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Збеерігати ввисокий темп рееформ по
оки що н
не вдаєтться
Значчення IMoР
Рe за шости
ий період м
моніторингуу (9 – 22 беерезня 2015
5р.) станови
ить +0,7 бал
ла з можли
ивого
діапазону від ‐‐5,0 до +5,0
0 балів. Екссперти відзн
начили деякі позитивн
ні кроки, пр
роте темп р
реформ пом
мітно
о значення м
минулого пееріоду. Загал
лом, темп рееформ залишається зан
надто повілььним,
споввільнився піссля пікового
щоб
б забезпечитти ефективнее перетвореення економ
міки країни.
Найввищу оцінкку від експеертів у цьом
му раунді о
отримав но
овий порядо
ок наданняя субсидій н
населенню (+3,5
балаа). Експерти відзначили спрощенняя процедури, що є позиттивним мом
ментом з точки зору змееншення кор
рупції
та п
підвищення довіри насселення, хочча й висловвили деякі побоювання, що спро
ощення порядку отрим
мання
субссидій може знизити сти
имули до впровадженняя заходів з еекономії енергії населеенням. Данаа подія впли
инула
на д
два сектори – вона отри
имала +2,0 б
бала за нап
прямком «Ен
нергетична незалежніссть» (загалььна оцінка якого
я
склаала +1,0 баал), та +1,5
5 бала за напрямком
м «Державні фінанси». Субсидії вимагатим
муть додатккових
бюд
джетних витр
рат, проте ці витрати ко
омпенсує зменшення до
отацій НАК «Нафтогаз Уккраїни», які є набагато менш
м
проззорими.
Запр
ровадженняя посади Уповноважено
ого з питаньь держборгуу (+1,0 бал) отримало н
небагато поззитивних від
дгуків
експ
пертів. На їххню думку, це є формаальністю, що
о не вплинее на ефекти
ивність упраавління держ
жавним бор
ргом.
Загальна оцінкаа напрямку «Державні фінанси» скклала +1,0 бал.
б
перти позиттивно відзначили ще д
декілька ріш
шень, що ссприятимутьь дерегуляц
ції та зменш
шенню коруупції:
Експ
скассування пер
ререєстраціїї ліків (+2,0
0 бали), а таакож спрощ
щення проц
цедури узгод
дження зем
млеустрою (+2,0
бали
и). Загальна оцінка напр
рямку «Дер
ржавне упраавління та бо
оротьба з ко
орупцією» ссклала +1,5 бала.
За н
напрямками «Монетарна політикаа та фінанссові ринки»
», а також «Зовнішня
«
с
зміін не
торгівля» суттєвих
відб
булось (оцінкки обох сектторів ‐ 0,0 баалів).

та таблиці на
н наступни
их сторінкахх)
(Дивв. графіки т
Довід
дкова інформ
мація: Індекс Моніторингуу Реформ (ІМ
МоРе) VoxUkraaine призначеений надаватти комплексну оцінку зуси
иллям
влад
ди України зі впровадження економіічних реформ
м. Індекс баазується на еекспертних оцінках
о
змін в регулятор
рному
середовищі за п
п’ятьма напр
рямками. Деетальніше пр
ро Індекс таа методологію розрахункку можна дізнатись на сайті
imorevox.in.ua. Vo
oxUkraine ‐ цее ініціатива, створена
с
груп
пою міжнаро
одних та вітчи
изняних економістів, приссвячена реформам
та еккономічному розвитку України. Цілями VoxUkrainee є поширенн
ня науково об
бґрунтованогго аналізу та коментарів щодо
екон
номічних та ссуспільно‐пол
літичних подій в Україні, п
підвищення р
рівня дискусіії та формулю
ювання систеемного підход
ду до
рефо
орм, а також інтеграція Уккраїни в світову мережу еккономістів та діячів, відповвідальних за економічну п
політику. Одн
ним із
напр
рямків діяльн
ності VoxUkraaine є сайт htttp://voxukraiine.org/, який
й швидко стаає платформо
ою для обмін
ну думками щодо
екон
номічних подіій в Україні таа ресурсом дл
ля незалежни
их українських та міжнародних ЗМІ.
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Граф
фік 3. Значен
ння окреми
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Табл
лиця 1. Оцін
нки всіх под
дій та прогре
есу реформ за напрямаами протягом 9 – 22 бер
резня 2015 р
р.
Де
ержавне упр
равління та боротьба з корупцією
Уряд скасував пер
ререєстрацію л
ліків – постановва №125 від 188.03.2015
0%‐ве списанняя коштів ТКЕ наа користь постаачальника газуу при неповнихх розрахунках зза нього ‐ постаанова
Уряд скасував 100
№ 1116 від 18.03.155
Пор
рошенко підписав закон, що сспрощує процеедуру узгодження проекту зеемлеустрою

Де
ержавні фінанси

+2.0
+1.0
+2.0

+1
1.0

Пор
рошенко підписав указ про до
одатковий захи
ист учасників А
АТО
Уряд затвердив по
орядок компен
нсації підприєм
мствам зарплатт мобілізовани
им співробітниккам
Уряд України запр
ровадив посадуу уповноважен
ного з питань держборгу
д
Уряд затвердив но
овий порядок н
надання субсидій населенню
ю
Преезидент підписав закон про збільшення роззміру соцдопом
моги малозабеезпеченим сім’’ям на неповно
олітніх дітей

Мо
онетарна по
олітика та ф
фінансові рин
нки
Зо
овнішня торггівля
Ен
нергетична незалежніст
н
ть

+0.8
+0.5
+1.0
+1.5
+0.3

0
0.0
0
0.0
+1
1.0

Уряд затвердив но
овий порядок н
надання субсидій населенню
ю
Уряд скасував 100
0%‐ве списанняя коштів ТКЕ наа користь постаачальника газуу при неповнихх розрахунках зза нього ‐ постаанова
№ 1116 від 18.03.155
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фік 4. Події,, що визначаали значенн
ня індексу п
протягом 9 – 22 березняя 2015 р. (оц
цінка події є сумою її оц
цінок
Граф
за ріізними напр
рямками, то
ому вона мо
оже перевищ
щувати +5, аабо бути мееншою за ‐5 )
Уряяд затвердив новвий порядок над
дання субсидій населенню

3.5

Уряд скасуввав перереєстрац
цію ліків – постанова №125 від 18.03.2015
1

2.0

Порошенко під
дписав закон, що
о спрощує процеедуру узгодженн
ня проекту
землеустрою

2.0

Уряд скасував 100%‐вве списання кошттів ТКЕ на користть постачальника газу при
неповних роззрахунках за ньо
ого– постанова № 116 від 18.03.115

1.0

Уряд України
и запровадив поссаду уповноважееного з питань держборгу
д

1.0

Порош
шенко підписав ууказ про додатко
овий захист учасників АТО
Уряяд затвердив порядок компенсації підприємстваам зарплат мобіл
лізованим
робітникам
співр
Презид
дент підписав заккон про збільшення розміру соцдопомоги
малозабезпеченим сім’ям на нееповнолітніх дітеей
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