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Зверн
ніть увагу! Ми переглянули методологію р
розрахунку Інд
дексу монітори
ингу реформ. Зміни стосуютться двох напр
рямів. Дерегул
ляція і
конкуурентна політи
ика були викл
лючені з напряямку "Державвне управлінн
ня та боротьбаа з корупцією
ю". Цей підінд
декс наразі включає
боротьбу з корупцією, децентрал
лізацію, державвне управлінняя та адміністраативні послуги.. В той же час н
напрямок "Зоввнішня торгівля" був
ширений і отрим
мав назву "Рин
нкова та торго
овельна політи
ика", що включчає такі сфери як дерегуляціяя, конкурентнаа політика, зоввнішня
розш
торгіввля. До наступного раунду по
опередні значеення Індексу буудуть перерахо
овані відповідн
но до нової меетодології.

Рауунд 8: Помірний
й прогреес у держ
жавномуу управл
лінні, боротьбі з корупц
цією
та дерегуля
д
яції
Значчення IMoР
Рe за восьм
мий період моніторинггу (6 – 19 квітня 2015
5р.) станови
ить +0,9 бал
ла з можли
ивого
діапазону від ‐5
5,0 до +5,0 балів. Темп реформ дещо
д
сповіл
льнився. Поззитивна дин
наміка індексу визначаалася
нами у сфері державногго управлінн
ня, боротьби
и з корупцієєю та дерегууляції, тоді яяк відсутністть суттєвих п
подій
змін
за наапрямками «Державні ф
фінанси» та «Енергетична незалежн
ність» сповіл
льнили зросстання індекксу.
Найввище у воссьмому рауунді експер
рти оцінили
и створенняя Міністерсттвом юстиц
ції онлайн сервісу у ссфері
держ
жавної реєстрації. Спл
лативши за послугу пл
латіжною каарткою, зап
питувач мож
же отримати інформац
цію з
Єдин
ного державвного реєстр
ру юридичн
них осіб та фізичних
ф
осіб
б‐підприємц
ців. На думкку експертів,, запровадж
ження
тако
ої онлайн послуги суттєвво скорочує витрати бізн
несу і знижуує можливоссті для коруп
пції. Оцінка події склалаа +5,0
балаа (сукупна оцінка под
дії, яка тако
ож оцінюваалася за наапрямком «
«Державне управління та боротььба з
коруупцією»), а оцінка
о
за напрямком «Р
Ринкова та торгівельна
т
політика» ззагалом +2,0
0 бала.
Що сстосується н
напряму «Деержавне управління таа боротьба з корупцією
ю», оцінка яккого станови
ила +1,5 бал
ла за
остаанній моніто
оринговий п
період, то туут експерти, окрім створ
рення онлайн сервісу, віідзначили й інші події. ТТак, у
+2,0 бала експерти оцінили
и закон про р
реформуван
ння органів ввнутрішніх ссправ. Новин
на про переххід повноваж
жень
Держ
жземагентсттва, яке припиняє свою
ю діяльність, до Держгеокадаструу, також отр
римала +2,0
0 бала, оскіільки
експ
перти позити
ивно оцінил
ли скорочення кількості органів влаади. Дещо нижчу оцінкуу отримало скорочення часу
держ
жреєстрації нерухомостті до 3‐5 днів за подвій
йну плату (++1,5 бала) – крок, який підвищує якість держаавних
посл
луг.
У наапрямі «Мон
нетарна пол
літика та фіінансові рин
нки» цього разу була л
лише одна подія
п
‐ створ
рення коміттету з
ауди
иту банків, яяке було оцін
нене у +2,0 б
бала. На дум
мку експерттів, таке рішеення посили
ить контрольь за аудитор
рами,
покр
ращить якістть аудиторсських перевіірок банків, а отже підввищить довіру до резул
льтатів фінаансової звітн
ності.
Загальна ж оцін
нка напрямуу, за відсутно
ості інших п
помітних реф
форм, склал
ла 1,0 бала.
А о
от за напр
рямами «Д
Державні ф
фінанси» таа «Енергети
ична незал
лежність» ссуттєвих зм
мін у восьм
мому
моніторинговом
му періоді (6
6‐19 квітня) н
не відбулосьь, тому їхня оцінка склаала 0,0 бала..

та таблиці на
н наступни
их сторінкахх)
(Дивв. графіки т
Довід
дкова інформація: Індекс Мо
оніторингу Реформ (ІМоРе) Vo
oxUkraine приззначений надавати комплекссну оцінку зуси
иллям влади Уккраїни
зі впр
ровадження еккономічних реф
форм. Індекс б
базується на еккспертних оцін
нках змін у регууляторному сеередовищі за п’ятьма напрям
мками.
Детал
льніше про Інд
декс та методо
ологію розрахуунку можна дізнатись на сай
йті imorevox.in.ua. VoxUkraine ‐ це ініціативва, створена гр
рупою
міжнародних та віттчизняних еко
ономістів, приссвячена рефор
рмам та еконо
омічному розввитку України. Цілями VoxUkraine є поширення
науко
ово обґрунтовааного аналізу та коментарів щодо економ
мічних та суспіл
льно‐політични
их подій в Укр
раїні, підвищен
ння рівня дисккусії та
форм
мулювання сисстемного підхо
оду до реформ
м, а також інттеграція Україн
ни в світову м
мережу економ
містів та діячівв, відповідальн
них за
еконо
омічну політикку. Одним із наапрямків діялььності VoxUkraaine є сайт http
p://voxukraine.o
org/, який шви
идко стає платф
формою для обміну
о
думкками щодо економічних подій
й в Україні та ресурсом
р
для н
незалежних укр
раїнських та мііжнародних ЗМ
МІ.
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Граф
фік 1. Динам
міка Індексуу моніторингу реформ
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Граафік 2. Значе
ення ІМоРе та його ком
мпонентів в поточному раунді оцін
нювання
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Граф
фік 3. Значен
ння окреми
их компонен
нтів Індексу та кількістьь подій проттягом 6 – 19 квітня 2015 р.

Медіана експертних оцінок
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Табл
лиця 1. Оцін
нки всіх под
дій та прогре
есу реформ за напрямаами протягом 6 – 19 квіттня 2015 р.
Де
ержавне упр
равління та боротьба з корупцією

+1
1.5

Пор
рошенко скоро
отив граничну ччисельність штату НКЦБФР наа 20%
Фун
нкції та повновааження Держзземагентствапо
окладені на Деержгеокадастр
Дер
ржреєстрація нерухомості в У
Україні з червняя стане можливою за 3‐5 днівв за подвійну п
плату
Підп
писано закон п
про реформуваання органів вн
нутрішніх справ №1550
Мін
н’юст запустив онлайн сервіс

+1.0
+2.0
+1.5
+2.0
+2.0

Де
ержавні фінанси
Мо
онетарна по
олітика та ф
фінансові рин
нки

0
0.0
+1
1.0

НБУ
У створює коміттет з аудиту баанків

+2.0

Ри
инкова та торгівельна політика

+2
2.0

Мін
н’юст запустив онлайн сервіс

+3.0

Ен
нергетична незалежніст
н
ть

0
0.0

фік 4. Події,, що визначаали значенн
ня індексу п
протягом 6 – 19 квітня 2
2015 р. (оцін
нка події є суумою її оцін
нок
Граф
за ріізними напр
рямками, то
ому вона мо
оже перевищ
щувати +5, аабо бути мееншою за ‐5 )
Мін’юст запустив
з
онлайн сервіс

5.00

Підписано зако
он про реформуввання органів вн
нутрішніх справ №
№1550

2.00

НБУ створює ккомітет з аудиту банків

2.00

Функції та повноваж
ження Держземагентствапокладеені на Держгеокаадастр

2.00

жреєстрація неруухомості в Україн
ні з червня стане можливою за 3‐‐5 днів
Держ
за подвій
йну плату
Порошенко
о скоротив грани
ичну чисельність штату НКЦБФР н
на 20%
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