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Першочергові правки до Коаліційної Угоди від експертів РПР

Коституційна реформа
1. Новий склад Парламенту має спроможність
політичних інтересах, а й в інтересах суспільства.

провести політичні реформи не лише у

2. Конституційна реформа має стати основою для успішного проведення усіх реформ.
3. Зміна Конституції має відбутися лише відповідно до порядку, встановленого Конституцією.
4. Неконституційний Закон "Про всеукраїнський референдум" не може бути використаний при
проведенні конституційної реформи. Необхідне встановлення нового демократичного
порядку проведення референдумів в Україні.
5. Напрацювати законопроект (законопроекти) про внесення змін до Конституції України
мають визнані, авторитетні експерти в галузі конституційного права.
6. Конституційна реформа має призвести до встановлення дієвого владного механізму, який
забезпечить силу держави України та гарантує права і свободи людей.
Для цього необхідно збалансувати гілки влади в межах парламентсько-президенської
республіки, забезпечити незалежність судової гілки влади, закласти основи децентралізації та
посилити місцеве самоврядування.
Антикорупційна реформа
1)
Розділ Оновлення влади та антикорупційна реформа доповнити пункт 5
таким положенням:
 "Запровадити державне фінансування політичних партій відповідно до Антикорупційноі
стратегії на 2014-2017 роки." – вимога і Виборчої реформи.
 Доповнити
пункт
7
таким
положенням:
"Забезпечити виконання положень законодавства щодо повідомлення та оприлюднення
інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичних осіб."
2)
У розділі 2.6. "Реформа державних закупівель"
 Пункт 2.6.1. викласти в такій редакції:"2.6.1. Неухильна і прискорена імплементація
розділу "Державні закупівлі" Угоди про Асоціацію з ЄС з урахуванням нових правил і практик
щодо державних закупівель ЄС. Розробка і прийняття законодавчого акта з регулювання
особливої процедури закупівель для потреб оборони і національної безпеки."

 Пункт 2.6.5. викласти в такій редакції:
"2.6.5. Забезпечення обов’язкового оприлюднення на порталі уповноваженого органу усіх
документів, пов’язаних з проведенням тендеру та визначенням переможця, зокрема
договорів про закупівлі та інформації про результати їх виконання".
Медіа реформа
Захист національного інформаційного простору. Створення системи іномовлення з метою
інформування світової громадськості про фактичний стан справ в Україні, хід реформ, освітні,
наукові, інвестиційні та туристичні можливості, а також з метою подолання необізнаності про
Україну, її багатовікову історію і культуру. Забезпечення формування та подальшої діяльності
Національної суспільної телерадіокомпанії України.
Проведення роздержавлення друкованих ЗМІ державної й комунальної форми власності.
Приведення законодавчої бази у сфері телебачення і радіомовлення, реклами до
міжнародних стандартів. Ліквідація державних органів, діяльність яких не відповідає
міжнародним стандартам.
Удосконалення
журналістів.

правового

регулювання

за

перешкоджання

професійній

діяльності

Реформа енергетики та енергонезалежність
Коаліція не хоче брати на себе зобов'язання з приводу демонополізації ринків електричної
та теплової енергії. Відповідні пропозиції експертів РПР не враховані. Тим часом, на думку
експертів РПР без створення умов для участі нових гравців оздоровлення цих ринків є
неможливим.
Енергоефективність поставлена на останнє місце і їй уділяється увага за залишковим
принципом, а саме поняття енергоефективності замінюється поняттям газозаміщення. На
думку експертів РПР питання енергоефективності, навпаки є ключовим для енергетичної
безпеки України. Без зменшення рівня споживання енергії за рахунок впровадження
енергоефективних технологій неможлива реформа енергетичного сектору.
Сучасна наука та інновації
Ухвалення нового Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та пакету

законодавчих ініціатив задля гармонізації існуючого законодавства у сфері науки, технологій
та захисту інтелектуальної власності.

Податкова реформа
Питання щодо дерегуляції є декларативними, загальними і без жодних конкретних кроків
щодо покращення умов ведення бізнесу. Зокрема, не зазначено жодного регуляторного акту
який буде скасовано або переглянутий, не зазначено у яких державних структурах будуть
зменшенні повноваження, в п. 1.5. перехід на європейську модель регулювання, що є
нонсенсом
так
як
в
кожній
країні
є
свої
відмінності
і
особливості.
Питання щодо податкової системи багато правильних позицій, разом з тим текст потребує
уточнення і редакційних правок. Загрозу викликає ставлення експертної ради при Мінфіні для
розгляду апеляцій, що може бути ще одним корупційним органом, через можна буде
ухилятися від відповідальності.
Щодо трудового законодавства, то не закладено жодного принципу і критерія на основі якого
буде розроблятися Трудовий кодекс. Прийняття документи без визначення основних
положень щодо його змісту не повинно бути в Коаліційній угоді.
Політика національної пам'яті
Створення Архіву національної пам'яті
Е-демократія
Е-петиція до органів державної влади та органів місцевого самоврядування як першочерговий
захід (інструмент е-демократії) для налагодження ефективного діалогу між суспільством і
владою;
- розробка і впровадження загальнодержавної стратегії розвитку е-демократії в Україні на
основі policy paper, розробленого громадськістю/суспільством;
- запровадження єдиної багаторівневої інтероперабельної системи ідентифікації громадян.
Реформа банківської сфери
В термін до 15 грудня 2014 року надати на розгляд проект Концепції реформи банківської
системи України до 2020 року, яка повинна виявити недоліки минулої монетарної політики,
визначити короткострокові (2015 рік), середньо довгострокові (2016-2017) та довгострокові
орієнтири та зрозумілі (прозорі) механізми впливу для їх втілення.

