
Ідея змін 1

ДОСТУПНЕ ЖИТЛО ДЛЯ МОЛОДІ

Проблематика

Сьогодні в Україні не існує програм, які б дозволили молоді отримати житло.

Дві  програми - “Доступне житло” (держава сплачує 30% або 50% від вартості  житла)  це

утопічна програма, по-перше в черзі на сьогодні там 5000 осіб, а за останній рік видали 22

лише квартири, по-друге, якщо й держава сплачуватиме 50% відсотків, то де молода людина

може взяти навіть 100 000 гривень, аби сплатити другу частину?

Національний  масштаб.  Сьогодні  молодь  масово  виїджає  працювати  й  жити  за  кордон.

Країна втрачає гарних спеціалістів та своє майбутнє.

Суть ідеї

Ідея полягає в тому, аби молодь мала змогу отримувати житло:

а) повністю безкоштовно — за аналізом доходу, наявності майна, пільг та статусу (наприклад

ВПО)  особи  визнається  приорітетність  (наприклад,  пріорітетне  право  отримують  ті,  хто

орендує житло+має пільги)

б) сплата державою частки житла 50 або 30%, за наявності доходу, який дозволяє останню

частину людина сплачує у розстрочку або бере пільговий кредит. 

Де взяти квартири?

Кожний забудовник віддає державі за рахунок пайової участі, наприклад по три квартири з

кожного будинку. В свою чергу держава надає пільги для забудовників, наприклад знижує

податки.



Ідея змін 2.

РЕФОРМАЦІЯ МИТНИЦІ

Проблематика

На  сьогоднішній  день  митники,  які  здійснюють  оформлення  товарів  суб”єтів
зовнішньоекономічної діяльності не сприяють швидкому та якісному оформленню товарів,
деякі й тормозять.
1. Сучаний Митний Кодекс дозволяє оформляти митні декларації на кордоні, аби люди не
витрачали гроші на митні термінали та перевезення, проте фактично це не працює. 

2. Осоновна функція митниці — не наповнювання бюджету. Проте, є випадки, коли
митники примушують бізнес підіймати ціни для збільшення митних платежів за
вказівкою керівництва за “індикативними цінами”, та повністю ігнорують ст.53
Митногог Кодексу України. При цьому навіть коли людина має необхідний пакет
документів (максимальний) та прямий контракт, митники все одно підіймають
ціну. Це породжує корупцію, а також сірий та чорний імпорт товарів, що сприяє
розвитку тіньової економіці.

3. Митники повністю ігнорують 651 наказ щодо заповнення митних декларацій. Замість
того, щоб прагнути до європейського стандарту (що наш кодекс повністю дозволяє)
митники примущують дублювати інформацію з електронного інвойсу до 31 графи,
хоча  це  є  одне  й  те  ж саме  згідно 651 наказу Мінфіна від  2012 року.   Звісно,  це
породжує корупцію — так митники продають бази товарів, де є вся інформація.

ЦЕ  ДУЖЕ,  ДУЖЕ,  ДУЖЕ  АКТУАЛЬНА  ПРОБЛЕМА.  ГЛОБАЛЬНА  ПРОБЛЕМА.
ТОТАЛЬНА ПРОБЛЕМА. КОЛИСЬ ЦЕ ПОВИННО СКІНЧИТИСЯ.
Суть ідеї

Митниця — це СЕРВІС ДЛЯ БІЗНЕСУ й вона повинна СПРИЯТИ РОЗВИТКУ БЕЗ
ВТРАТ ДЛЯ ДЕРЖАВИ!!!!
Національний масштаб: знищення корупції.
Всесвітній  масштаб:  держави,  митниця  в  яких  наповню  бюджет  від  2  до  8%
враховуються  економічно  НЕСТАБІЛЬНИМИ,  держави,  в  яких  митниця  наповнює
бюджет на 12% враховуються РИЗИКОВАНИМИ ДЛЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ
ТА ТОРГІВЛІ. НАША МИТНИЦЯ НАПОВНЮЄ БЮДЖЕТ В СЕРЕДНЬОМУ НА 40%.

1. Митниця  НЕ  визначає  митну  вартість  товару.  Це  повинні  робити
СПЕЦІАЛІСТИ  у  сфері  міжнародної  торгівліта  фінансів!!!!  Таким  чином
функція  визначення  ціни  полягає  на  окремий  орган  —  незалежний,  який
віддалено  вирішує  чи  залишається  ціна,  чи  підіймається  лише  за
АДЕКВАТНОЮ оцінкою спеціаліста.  На  митниці  скоротити  відділ  тарифів,  а
створити окремий орган з визначення митної вартості.

2. Митниця НЕ затримує вантаж, а сприяє оформленню. Тотбо на місцях повинні
знаходитися  ефективні  МЕНЕДЖЕРИ-митники!  1  рік  залучаємо  іноземних
європейських фахівців, які повнюстю налагоджують гідний сервіс та повністю
знищуюють корупцію. Це варто того! Вони роблять по Кодексу, який на сьогодні
є прекрасним, і якщо його дотримуватись та видалити корупційну складову —
наш бізнес вийде з тіні та буде процвітати!

3. Для розробки проекту знищення корупції на митниці та її перетворення є люди в
нашій країні, деякі й митники, які це розуміють, я навіть знаю таких особисто.


