
ПРОТОКОЛ
п'ятнадцятого засідання Національної ради реформ

4 грудня 2015 року

Слухали:

І.  Реформа  регуляторів  на  ринках  природних  монополій  та
фінансових ринках

Доповідали: Олександр  Олександрович  ДАНИЛЮК,  заступник  Глави
Адміністрації Президента України, Представник Президента України у Кабінеті
Міністрів  України;  Валерія  Олексіївна  ГОНТАРЕВА,  Голова  Національного
банку України; Тимур Заурбекович ХРОМАЄВ, Голова Національної комісії з
цінних  паперів  та  фондового  ринку;  Олександр  Миколайович
ЖИВОТОВСЬКИЙ,  Голова  Національної  комісії,  що  здійснює  державне
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Дмитро Володимирович ВОВК,
Голова  Національної  комісії,  що  здійснює  державне  регулювання  у  сферах
енергетики та комунальних послуг.

Виступили: І.В.Пашко,  Голова  Національної  комісії,  що  здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; О.І.Данченко, Голова
Комітету  Верховної  Ради  України  з  питань  інформатизації  та  зв'язку;
В.В.Демчишин,  Міністр  енергетики  та  вугільної  промисловості  України;
А.В.Бабак,  заступник  голови  Комітету  Верховної  Ради  України  з  питань
будівництва,  містобудування і  житлово-комунального господарства,  Г.Г.Зубко,
Віце-прем'єр-міністр України – Міністр регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України.

Вирішили:
1. Рекомендувати  Верховній  Раді  України  та  Комітету  Верховної

Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та
ядерної безпеки сприяти прискоренню розгляду та прийняття проекту Закону
України "Про Національну  комісію,  що здійснює  державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг" (реєстраційний № 2966).

Термін: до 31 грудня 2015 року

2. Рекомендувати  Верховній  Раді  України  й  комітетам  Верховної
Ради  України  з  питань  фінансової  політики  і  банківської  діяльності  та  з
питань  податкової  та  митної  політики  сприяти  прискоренню  розгляду  та
прийняття Верховною Радою України проектів Закону України "Про внесення
змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  консолідації  функцій  із
державного  регулювання  ринків  фінансових  послуг"  (реєстраційний  №
2413а) та Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо  консолідації  функцій  із  державного  регулювання  ринків  фінансових
послуг" (реєстраційний № 2414а).

Термін: до 31 грудня 2015 року
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3. Рекомендувати  Кабінету  Міністрів  України  разом  з  Комітетом
Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку й Адміністрацією
Президента України виробити узгоджену позицію щодо реформування засад
державного  регулювання  у  сфері  електронних  комунікацій  та  створення
механізмів,  спрямованих  на  забезпечення  прозорості  та  конкуренції  на
відповідному ринку, а також прозорості фінансування діяльності регулятора у
зазначеній сфері з метою підготовки проекту Закону України "Про електронні
комунікації", із врахуванням необхідності встановлення у ньому конкретного
розміру  ставок  внесків  на  регулювання,  для  подальшого  внесення  такого
проекту на розгляд Верховної Ради України.

Відповідальний:Прем'єр-міністр-України А.П.Яценюк

Термін: до 31 грудня 2015 року

4. Забезпечити  доопрацювання  проекту  Закону  України  "Про
внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  посилення
інституційної  спроможності  Національної  комісії  з  цінних  паперів  та
фондового  ринку",  зокрема,  із  врахуванням  необхідності  створення
механізмів, спрямованих на забезпечення прозорості фінансування діяльності
відповідної Національної комісії, у тому числі шляхом встановлення законом
конкретного  розміру  ставок  внесків  на  регулювання,  та  недоцільності
справляння таких внесків з обсягу вчинених правочинів щодо цінних паперів
з  метою  внесення  його  на  розгляд  Верховної  Ради  України  Президентом
України.

Відповідальні: заступник  Глави  Адміністрації
Президента  України,  Представник
Президента  України  у  Кабінеті
Міністрів України О.О.Данилюк;

Голова Національної  комісії  з  цінних
паперів  та  фондового  ринку
Т.З.Хромаєв

Термін: до 1 лютого 2016 року

Слухали:

ІІ. Різне

2.1.  Використання  коштів  позик  міжнародних  фінансових
організацій.

Доповідав: Борис Євгенович ЛОЖКІН, Глава Адміністрації Президента
України.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=2630
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Виступили: А.Абромавичус,  Міністр  економічного розвитку  і  торгівлі
України;  В.В.Демчишин,  Міністр  енергетики  та  вугільної  промисловості
України;  П.В.Розенко,  Міністр  соціальної  політики  України;  А.В.Бабак,
заступник  голови  Комітету  Верховної  Ради  України  з  питань  будівництва,
містобудування  і  житлово-комунального господарства;  В.О.Гонтарева,  Голова
Національного  банку  України;  Г.Г.Зубко,  Віце-прем'єр-міністр  України  –
Міністр  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального
господарства України.

Вирішили:
1. Вжити додаткових заходів з метою збільшення показників вибірки та

підвищення  ефективності  використання  кредитних  ресурсів  міжнародних
фінансових організацій, зокрема:

посилити  контроль  координаторів  проектів  за  їх  підготовкою  та
реалізацією;

підвищити інституційну спроможність бенефіціарів та відповідальних
виконавців проектів;

активізувати  роботу  української  сторони,  у  тому  числі  обласних
державних  адміністрацій,  з  ідентифікації  та  ініціювання  пріоритетних  для
України спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів;

запровадити  ефективний  щомісячний  моніторинг  стану  ініціювання,
підготовки, реалізації  спільних з міжнародними фінансовими організаціями
проектів.

Відповідальні:  Прем'єр-міністр-України А.П.Яценюк;

Голова  Національної  комісії,  що
здійснює  державне  регулювання  у
сферах  енергетики  та  комунальних
послуг Д.В.Вовк

Термін: до 29 лютого 2016 року

2.2. Стан інформування громадськості про хід реалізації реформ.

Доповідав: Борис Євгенович ЛОЖКІН, Глава Адміністрації Президента
України.

Вирішили:
1. Створити  робочу  групу  при  Національній  раді  реформ  з

представників  Кабінету  Міністрів  України,  Верховної  Ради  України,
Адміністрації  Президента  України  для  розробки  Стратегії  реформи
державних  комунікацій  за  участі  представників  усіх  гілок  влади  та
громадськості з  метою  забезпечення  активізації  та  координації  роботи  з
інформування  громадськості  про  хід  реалізації  реформ. Рекомендувати
Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, а також Адміністрації
Президента України делегувати до цієї робочої групи своїх представників для
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узгодження концепції  та  наступних кроків у розробці згаданої  Стратегії  та
механізмів її впровадження.

Відповідальні: Прем'єр-міністр-України А.П.Яценюк;

Заступник  Глави  Адміністрації
Президента України Д.А.Шимків

Термін: до 21 грудня 2015 року

2.3.  Проблемні  питання  практичного  впровадження  реформи
децентралізації.

Доповідала: Ганна Миколаївна ГОПКО, голова Комітету Верховної Ради
України у закордонних справах.

Виступив: Г.Г.Зубко,  Віце-прем'єр-міністр  України  –  Міністр
регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального  господарства
України.

Вирішили:
1. Підтримати ініціативу народного депутата України, голови Комітету

Верховної  Ради  України  у  закордонних  справах  Г.М.Гопко  та  організувати
проведення  під  головуванням  Президента  України  за участі  народних
депутатів  України,  представників  центральних органів виконавчої  влади  та
голів  місцевих  державних  адміністрацій  нараду  з  метою  обговорення
проблем  у  практичному  впровадженні  реформи  децентралізації.
Рекомендувати голові Комітету Верховної Ради України у закордонних справах
долучитися до підготовки згаданої наради.

Відповідальні: Перший  заступник  Глави
Адміністрації  Президента  України
В.А.Ковальчук;

Віце-прем'єр-міністр  України  –
Міністр  регіонального  розвитку,
будівництва  та  житлово-
комунального  господарства  України
Г.Г.Зубко

Термін: до 25 грудня 2015 року

2.4. Статус виконання рішень Національної ради реформ.

Доповідав: Дмитро  Анатолійович  ШИМКІВ,  Заступник  Глави
Адміністрації Президента України.
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Виступив: Д.В.Пасько,  засновник  громадської  ініціативи  "Об'єднання
українських випускників зарубіжних університетів "Професійний Уряд".

Вирішили:

1. Схвалити  "Єдину  комплексну  стратегію  та  план  дій  розвитку
сільського господарства та сільських територій до 2020 року".

2. Визначити  відповідальною  за  реформу  державного  управління
Міністра Кабінету Міністрів України Г.В.Онищенко.

3. Розробити  Стратегію  реформування  державного  управління  до
2020 року та забезпечити її затвердження Кабінетом Міністрів України.

Відповідальний: Міністр Кабінету Міністрів України
Г.В.Онищенко

Термін: до 31 березня 2016 року

Секретар
Національної ради реформ                                        Д.Шимків 


