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“Якi Люди в Чiкаго”
представляє

Володарка премії "Приз глядацьких симпатій”,
“Які люди в Голівуді” в Лос Анжелес,
Дипломант конкурсу ЛаМузон в Нью Йорку

Альбом "Максималiстка"
у супроводі
Чiкаго Дестини Бенд
А також нові композиції за участю
Чікагських виконавців і гостей
з Нью Йорку та інших міст

Razomплюс

#19 • 12 – 18 червня 2015

ТРАВМИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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за травми, отримані на
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Аварії траків
(Truking Accidents)
Насильство і халатність
по відношенню до
стареньких з боку
працівників Nursing
Homes, Home Health Care
і Elderly Day Care

Оплата послуг адвоката тільки після успішного
закінчення справ, пов'язаних з травмами
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У ПРАКТИЦІ З 1991 РОКУ

ОЛЕКСАНДР
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АГРЕСИВНІСТЬ • ДОСВІД
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Напад і образу дією
Крадіжка зі зломом
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використання зброї
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Підробка чеків, підробка
грошей, шахрайство з
кредитними картками
Шахрайство, присвоєння
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Якщо ви отримали травму або звинувачені
в серйозному злочині - телефонуйте
Олександру Толмацькому негайно.
Не пропустіть час - телефонуйте зараз

МИ ЗАХИЩАЄМО ВАШІ ІНТЕРЕСИ
В СУДАХ З ПРИСЯЖНИМИ (JURY TRIALS)

847-541-8100
3400 DUNDEE RD,. SUITE 150
NORTHBROOK, IL 60062

24 ГОДИНИ НА ДОБУ 7 ДНІВ НА ТИЖДЕНЬ

847-541-8100
24/7 EMERGENCY
847-630-4484
ГНУЧКА СИСТЕМА ОПЛАТИ
ПРИЙМАЄМО ВСІ ОСНОВНІ ВИДИ КРЕДИТНИХ КАРТ

The Supreme Court of Illinois does not recognize certiﬁcations of specialties in the practice of law and the certiﬁcate, award or recognition is not a requirement
to practice law in Illinois. The information on these pages is for general purposes only and should not be interpreted to indicate a certain result will occur in your
speciﬁc legal situation. The information on these pages is not legal advice and does not create an attorney-client relationship.”
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Борис Мельцер:
Мрії збуваються, якщо
мотивація не зашкалює
ми отримуємо для себе від іншої
людини. Наприклад, відчуття стабільності, захищеності, комфорту,
любові. Часто такі прив'язки настільки сильні, що людям здається: вони випробовують все, про що
я говорю, навіть тоді, коли джерела, “що надихає”, немає поруч у
безпосередній близькості. І якщо з
якихось своїх причин таким чином
"пов'язані" люди розходяться, природно, розігрується драма "на безліч актів і без антракту".

– В чому суть Вашої техніки? Це
якась компенсація "джерела" або
Ви вчите, як перемкнутися на щось
інше?

Хоча б раз в житті кожен із нас чув або говорив фразу:
"Мріяти не шкідливо!", не тільки особливо не замислюючись
над її сенсом, але і надаючи зазвичай іронічний відтінок.
Адже насправді (і життя багато в чому довело подібну
справедливість) мріяти не лише не шкідливо, але і корисно.
Особливо, якщо візуальні образи підкріплюються реальними діями.
Про те, як правильно мріяти, що таке "золота середина"
мотивації і що робити, якщо раптом виявився заручником
енергетичної залежності в ексклюзивному інтерв'ю розповідає експерт по звільненню від негативних емоцій, керівник тренингового центру "Успішне життя" (Ізраїль), автор
щотижневої недільної програми "STOP-НЕГАТИВ" на unit4:
good radio (Чикаго), Борис Мельцер.
– Борисе, скажіть чесно, що треба,
щоб мрії збувалися?

– Мотивація з "золотою серединою".
– Тобто?

– Якщо мотивації занадто мало,
везіння не відбувається.
– Поясніть.

– Все просто (сміється). Коли бажання мало, людина не особливо
прагне навіть запустити свою мрію
у Всесвіт, не кажучи вже про те,
щоб здійснювати якісь практичні
дії для її реалізації.

– Іншими словами, візуалізації і
медитацій недостатньо, треба "ворушитися"?

– Можливо, я когось здивую, а
може бути і розчарую, але так, –
для того, щоб мрії збувалися, треба
ще щось робити. Тільки візуалізації і медитацій недостатньо. І ось
якраз для дії і потрібна мотивація,
хоч би мінімальна. Але при цьому
вона має бути правильною – люди
повинні розуміти: те, що вони хочуть – важливо, але сприймати
бажане, бачити його, ставитися до

нього з позиції "доктор, ми мене
терміново рятуємо!" не треба. Мрії
збуваються, якщо мотивація не зашкалює.

– В теперішньому сумбурному
житті, разом з іншими, є проблема,
яку вголос не промовляють, щоб не
визнали божевільним. Це емоційна
(чи любовна) залежність від іншої
людини. Нормальну людину таке
"залипання" примушує страждати
немислимо, у буквальному розумінні деморалізує, вона намагається
боротися достатньо довго і, як правило, безуспішно, а Ви стверджуєте,
що можете позбавити від токсичної
прив'язки за один раз. Невже?

– Звичайно. Я тільки трохи поправлю: я завжди говорю клієнтові, що роботу здійснює він. Не я
даю "чарівну пігулку", яку людина прийме, і все як рукою зніме, а
вона отримує ту техніку, за допомогою якої зробить усередині себе
необхідні зміни.
Власне, що таке енергетична
залежність? Певний "набір" позитивних відчуттів, або ресурсів, які

– Коли ми отримуємо від іншої
людини якісь відчуття, насправді,
ми тільки думаємо, що отримуємо
їх. Насправді нам дістаються лише
сурогати.
Все, що треба – знайти необхідні ресурси усередині себе, вони є,
просто ми не вміємо "під'єднатися"
до них. Техніка, яку я викладаю,
якраз спрямована на правильне
"під'єднування" до власних можливостей, завдяки чому людина
спокійно прощається зі своїм "джерелом", з легкістю розриваючи
прив'язку, яка заважає їй нормально жити.

– Ви зв'язуєте людину з самим
собою?

– Я даю людині можливість черпати потрібні їй відчуття не ззовні,
а усередині себе. Отримувати все,
що треба не від інших, а від себе
самої. Повірте, сама собі людина
може дати значно більше, чим взагалі розраховує отримати від людей навіть за найбільш вибагливими мірками (сміється).
– Чи можна самостійно, без техніки, позбавитися від енергетичної
залежності?

– Зазвичай людина, намагаючись впоратися самостійно, намагається розірвати зв'язок силою. Спочатку їй здається, що все
виходить, деякий час вона живе
більш-менш спокійно, але потім
прив'язка повертається, як бумеранг, і "накриває" з подвоєною
силою, оскільки людина підсвідомо все одно потребує ресурсів, які
отримувала від "джерела". Уміння
правильно відпускати – свого роду
мистецтво, цьому треба вчитися.

– А якщо людина, скажімо, хоче
позбавитися від прив'язки, але при
цьому продовжує леліяти ненависть?

– Доки вона не позбавиться
від ненависті, не зможе "закрити"
зв'язок, що руйнує її.

– Іншими словами, проти волі
людини лікувати не можна?

– Ні. Принаймні я таких методів

не знаю. За допомогою хімічних
препаратів і ліків – можливо, але
за допомогою психологічної роботи обдурити підсвідомість і змусити людину зробити те, що ми хочемо – ні.
– Але якщо дуже потрібно, тоді
як?

– Треба говорити з людиною,
пояснювати так, щоб вона зрозуміла, наскільки це насправді важливо – позбавитися від ненависті.
Приміром, жінку сильно скривдив чоловік. Зрозуміло, що вона на
нього зла, але чи розуміє, що її колишній партнер зробив тільки 1%
роботи по її внутрішньому руйнуванню, інші 99% вона успішно продовжує сама? Дуже легко пояснити, на кого і за що ви ображені, але
спробуйте пояснити собі, навіщо?
Саме тоді, коли людина ставить
питання "навіщо я ненавиджу?",
вона починає усвідомлювати, що
фактично доробляє те, що почали
інші. Тоді ж приходить розуміння, а разом з ним і бажання дійсно
звільнитися від негативу.

– Окей, людина зрозуміла, що
ненавидіти погано, але як позбавитися тепер від цього почуття?

– Ось тут якраз потрібна практика: техніка, яка допомагає звільнитися.

– А графові Монте-Крісто, наприклад, ненависть допомогла не
лише зберегти розум в ув'язненні,
але і непогано влаштуватися потім.
Чи так завжди ненависть – погано?
Можливо, в якості рушійної сили її
навіть корисно використати?

– Зрозуміло, ненависть може
стати рушійною силою, питання
лише в тому, що разом з творенням вона одночасно і руйнує. Якщо
ми розглянемо "В'язня замку Іф" в
якості реальної історії, – до речі,
абат Фаріа абсолютно реальний
персонаж, що створив один з напрямів гіпнозу, – звичайно, ми побачимо, наскільки багато можна
добитися завдяки силі ненависті,
злості і образи. Але так само ми бачимо і процес внутрішнього руйнування головного героя – Едмонда
Дантеса. Дуже важко залишатися
цілісним, коли використовуєш ненависть як рушійну силу (посміхається).
З іншого боку, в моїй особистій історії була ситуація, коли гостре почуття несправедливості
підштовхнуло до того, щоб я став
тренером в одному з напрямів психотехнологій: в НЛП. Один з моїх
учителів неусвідомлено зробив
річ, яка мене скривдила, і тоді я
сказав: "Все, ось тепер точно піду
в цьому напрямі і глибоко його вивчатиму". До речі, ця людина, чий
вчинок став поштовхом, навіть не
дізналась про це, зате я собі багато
що довів. Так що невелика порція
негативної емоції, яка трохи стимулює, як спеція, навіть корисна
(сміється). Головне – не переборщити.
Лєра Нєжина
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ХВОРОБЛИВІ ВАРИКОЗНІ
ВЕНИ АБО НАБРЯКЛІ НОГИ?
Варикозні вени - це БІЛЬШ, ніж просто косметична
проблема. Це може бути попереджувальним сигналом про ускладнення, що носить назву венозна
недостатність, яка призводить до смерті понад
півмільйона людей щороку.

ВИ СТРАЖДАЄТЕ ВІД:
Варикозних вен
Павукоподібних вен
Свербіння
Болей в ногах і судом
Тяжкості і набряків ніг

Зміни кольору шкіри
Виразок і тромбозу
Труднощів при ходьбі на
довгі відстані

Можливо, у вас серйозне захворювання - венозна
недостатність. Наша нехірургічна мінімально
інвазивна безболісна внутрішньовенна процедура
займає всього 15 хвилин.
BEFORE

AFTER

Завдяки нашим пацієнтам, USA Vein Clinics була удостоєна звання кращої клініки з лікування вен 6 разів! Довіряйте здоров’я своїх
вен тільки серцево-судинним фахівцям! У USA Vein Clinics ми спеціалізуємося тільки на лікуванні вен, і наші лікарі - заслужені
серцево-судинні хірурги з більш ніж 15-річним стажем.

Приймаємо Medicare і більшість страхiвок!
Телефонуйте сьогодні для призначення консультації

847-580-1321
www.USAVeinClinics.com

™

Ваші ноги в надійних руках™

3927 W. BELMONT AVE.,
SUITE 103, CHICAGO, IL 60618

800 BIESTERFIELD RD.,SUITE 201,
ELK GROVE VILLAGE, IL 60007

4141 DUNDEE RD.,
NORTHBROOK, IL 60062

6415 S. ARCHER AVE.,
CHICAGO, IL 60638
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 Актуально. Ви питали – відповідаємо

Про деякі зміни в
українському законодавстві
щодо оформлення спадщини
1

січня 2016 року набувають чинності зміни щодо оформлення
спадщини, передбачені Законом
України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо деяких питань
спадкування”, який
був прийнятий 20
жовтня 2014 року.
Підтримуючи
цей
Закон, Міністр юстиції України Павло
Петренко
наголосив: “Основна його
суть полягає в тому,
щоб наші громадяни, які проживають у
сільській місцевості,
дійсно
отримували
фахову можливість і
допомогу при оформленні спадщини”. Які
ж це зміни?
По перше, спростилася процедура оформлення
спадщини та реєстрації прав спадкоємців. Насамперед, це стосується сільських населених пунктів
– новим Законом передбачається
надання відповідних повноважень
на вчинення нотаріальних дій при
оформленні спадщини посадовій
особі органу місцевого самоврядування. Таким чином, спадкоємець
може подати заяву про прийняття
спадщини не тільки нотаріусу, як
це було раніше, але і безпосередньо
в сільську чи селищну раду, по місцю свого проживання. Щоправда,
для того, щоб посадова особа сільської чи селищної ради мала право
оформляти спадщину, законодавець встановив певні вимоги, яким
така особа має відповідати. Зокрема, посадова особа органу місцевого самоврядування повинна мати
вищу юридичну освіту, досвід ро-

боти у галузі права не менше трьох
років, пройти протягом року стажування у державній нотаріальній
конторі або приватного нотаріуса,
завершити навчання щодо роботи

3100 Dundee Rd., Suite 406
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з єдиними та державними реєстрами, що
функціонують в системі Міністерства юстиції України, та скласти іспит із спадкового
права у порядку, встановленому Міністерством юстиції України.
Погодьтеся, вимоги є
зовсім не прості. Вважаємо, що тут виникне
найбільша проблема
– однозначно, знайти
людину в селі чи селищі, яка буде
мати юридичну освіту зі стажем
роботи понад три роки, пройшла
стажування та відповідатиме іншим вимогам, буде досить складно.
Хоча, безумовно, сама ідея надання
можливості оформляти спадщину
безпосередньо в сільській чи селищній раді, є досить вдалою.

ADVERTISING INFORMATION
All advertising published in RAZOMplus
is subject to the applicable rate card.
RAZOMplus reserves the right not to accept
an advertiser’s order. Only publication of
an advertisement shall constitute final
acceptance.

По-друге,
Закон
скасовує
обов’язкове проведення оцінки
майна у випадках, якщо спадщину приймають спадкоємці першої
та другої черги за законом (як у
випадку спадкування ними за законом,
так і у випадку спадкування ними за заповітом) і за правом
представлення
(до
таких спадкоємців,
зокрема,
належать
діти спадкодавця, у
тому числі зачаті за
життя спадкодавця
та народжені після
його смерті, той з подружжя, який його

пережив, батьки, рідні брати та сестри, баба та дід як з боку батька,
так і з боку матері, внуки тощо), а
також при спадкуванні спадщини,
вартість якої оподатковується за
нульовою ставкою.
Позитивним є те, що прийнятим Законом, нарешті, скасовується обов’язкове проведення оцінки
майна та земельної ділянки при
прийнятті спадщини найближчими родичами померлого – спадкоємцями першої та другої черги за
законом. Зважаючи, що в багатьох
випадках вартість оцінки була досить велика, і спадкоємці сплачували кошти, фактично, за своє ж
майно, це, безумовно, позитивний
крок.
По-третє, зміни торкнулися
офомлення спадкування земельної
частки (паю). Зокрема:
– Свідоцтво про право на спадщину на земельну частку (пай) після смерті фізичних осіб, які були
членами колективних або інших
сільськогосподарських
підприємств, та проживали у сільській
місцевості, може бути видане упо-

вноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування спадкоємцям
першої та другої черги за законом
(як у випадку спадкування ними за
законом, так і у випадку спадкування ними за заповітом) і за правом
представлення на підставі трудової книжки члена колективного
або іншого сільськогосподарського підприємства чи засвідченого
належним чином витягу з неї, за
наявності в ній відповідного запису, чи рішення суду, яке набрало
законної сили, про членство в колективному або іншому сільськогосподарському підприємстві, що
розташовувалося на цій території;
– Свідоцтво про право на спадщину на земельну частку (пай) після смерті фізичних осіб може бути
видане уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу
місцевого самоврядування спадкоємцям першої та другої черги за
законом (як у випадку спадкування
ними за законом, так і у випадку
спадкування ними за заповітом) і
за правом представлення на підставі сертифіката на право на земельну частку (пай) чи договорів купівлі-продажу,
дарування,
міни,
чи
свідоцтва про право на
спадщину, чи рішення
суду про визнання права
на земельну частку (пай);
– Свідоцтво про право
на спадщину на земельну ділянку може бути
видане уповноваженою
на це посадовою особою
відповідного органу місцевого самоврядування
спадкоємцям першої та
другої черги за законом
(як у випадку спадкування ними за законом,
так і у випадку спадкування ними за заповітом) і за
правом представлення на підставі
правовстановлюючих документів
(цивільно-правових угод щодо відчуження земельної ділянки, свідоцтва про право на спадщину), державного акта на право власності на
землю.
Як при оформленні спадщини
у нотаріуса, Свідоцтво про право
на спадщину посадовою особою
відповідного органу місцевого самоврядування, уповноваженою на
чинення нотаріальних дій, буде видаватися після закінчення шести
місяців з дня відкриття спадщини. Видача свідоцтва про право на
спадщину спадкоємцям, які прийняли спадщину, строком не обмежена.
Будемо сподіватися, що вказані зміни полегшать оформлення
спадщини громадянам, які проживають у сільській місцевості.
Андрій Сивик, Андрій Годяк
Юридична фірма “Адвокатське
партнерство”
м. Львів
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• СТУДЕНТСЬКІ ВІЗИ (F1)
• РОБОЧІ СЕРТИФІКАТИ (PERM)
• ПЕРЕВЕДЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ З ІНОЗЕМНИХ КОМПАНІЙ (L-1)
• ІНВЕСТИЦІЙНІ ВІЗИ (E-2)
• GREEN CARD
• ВЧЕНІ, ЛЮДИ З ЕКСТРАОРДИНАРНИМИ ЗДІБНОСТЯМИ (0)
• ФАХІВЦІ ЗІ СТУПЕНЕМ БАКАЛАВРА
АБО ДОСВІДОМ РОБОТИ (H-1B)
• СЕЗОННІ АБО ТИМЧАСОВІ РОБОЧІ (H-2B)
• СПОРТСМЕНИ, ХУДОЖНИКИ ТА АРТИСТИ (P)
• РЕЛІГІЙНІ ПРАЦІВНИКИ (R-1)
• ВОЗЗ’ЄДНАННЯ СІМ’Ї
• ДЕПОРТАЦІЯ І ЗАХИСТ В ІМІГРАЦІЙНИЙ СУДАХ

Aдвокат Євгеній Мельцер
bmlaw.com

В 2015 РОЦI ВИЗНАНИЙ ЯК
“SUPER LAWYER”
AVVO “10.0 SUPERB”

847-444-9000

Steven E. Barlaben
3830 N. ASHLAND AVE., CHICAGO, IL 60613

INSURANCE
ВСІ СТРАХОВІ
ПОСЛУГИ ПІД
ОДНИМ ДАХОМ!
Тільки один дзвінок,
щоб придбати
страхiвку, яка вам
необхідна

КОНСУЛЬТАЦІЇ БЕЗКОШТОВНО
• Імміграція (політичний притулок,
грін карта, громадянство,
захист від депортації )
• Кримінальні справи (правопорушення
або тяжкі злочини)
• Штрафи за порушення
правил дорожнього руху
• Керування в нетверезому стані (DUI)
• Позбавлення прав водія
• Автомобільні аварії

РОЗМОВЛЯЄМО
УКРАЇНСЬКОЮ, РОСIЙСЬКОЮ

group

3100 DUNDEE RD. #915, NORTHBROOK, IL 60062

Law Oﬃce of

ЗВЕРТАЙТЕСЬ
ЗА ДОПОМОГОЮ В
БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС!

meltserlaw

• Травми на роботі
• Операції з нерухомістю
(Foreclosure) для комерційної
і приватної нерухомості
• Модифікація та перефінансування
іпотечного кредиту
• Банкрутство
•
•
•
•
•
•
•
•



Цивільний судовий процес
Сімейне право
Планування заповіту
Спадок і опікунство
Реєстреція бізнесів
Контракти
Купівля - продаж бізнесу
Податки та представлення в
податковій службі (IRS)

847-392-8148

Я ГОТОВА
ВАМ ДОПОМОГТИ

• AUTO
• HOME
• UMBRELLA
• BUSINESS
• WORKERS COMP
• LIFE
• RETIREMENT PLANS

SAVE UP TO 28%
ON AUTO, HOME
AND LIFE COMBINED
Renata Tolvaisaite
Agency

325 N. Milwaukee Ave, Suite C
Wheeling, IL 60090

Tel: (847)215-8989
Fax: (847)215-6369
E-Mail: rtolvais@amfam.com
Website: www.renatatolvaisaite.com

Мы говорим по-русски • Mes kalbame lietuviskai • Mowimy po polsky
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адмiнреформа
П

ро те, що Україна потребує
адміністративнотериторіальної
реформи,
в Україні говорив, мабуть, кожен
уряд за останнє десятиріччя, але
трохи далі за розмови це заходило лише одного разу – власне,
десять років тому.
Тоді спроби віце-прем’єра
Романа Безсмертного перекроїти межі районів та громад закінчилися відвертим
провалом – після протестів у
“піддослідному” Макарівському районі будь-які дії в цій сфері
опинилися під знаком табу для політиків.
І хоча в Україні часто наводять
приклад успішних змін в цій сфері в
Польщі, нинішній уряд так само воліє не надто часто згадувати термін
“адміністративно-територіальна
реформа”. Але це не означає, що
ідею непопулярної реформи поховали. Їй просто змінили назву.
В четвер, 5 березня, в Києві, в
Мінрегіонбуді відбулося обговорення шляхів “Муніципальної консолідації в Україні”.
“Ми обрали цей нейтральний
термін, щоби відійти від згадки про
адміністративно-територіальну реформу”, – так пояснив один з організаторів заходу.
На прохання уряду Радою Європи вже підготовлено рекомендації
про шляхи проведення реформи.
І хоча офіційний урядовий план
реформи ще потрібно підготувати,
певні обриси майбутніх змін можна уявити вже зараз. Адже, попри
“історичну непопулярність” адмінреформи, її потреба не викликає
жодних сумнівів у експертної спільноти.
“Простий приклад – у найменшій громаді проживає 84 людини
а працює вона за тими ж правилами, що і багатотисячна. Вони мають обрати 12 депутатів – кожного
сьомого; мають призначити чотирьох членів виконкому, платити
їм зарплатню. Ясно, що у них просто не буде лишатися ані грошей,
ані спроможності, щоби надавати
послуги”, – пояснив Андрій Гук,
керівник програми Ради Європи
“Посилення спроможності органів
місцевого самоврядування”.
Загалом в Україні нині, за даними уряду, майже 30 тис. населених пунктів. Чимало сіл вже
зараз об’єднані в спільні громади
(з єдиною місцевою радою), тож
кількість територіальних громад
менша – близько 12 тис. Між тим
у 1129 громадах живе менш як 500
осіб. У більшості з них не утворено
виконавчі органи, відсутні бюджетні установи, комунальні підприємства. Тобто громада існує лише на
папері. Та адмінреформа має бути
комплексною, вона зачепить не
лише малі села, але й міста та інші

рівні самоврядування.
Пропонуємо читачам ознайомитися з
ключовими тезами
“фахового
огляду”
майбутньої
реформи, підготовленого за сприяння РЄ. До підготовки огляду долучалися як представники інших
європейських країни, так і посадовці місцевого самоврядування, які
оцінювали різні можливі складові
майбутньої реформи.
Які етапи відбуваються нині?

Теза перша: адмінреформу вже запущено. Звичайно ж, під іншою назвою.
У “жартівливу дату” 1 квітня
2014 року Кабмін схвалив цілком
серйозний документ, рамкову Концепцію реформування місцевого
самоврядування та територіальної
організації влади.
Основне завдання реформи –
зміна розподілу повноважень між
органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.
Також в рамках реформи мають розпочатися принципово нові
для України процеси співробітництва громад та добровільного
об’єднання територіальних громад
(перший закон прийнято у 2014
році, другий – в лютому 2015 року).
Терміни та процеси – нові для
України, але вже відпрацьовані в
низці інших європейських країн.
“Режим співробітництва означає, що всі органи влади кожної
громади лишаються незмінними,
але вони співпрацюють, щоби забезпечити ті соціальні послуги, на
які поодинці не вистачало грошей.
Наприклад, кілька муніципалітетів
“скидуються” грошима і забезпечують роботу басейну. Або ж забезпечують транспортні послуги”, – пояснив Андрій Гук.
Режим “об'єднання” громад
означає, що органи місцевого самоврядування декількох населених
пунктів об'єднуються в один. Депутати та персонал органів самоврядування при цьому втрачають
роботу, але з'являється можливість
надавати послуги за рахунок економії коштів.

Досвід країн-членів РЄ, що вже
проводили адмінреформу, став базою для значної частини рекомендацій з боку Ради Європи (тут і далі
надається розлоге цитування положень документа).
• При підготовці звіту було враховано складну ситуацію, в якій
перебувають органи місцевого
самоврядування, та обмежене вікно можливостей в Україні.
Фахівці-учасники огляду вважають,
що необхідно вжити швидких кроків для досягнення значного рівня
муніципального об’єднання. Співробітництво може доповнювати
об’єднання (якщо його рівень все
ще вважатиметься недостатнім) або
замінювати його (якщо об’єднання
з тих чи інших підстав зазнає невдачі).
• Якщо уряд України серйозно налаштований на вирішення проблеми надмірної муніципальної
фрагментації, більшість зусиль
першого етапу мають бути спрямовані на об’єднання (близько
двох років), а другого етапу – на
співробітництво.
Європейська допомога у проведенні реформи не обмежиться лише
консультуванням, запевняє огляд
від Ради Європи. Без фінансової
підтримки західних донорів ця діяльність була би серйозно ускладненою.
“Вірогідно, для підтримки у досягненні таких значних змін надаватиметься європейська та міжнародна допомога”, – зазначено у
огляді РЄ. Автори документу визнають, що головна перепона на шляху до реформи не змінилася з 2005
року. Це – недостатнє розуміння
реформи, і, відповідно, спротив на
місцях.
Тому – попри те, що назва ухваленого закону каже виключно про

“добровільне об’єднання” – експерти Ради Європи рекомендують
включити до процесу також “напівдобровільні та обов’язкові форми” об’єднання громад, або ж “поєднання усіх типів на різних етапах
реформи”.
• Існує протидія щодо деяких аспектів реформи, яка спостерігається через відсутність усвідомлення переваг, а також через
острах перед незрозумілими
або невідомими пропозиціями.
• Протидія є сильнішою на
місцевому рівні. Хоча посилення підтримки на місцевому рівні, як правило, має
другорядне значення, його
необхідно включити до першочергових пріоритетів, оскільки
це дозволило б легітимізувати
впровадження реформи.
Розуміння деталей та необхідності реалізації реформи в дійсності є
більш важливим питанням, аніж
питання прийняття законів...
• На регіональному (обласному)
рівні протидії менше, а розуміння більше... Тому уряд може
покласти на обласний (або районний) рівень відповідальність
щодо об’єднання та забезпечення участі кожної громади,
щоб жодна з них не залишилася
осторонь пропозицій стосовно
об’єднання або реформи.
Цікаво, що, за даними дослідження, на обласному рівні протидія адмінреформі – менша, а розуміння
– більше. Тому експерти РЄ пропонують уряду покласти на обласний
(або районний) рівень відповідальність щодо об’єднання громад та їх
долученості до підготовки реформи.
Стимули та заохочення

Окреме питання – стимули для тих
громад, які зважаться на об’єднання
за власним бажанням.
Пакет
реформи
має
в
обов’язковому порядку визначати
таку систему стимулів, наполягають експерти Ради Європи.
Більше того, запропоновано “визначати систему... антистимулів
для органів влади у випадку відсутності успішного впровадження
(реформи)”.
• У Великої Британії нещодавні
реформи в сфері місцевого самоврядування були спрямовані
на раціоналізацію послуг, підвищення ефективності та економію від масштабу у наданні
публічних послуг на місцевому
рівні. Закон про місцеві інтереси
(Localism Act) 2011 року запровадив обов’язкове співробітництво,
в рамках якого органи місцевого самоврядування зобов’язані
співпрацювати у питаннях планування в сферах, що представляють загальні інтереси.
• За реалізацію проектів співробітництва органи місцевого самоврядування отримують заохочення, які не доступні тим, що не

Razomплюс
співпрацюють. Рекомендується
розглянути можливість застосування заохочень для сприяння
міжмуніципальному співробітництву в Україні.
Оскільки на процес добровільного
об’єднання необхідний час, а реформа місцевого самоврядування
в Україні є терміновою, в Раді Європи пропонують українській владі
застосувати підхід, який працює в
Латвії або Фінляндії: спершу максимально заохотити добровільне
об’єднання, а потім просувати недобровільні територіальні та функціональні реформи.
“Всі успішні випадки муніципального об’єднання в країнах Європи були впроваджені за умови,
коли уряд не покладався виключно
на добровільні схеми”, – зазначається в документі.
Незважаючи на підтримку реформи багатьма учасниками, є певна занепокоєність щодо її вартості
та майбутньої відповідальності,
підкреслюють в Раді Європи. Фінансова доступність є питанням
дискусій під час схожої реформи,
що наразі відбувається в Норвегії,
а питання економічних заохочень є
основним з них. Тож ця проблема
аж ніяк не є суто українською.
“Кадры решают все”

Для успішної реалізації реформи
необхідно вирішити питання кадрового забезпечення, наголошують експерти РЄ.
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Законодавством досі не визначено, чи будуть службовці органів
місцевого самоврядування переведені на службу до нових органів
влади, які будуть створені за підсумками реформи.
Це створює небезпеку бойкотування реформи з боку апарату
місцевих органів влади, яких непокоїтиме, чи зберігатимуться їхні
робочі місця.
• Слід розглянути питання переведення кадрів до нових структур.
Якщо цього не зробити, це може
призвести до появи невдоволених
службовців із низьким моральним
духом. Якщо не забезпечити переведення наявних службовців у нові
структури, є велика вірогідність
втратити кваліфіковані кадрові ресурси.
• Європейський досвід має вдалі
приклади такого захисту держслужбовців.
У Британії є закон, що передбачає
автоматичне переведення кадрів
під час об’єднань як у державному,
так і приватному секторах. Це законодавство відоме як “Положення
про передачу підприємств (Захист
робітників)” (TUPE)
Положення TUPE застосовуються до будь-яких організацій та
захищають права робітників, коли
організація або служба, на яку вони
працюють, переходить до іншого
власника (роботодавця).

Примусовість,
але – з роз’ясненням

Попри те, що в огляді РЄ кількаразово підкреслювалася обов’язковість
примусового компонента реформу,
ще частіше у документі згадується
про потребу держави пояснювати свої дії та аргументувати вигідність адмінреформи і для її учасників, і для пересічних громадян,
які, безумовно, відчують наслідки
адміністративно-територіальних
змін.
“В рамках реформи необхідно
організувати навчальні програми
для політиків всіх рівнів та депутатів місцевих рад... Місцеві політики
будуть стурбовані можливою втратою ними влади та статусу у своїх громадах. Їхня роль, додаткова
влада та вплив, які вони матимуть,
повинні бути чітко визначені як
у законодавстві, так і в рамках супроводжуючої його впровадження
навчальної програми”, – йдеться в
документі.
“Комунікаційна програма має, з
одного боку, підкреслювати всі позитивні риси та переваги реформи,
а з іншого, приділяти увагу усуненню страхів та необґрунтованих міфів серед місцевого населення”, –
додають експерти.
На думку авторів огляду, людям
байдуже, який саме орган буде відповідальним за надання їм адміністративних та соціальних послуг
– від освіти до комунального обслуговування. Врешті-решт, найваж-

ливіше, аби якість та доступність
цих послуг підвищилися.
Інформування щодо завдань має
надаватися орієнтованою на населення мовою і містити в собі наступні ключові меседжі:
• якісні та уніфіковані послуги для
жителів;
• всебічний та координований
розвиток громад;
• стале та фінансово спроможне
самоврядування;
• посилення місцевої демократії.
•••
І, нарешті, звіт ще раз підкреслює
важливість міжнародної допомоги.
В Раді Європі впевнені: донори
будуть готові підтримати складну,
іноді недешеву (та, нема чого приховувати, болючу) адміністративнотериторіальну реформу в Україні.
“Наприклад, Молдова вже отримала користь від низки проектів
розвитку, що реалізовувалися за
підтримки донорської спільноти в
найширшому спектрі напрямів: від
освіти до сільського господарства,
від охорони здоров’я до захисту
довкілля, від захисту прав людини
до гендерної рівності, тощо. Уряд
може залучати донорів для надання допомоги у визначенні рівня досягнутого прогресу в усіх сферах та
для успішності комунікації з тим,
аби підсилити обґрунтованість децентралізації”, – йдеться у звіті.
Сергій Сидоренко,
Європейська правда

Law Offices of Brian Kholodovsky, llc

БРАЙАН
ХОЛОДОВСЬКИЙ

Адвокат, що спеціалізується на вирішенні складних проблем
імміграції та ефективному представництві клієнтів.
Зателефонуйте, щоб призначити безкоштовну консультацію.

Пропоновані послуги:
• Захист від Депортації
• Возз’єднання сім’ї
• Політичний притулок
• Робочі та студентські Візи

• Візи для екстраординарних людей
• Візи інвестора
• Порушення правил дорожнього руху
• Травми • Розлучення • Нерухомість

3127887286
Безкоштовні консультації
З 9 ранку до 6 вечора з Понеділка по П'ятницю.
В Суботу by appointment only

www.usdreamlaw.com

Brian Kholodovsky LLC
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707 Skokie Blvd, #410 Northbrook, IL 60062

Розмовляємо
українською
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Україна економічна:
як створити прозорий бюджет

П

итання, куди йдуть бюджетні
кошти завжди цікавило громадян, особливо тих, хто свідомо
сплачує податки.
Бюджетний кодекс містить норми, що зобов'язують органи влади
звітувати про використання бюджетних коштів.
Чиновники формально звітують
про виконання бюджетів. Система інформування реалізована
таким чином, щоб зробити її
зручною для чиновника, але мінімально інформативною для
громадянин. Певно, щоб вони не
ставили "зайвих" питань.
Така форма надання інформації склалася історично, бо
влада не сприймала громадян як
клієнтів. Відсутність конкуренції ніколи не йшла на користь
якості послуг, прикладом чого
є якість послуг державного сектора.
Тимчасом соціальна активність громадян зростає. Все
більше людей цікавиться використанням спільних коштів
громади, проте система інформування не здатна вдовольнити
цей інтерес.
Платники податків не знають, скільки держава витрачає
на послуги, якими вони користуються. Неможливість "помацати" ціни демотивує громадян,
породжує зневіру і втрату спочатку
авторитету, а згодом і легітимності
влади.
Одним з можливих методів вирішення проблеми є створення
механізмів, за допомогою яких у

людей з'явиться доступ до інформації щодо використання коштів
платників податків.
Таким інструментом може стати Громадський бюджет – Citizens
budget – бюджет, адаптований для
звичайних громадян. Міжнародний індекс відкритості бюджетної
інформації визначає громадський
бюджет як один з восьми необхід-

мадських бюджетів для держбюджету (США), обласного бюджету
(Ленінградська область, РФ), районного бюджету (округ Мерікопа,
США), бюджету міста (Сан-Дієго,
США).
Деякі органи влади створюють
он-лайн сервіси – відкриті бюджети, які візуалізують бюджетну інформацію, наприклад, міста Бос-

них документів, які лягають в основу визначення рівня бюджетної
прозорості влади у світі.
Єдиного стандарту для громадських бюджетів не існує. Країни та
міста напрацьовують свої підходи.
Існують практики створення гро-

тон та Москва, на районному рівні
– Пермська та Мурманська області
РФ.
Сучасні IT-рішення дозволяють
зробити інтуїтивним орієнтування
в інформаційних масивах. За кілька кліків громадяни можуть дійти

до бюджету конкретної школи, садочка, лікарні і навіть до контракту, за яким були куплені товари чи
послуги.
У США ще 2008 року реалізували портал, через який громада
може побачити видатки до максимально детального рівня.
Україна потребує створення свого рішення. Воно може включати
як громадський бюджет, так і візуалізацію бюджету.
У 2013 році Центр політичних
студій та аналітики розробив концепт громадського бюджету, а зараз готує платформу, яка б дала
змогу безкоштовно створювати зацікавленим органам місцевого самоврядування громадські бюджети
в усій країні. Наразі передбачено
створення п'яти модулів візуалізації.
Перший з них передбачає візуалізацію загальної картини, яка б
давала уявлення про взаємозв'язок
доходів та видатків бюджету.
Для вирішення цього завдання експерти центру використали
діаграму Санкі, названу в честь ірландського капітана Метью Генрі
Фінес Ріал Санкі. Він уперше застосував такий метод для пояснення
ефективності роботи парового двигуна.
Використавши ідеї Санкей та
API, ми створили модуль візуалізації бюджету, який зводить в
одній діаграмі доходи та видатки
бюджету, формує бюджетні фонди
відповідно до чинного законодавства. Цей модуль є важливим для
розуміння цільового призначення
різних видів доходів місцевих бюджетів.
Модуль базується на бюджетному класифікаторі та програмному
забезпеченні, яким користуються
органи місцевого самоврядування, тому він гнучкий до змін законодавства та є відносно зрозумілим для місцевих чиновників.
Проте його слабкістю є недосконалість
інформаційноаналітичних систем, якими користуються органи місцевого
самоврядування. Він в автоматичному режимі порівнює дані
за кожною статтею доходів та
видатків до попереднього року
і дає можливість побачити абсолютну та відносну динаміку.
Оскільки в бюджеті великих
міст – сотні статей, був передбачений механізм агрегації статей, що менші п’яти чи трьох
відсотків, на вибір користувача,
в статтю "Агреговані доходи і видатки". Подвійний клік дозволяє заглибитися до деталізації.
Публікація створена в рамках
проекту "Створення та впровадження системи моніторингу
виконання бюджетних коштів "Відкритий бюджет", що фінансується
фондом "Відродження"
Володимир Тарнай,
Центр політичних студій та
аналітики, ЕП
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Інна Гашпар
Multi-Million Dollar
Producer/Broker

847-922-9478
Realty
Advisors
north.com

КОНСУЛЬТАЦІЇ З УСІХ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕРУХОМІСТЮ
CERTIFIED SHORT SALE SPECIALIST
$
755,000 GLENVIEW Будинок:
5 спалень, 4 ванни, побудований в 2006 році,
сучасне планування. Всі спальні великого
розміру, одна спальня на першому поверсі.
Wilmette школи. Short Sale!

158,900 VERNON HILLS

$

Townhouse: 2 спальні, 2 ванни, гараж,
велика кухня з вікном, камін, склепінчаста
стеля. Townhouse побудований в 1993 році,
розташований далеко від великих доріг.
Stevenson High Schools.
$
97,000 GLENVIEW Квартира: Велика
односпальна квартира з балконом в будинку з ліфтом, дуже хороші школи. У коплексі
басейн і тенісні корти. дозволено здавати в
оренду, чудова покупка для інвесторів.

3137 DUNDEE RD,
NORTHBROOK, IL 60062

inna@realtyadvisorsnorth.com

!

$
450,000 NILES Будинок: 3 спальні +
loft, 3 ванни, гараж, великий двір, красива
Family room з каміном. Ванна з джакузі.
Цікава нестандартна планіровка.

4728 N. Harlem Ave.
Harwood Heights, IL 60706

Найкоротша дорога до будинку вашої мрії
ДОВІРТЕСЯ ПРОФЕСІОНАЛУ З 10 ЛІТНІМ ДОСВІДОМ РОБОТИ

IВАН KOСТIВ
Realtor/Broker

589,900 GLENVIEW Будинок:
6-квартирний будинок у хорошому
стані, побудований в 1991 році. Всі
квартири здані в оренду.
$

Збираєтеся продати
або купити нерухомість?

• Максимальні маркетингові можливості
• Унікальні та найкращі пропозиції ще
до того, як вони з’явились на маркеті
• Безкоштовний пошук нерухомості
на моїх сторінках

459,900 HAWTHORN WOODS

$

Великий, гарний будинок, розташований на ділянці в 1 акр: 3 спальні, 3,5 ванні, офіс на першому поверсі, двоповерхова family room, спальня з walk-in closet. У
бейсменті друга family room, ігрова, бар,
ванна і сауна. Short Sale!

Є кілька пропозицій для тих, хто шукає квартиру в оренду. Телефонуйте за додатковою
інформацією 847-922-9478 (direct line)

| 11

Безкоштовні консультації

Tелефонуйте!

847-496-0339

www.ivankostivrealestate.com

facebook.com/kostiv.ivan / ivan.kostiv@gmail.com

Galina Persky

BROKER, BPO, SHORT SALE & FORECLOSURE
SPECIALIST
DIRECT LINE: 8476121996
3137 DUNDEE RD. NORTHBROOK, IL 60062

Morton Grove

Танхауз, на відстані пішої ходи від станції
метра. 3 спальні, 2.5 ванни, гараж на 2
машини. Загальна площа 2700. Паркетні
підлоги на всіх рівнях. Ціна $325 000

Skokie

Популярний район Devon Skokie. Будинок
з кафедральними стелями, паркетними
підлогами, красивим двором. 4 спальні,
2 ванни, 2 каміна, гараж. Ціна $419 900

Buffalo Grove

Квартира на другому поверсі.
1 спальня. В квартирі пральна
та сушильна машини.
Ціна $66 000

Mt Prospect

Окремо розташований будинок.
4 спальні, 2.5 ванни, гараж на 2
машини. Шкільний район. John
Hersey High School. Ціна $350 000

Якісне обслуговування, професіоналізм,
абсолютне знання ринку нерухомості

Direct line: 847-612-1996

galina.persky@realtyadvisorsnorth.com

Сергій Шурховецький
MANAGING
BROKER/OWNER
CERTIFIED REAL ESTATE
APPRAISER

 Допомога в уникненні foreclosure:
Досвідчена команда адвокатів веде
переговори з банком. Послуги Core Realty,
адвоката, та Title Company оплачує банк..

CERTIFIED SHORT SALE
SPECIALIST

 Покупка та продаж нерухомості
 Інвестиції в нерухомість

serg@corerealtyil.com

Допомога в отриманні MORTGAGE

847-738-0555

Запрошуємо як досвідчених так і агентів початківців.
Відмінні умови. Оплачуємо навчання.

847-738-0555

3000 Dundee Rd, Suite 407, Northbrook, IL 60062
WWW.COREREALTYIL.COM

