомоги, то у нас пропозиція не змішувати ці два пласти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, будь ласка. Дякую за зауваження, пропозиції. Ще хотіла 

б, щоб представники Луганщини, це дуже важливо зараз. 

Кирилова Тетяна, голова громадської організації "Громадська ініціатива 

Луганщини". Тому що це фактично отримувачі гуманітарної допомоги і більшість грантів, 

які даються зараз, і грошей, будуть іти на тимчасово переміщених осіб, і тут теж окрема, 

можливо, тема, але тим займається інший комітет. Будь ласка. 

 

КИРИЛОВА Т. Да. Уважаемые коллеги, добрый день!  

К сожалению, как бы до нас, ну не совсем дошло время, но я хочу все-таки высказать 

свое мнение. Сегодня я здесь представляю не только общественную организацию так часто 

вспоминаемый третий сектор, который мы говорили. Вот. Не только общественную 

организацию "Громадська инициатива Луганщины", за моей спиной сегодня 18-ть 

общественных организаций, которые делегировали мне полномочия прийти сюда и 

высказать свое мнение. И я вам хочу… Я могу говорить громче, чтобы на последок меня 

все услышали. Вот. 

И я хочу сказать, что это именно те организации, которые эвакуировались из 

Луганской и Донецкой области, которые находятся сейчас в оккупации и которые работают 

по территории Луганской, Донецкой области. 

Первый комментарий, я хочу сказать, что сегодня я, наверное, буду спать спокойно 

после того, как я три часа послушала о международной помощи Украине и кредитной 

помощи Украине, здесь работают настоящие специалисты, все как бы под контролем, все 

хорошо и за эту часть помощи я спокойна, все в надежных руках. 

Но меня очень интересует гуманитарная помощь. Если мы говорим о входе, то да, 

есть проблемы, они решаются, и я абсолютно с вами согласна, что нужно, наверное, все-

таки разделить возможные слушания, возможно обращая внимание Министерства 

социальной политики, что есть вход гуманитарной помощи и есть выход гуманитарной 

помощи.  То есть от имени тех, кто ее получает. 

Наша организация проводила мониторинг на территории Луганской области, где вы 

сейчас знаете находится больше всего внутренне перемещенных особ. Вот. Так я хочу 

сказать, что 80 процентов населения, внутренне перемещенные, не получают в должном 

виде или вообще не слышали о том, что там раздается гуманитарная помощь, то есть куда 

она исчезает, в каком направлении она девается не известно. Мы использовали законы и 

механизмы исследования этого вопроса, в том числе информационные запросы, так вот, 

когда на сайте Министерства  аграрной политики на официальной декларируется о том, что 

отправлено около 9 тысяч тонн гуманитарной помощи в Луганскую, Донецкую область, и 

когда мы отправляем информационный запрос и спрашиваем кому она направлена, да, как 

она распределилась, и мы не получаем, уже третий месяц мы ждем ответа куда и в каких 

объемах это помощь отправлена, вот, и я так думаю, что наш ответ ушел в том же 

направлении, куда и та же гуманитарная помощь.  

Кроме того, я хочу обратить внимание присутствующих членов комитета и опять же 

министерств, и возможно даже и налоговой инспекции, рассмотреть вопрос распределения 

гуманитарной помощи тех, скажем так, операторов, которые ее распределяют, а в основном 

показал мониторинг, что это, или общественные организации или неизвестные кураторы, 
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то есть ни администрация, ни местные органы власти местного самоуправления не 

выделяют таких средств и не имеют к этому никакого отношения, то есть отсутствует 

единая координация распределения помощи и отсутствует единая база вообще получателей 

этой помощи. У нас уже за эти 11 месяцев есть люди профессионалы просто по 

гуманитарке, то есть это такой своеобразный сетевой маркетинг, который быстренько 

обзванивается и если вечером люди прибегают тот же Красный Крест, не побоюсь этого 

слова, потому что у нас полевые исследования, работа непосредственно с ВПО, я сама ВПО 

и сегодня ровно 11 месяцев как я ВПО, вот, так хочу сказать, что за эти 11 месяцев 

наобщалась более чем.  

Так вот, ну, во-первых, сейчас обращу еще ваше внимание, надо разделять 

гуманитарная помощь армии, которая там находиться, да, войскам, и гуманитарная помощь 

внутренне перемещенным особам, и здесь у меня есть несколько предложений.  

Опять же обращаю внимание и предлагаю сотрудничество. Первое, нужно создать 

единую базу переселенцев, которые нуждаются в этой помощи и которые ее получают. 

Службы социальные, которые находятся на территории Донецкой и Луганской области, 

эвакуированы, они не имеют ни технической, ни физической возможности  вести этот учет. 

И здесь как раз роль третьего сектора она очень значима.  

Второе. Отслеживать вот эти все ситуации, на предмет там  повторно  разработать 

критерии, кто у нас  сейчас из …. является социальными не защищенными категориями, а 

они практически сейчас  все относятся к этой категории. Вот. И насколько та помощь, 

которая туда передается,  соответствует потребностям тем, кто хочет ее получить. Потому 

что это тоже не  совпадает. И последний момент у нас есть тоже предложение от 

организаций, с которыми  мы работаем общественные от  коалиции о том, что, наверное, 

необходимо для того, чтобы в Луганской, Донецкой области снять нагрузку с социальных 

служб. Мы предлагаем рассмотреть возможность так сказать единого окна на базе  центров 

предоставления административных  услуг для регистрации ВПО для получения всех 

справок, то есть не надо бегать в миграционные, стать на учет в пенсионный и так далее. 

То есть рассмотреть возможность как бы ввести такую вот административную, куда 

уже денешься услугу. Вот, разгрузить, таким образом,  социальную политику и возможно 

через вот это единое окно отслеживать так  же и получение гуманитарной помощи.   

Потому что недавно мы собирали информацию, например, по ………. району  и даже 

то, что данные  по зарегистрированным  ….. в сельсовете и соцполитике они абсолютно 

разные на порядок. То есть это говорит  о том, что там полный  разброд и шатаний и надо 

как-то вот приводит  все это в единую систему, единый порядок.  И если,  жаль, что мало у 

меня времени, если есть возможность возможно, у членов комитета или  у представителей 

там определенных министерств, то мы можем инициировать какие-то отдельные 

совместные  заседания по рассмотрению этих вопросов. 

 Потому что это тема абсолютно бесконечная,  и хочу сказать, что  те коррупционные  

риски, которые присутствуют сейчас  в распределении – непрозрачность распределения 

этой помощи получения, восстановление Донбасса, в том числе. Они создают, вы знаете, 

большую мотивацию для тех, кто там сейчас находится на этой  территории и 

заинтересованность, в том, чтобы эта война никогда не закончилась. Спасибо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую, що почули голос  з громадськості, які стикають, які 

реально  очікують, що ця допомога, яка  йде від міжнародних організацій, від урядів, вона 

буде чітко донесена до тих людей, які найбільше її потребують і для цього ми як раз і 

зібралися, щоб проговорити механізми. Всі ваші рекомендації, які були, наш секретаріат 

структурує, комітет затвердить і я більш ніж переконана, що це з сьогоднішніх комітетських 

слухань тільки починається дуже виснажлива, клопітка, але дуже потрібна для держави 

роботи, тому що ми маємо створити перший такий прецедент за роки Незалежності 
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злагодженої, покращеної координації, щоб ми могли  її швидше реєструвати і потім швидше 

направляти цю допомогу, створити механізми, щоб громадськість знала, де можна 

отримати всю інформацію, як долучитися до отримання допомоги, потім моніторити як 

вона використовується, тому що це питання виживання України, це питання ефективного 

розвитку інвестицій, куди краще направити, от. 

Хотіла б всім подякувати, хто сьогодні прийшов, хто сьогодні три години з нами 

напрацьовував непрості механізми, звісно, багато в нас є  критики, претензій, зауважень, як 

це вдосконалити. Але я думаю, що ми будемо чекати, зокрема, від всіх міністерств і, 

зокрема, від Міністерства економіки пришвидшення тих процесів, щоб не виглядало це 

настільки сумно, як зараз є і як, скажімо, влаштуванням цієї допомоги от і також хотіла б 

ще попросити громадські організації бути більш проактивними, от, в тому, щоб і депутати, 

і виконавча влада підвищили свою ефективність для того, щоб  ми  впорядкували всю 

міжнародну технічну гуманітарну допомогу.  

Дякую всім і тоді до наступних наших зустрічей.  

 

 


