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Спецвидання
“Кабінет міністрів українських
технократів”
Після проведення парламентських виборів та приголомшливої
перемоги партії “Слуги Народу”, яка вперше в історії незалежної
України сформує монокоаліцію в парламенті, досить важливим
залишається питання вибору прем’єр-міністра та очільників
профільних міністерств. Беручи до уваги суспільний розголос та
активну дискусію у вітчизняних та міжнародних ЗМІ, аналітичний
центр “Ad Astra” вирішив підготувати рекомендацію щодо
наступного складу вітчизняного Кабінету Міністрів.
Ми переконані, що зміна системи та
старих еліт повинна
нерозривно відбуватися з якісними перетвореннями в управлінні
державою. Надихнувшись принципами китайської меритократії, ми
хочемо запропонувати громадськості, партіям ВРУ ІХ скликання,
народним депутатам України, Президенту України Володимиру
Зеленському та Офісу Президента України технократів, які б, на
нашу думку, могли б впоратися з викликами, перед якими зараз
стоїть наша держава.
У рамках такого спецвидання ми зробили рекомендацію кандидатів
на посаду українського прем’єр-міністра та очільників 9 ключових
міністерств. При підготовці рекомендації ми керувалися не
політичною доцільністю чи партійною приналежністю, а
досягненнями/навичками людини. Як же виглядає наш уряд
“технократів”?
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Довго ламаючи голову над тим, хто ж має очолити майбутній “Кабмін
української мрії” чи “Кабмін вітчизняних технократів”, перебираючи різні
варіанти, у тому числі ті, які активно обговорюються у ЗМІ, таких як,
наприклад, секретар РНБО Олександр Данилюк чи голова НАК “Нафтогаз”
Андрій Коболєва, наш вибір зупинився на Юлії Клименко. Ми переконані,
що вона підходить на посаду фахового прем’єр-міністра.
Незважаючи на кількість спекуляцій у медіапросторі щодо коаліції з
“Голосом” та кількість відвертої “чорнухи” про фінансування “Голосу”
Соросом і шантаж Зеленського американцями, наш вибір зупинився на
Юлії Клименко не через те, що вона 2 номер у партії “Голосу”. Партія “Слуга
Народу” має 254 депутати, а “Голос” лише 20: політичної доцільність такого
альянсу як такої немає.
Чому ж тоді Клименко? Пані Клименко закінчила бакалаврат КиєвоМогилянської Академії за спеціальністю “економічний аналіз” та МВА у
новоствореному на той час Богданом Гаврилишином Міжнародному
інституті менеджменту. Це звісно не Гарвард, Оксфорд чи LSE, але у той час
коли економічний розвиток залишається найважливішим завданням,
фахова освіта економіста – це те, що треба Президенту Зеленському та
українському уряду.

За 2015-2016 рік Клименко у Міністерстві економічного розвитку розробила
державну стратегію у сфері малого та середнього бізнесу, працювала над
регуляторною політикою, розробила реформу нагляду і контролю ринку та
переформатувала міністерство, шляхом об’єднання департаментів,
скорочення штату та оновлення керівництва департаментів. Після жовтня
2016 року була членом правління, Європейського банку реконструкції та
розвитку, Transparency International, Центру Економічної Стратегії та з
квітня 2018 є радником Київської школи економіки (KSE), саме того
навчального закладу, де новоспечені депутати від “Слуги Народу” будуть
проходити тренінг.
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До приходу на держслужбу Клименко встигла попрацювати керівником
торгового відділу PFTS, директором ISC Slavutich, гендиректором Cantik
Enterprises, комерційним директором Dragon Development (це ще один
привід для спекуляцій щодо Сороса) та керівником торгового відділу
Фондової біржі ПФТС. У 2015-2016 роках займала посаду заступника
Міністра економічного розвитку Айвараса Абромавичуса в уряді Арсенія
Яценюка.
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МІНІСТР ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ЮРІЙ ВІТРЕНКО
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Питання нового міністра економіки України є надзвичайно важким та
важливим для запуску якісної перебудови державного апарату. Серед тих,
хто зміг би впоратися із цим важким викликом, авторський цех спирається
на Юрія Вітренка.

Яскравим результатом ефективності діяльності Юрія Вітренка є його
управління в «Нафтогазі України». Якщо компанія – це обличчя її лідера, то
Коболєв та Вітренко несуть за собою багато позитиву для країни. У 2014
році «Нафтогаз України», як група компаній, отримала дотації в розмірі 91
млрд грн від держави. Це був парадокс: найбільша в Україні газовидобувна,
нафтовидобувна, газотранспортна компанія вимагала бюджетної
підтримки. Більше того, різниця між тим, що «Нафтогаз України» отримав з
бюджету і що він сплатив у нього в 2014 році є досить значною. Що
стосується ситуації на 2018 рік, то все змінилося кардинально: сума
надходжень становить 72 млрд грн за рік. Мінус 90 і плюс 72 – відчуваєте
різницю?
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Так-так, того самого, який зовсім недавно потрапив у списки ЗМІ
«потенційних прем’єр-міністрів України». Виконавчий директор НАК
«Нафтогаз України», генеральний директор інвестиційної компанії
«AYACapital», відсутність партійної приналежності та політичних зв’язків
із попередньою владою – саме це характеризує чудового кандидата, якого
може підтримати народ та Президент України Володимир Зеленський
разом із партією «Слуга народу». Яскрава менеджерська політика
(створення та лобіювання) – це те, що так необхідно економіці України.
Вміння управляти процесами, налаштовувати економічні зв’язки,
налагоджувати співпрацю всіх з усіма, це те, чим відрізняється Юрій
Вітренко. Займаючи в «Нафтогазі України» друге місце після Андрія
Коболєва, саме Юрій Вітренко є ідеологом змін та ключовим реформатором
на нафтовому ринку. На відміну від свого керівника, він не так часто
з’являється на етерах міжнародних аналітичних програм, але всі, хто
спілкувався з ним особисто, зазначали його високу ерудицію та полемічні
здібності. Ворогів у Вітренка є вдосталь. Створення закону про ринок газу
та взагалі створення нової енергетичної політики в Україні породжує
чимало противників-олігархів, яким були вигідні старі порядки. Серед них
першочергово стоять Дмитро Фірташ, Микола Злочевський та Рінат
Ахметов – лідери видобутку на нафтогазовому ринку.

Отож, слідкуючи за фейсбук-сторінкою Вітренко та аналізуючи його
публікації, можна чітко прослідкувати бажання розв’язувати проблеми
економічного «стопу» України саме шляхом ефективного управління та
досконалої менеджерської політики.
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МІНІСТР АГРАРНОЇ
ПОЛІТИКИ – ОЛЕКСІЙ
ЛИСИЦЯ (АЛЕКС ЛІССІТСА)
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Аналітичний центр “Ad Astra” після довгих консультацій, у тому числі з
вітчизняними аграріями, пропонує призначити на посаду міністра
аграрної політики президента асоціації “Український клуб аграрного
бізнесу” Олексія Лисицю (точніше Алекса Ліссітсу, Олексій змінив ім’я на
Алекс, щоб уникнути втрати наукової репутації, яка б трапилася, на його
думку, після зміни транслітерації)
Ліссітса закінчив магістратуру в Національному аграрному університеті
України за спеціальністю “Економіка підприємства” та отримав ступінь
кандидата наук Берлінського університету імені Гумбольда з аграрної
економіки, де працював ще під час навчання на посаді наукового
співробітника (research assistant).
У 2009-2011 роках обіймав посаду невиконавчого директора групи компаній
“Агротон”, а з 2013 року працює на посаді генерального директора
“Індустріальної Молочної Компанії” (ІМК). Також має досвід роботи у
державному секторі: працював радником Міністра аграрної політики Юрія
Мельника та комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних
відносин.

Також Олексій є досить медійною особою: дає інтерв’ю, приходить на
програми та знімається в ютуб форматі. Зараз Ліссітса активно розробляє
власну асоціацію “Український клуб аграрного бізнесу”: як зазначило
видання Leadership Journey, дана структура – це “активна бізнес-асоціація”,
а не організація для списання коштів. Деякі видання вже охрестили
Олексія “менеджером №1 в агробізнесі”.
Алекс Ліссітса вже сам заявляв, що йому неодноразово пропонували
очолити міністерство аграрної політики, але він відмовляв. Свої відмови
він мотивував “червоними лініями”, тобто, певними заборонами, рамками
та відсутністю чіткості. Якщо новий уряд справді буде будуватися за
технократичною ознакою і буде готовий до масових реформ, то, на нашу
думку, Алекс Ліссітса точно погодиться очолити міністерство.
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Ліссітса був визнаний найкращим експертом 2010 року у номінації
“Аграрна політика” за версією журналу Agroexpert. Також, крім вже
отриманої західної освіти, досвіду роботи на провідних посадах у
приватному та державному секторі, Олексій Миколайович активно
коментує ситуацію та тенденції на аграрному ринку для вітчизняних та
іноземних ЗМІ.
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МІНІСТР ЗАКОРДОННИХ
СПРАВ
ДМИТРО КУЛЕБА
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У книзі «Так, пане міністре» Джонатана Лінна та Ентоні Джея автори
зазначали: «Дипломатія – це питання виживання у наступному столітті.
Політика - питання виживання до наступної п’ятниці». Враховуючи низку
певних умов та критеріїв, Ad Astra спробував знайти відповідь на питання,
яке хвилює мільйони небайдужих громадян України: хто повинен зайняти
посаду міністра закордонних справ, аби вивести Україну на абсолютно
новий рівень?

Чому саме Дмитро Кулеба? Ми вважаємо, що Дмитро має чималий багаж
знань та досвіду, який він зможе раціонально використовувати задля того,
аби сформувати нову зовнішньополітичну адженду України. Досвід роботи
в міжнародних організаціях прямо вказує на те, що Кулебу варто вважати
фахівцем з питань багатосторонньої дипломатії. Враховуючи ті ризики та
глобальні виклики, з якими на сучасному етапі довелось зіткнутись
Україні, роль багатосторонньої дипломатії важко переоцінити. Не можна
залишити поза увагою позицію Дмитра Кулеби у питанні повернення
російської делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи, хоча,
відверто кажучи, ситуація з ПАРЄ стала відчутною поразкою для
української дипломатії. Однак, на нашу думку, це питання стало
лакмусовим папірцем професіоналізму попередньої влади. Згода
європейців на повернення росіян до ПАРЄ стала своєрідним сигналом для
України, якій варто припинити покладатися лише на зовнішню підтримку,
не виконуючи вимог партнерів та не пропонуючи їм нічого релевантного
взамін.

ADASTRA ANALYTICS

Кулеба Дмитро Іванович – український дипломат, Постійний представник
України при Раді Європи. Розпочав свою дипломатичну кар’єру Дмитро
Кулеба у Міністерстві закордонних справ у 2003 році відразу після випуску з
Інституту міжнародних відносин Київського університету імені Тараса
Шевченка. З 2005 по 2009 роки Дмитро Кулеба займав посаду у Постійному
представництві України при ОБСЄ. З 2010 по 2012 роки плідно працював у
секретаріаті Міністра закордонних справ України, відповідав за зв’язки з
громадськістю та багатосторонню дипломатію. У 2013 році Дмитро Кулеба
обіймав посаду радника Віце-прем’єр-міністра України. Також має досвід
роботи у недержавному секторі: з жовтня 2013 по червень 2014 року
працював головою правління Фонду культурної дипломатії “UART”. У 2014
році повернувся на дипломатичну службу – посол з особливих доручень
для запуску стратегічних комунікацій та публічної дипломатії в МЗС
України.

Щиро сподіваємось, що Дмитро Кулеба як людина, що перебувала у
самому епіцентрі подій, які розгорталися навколо ПАРЄ, зрозумів цей
сигнал, заявляючи на те, що «ми повинні відповісти не емоційно та
поспіхом, а зважено і цинічно». Навіть у конфлікті з Російською
Федерацією вищі політичні ешелони влади змушені будуть визнати, що
Україна є слабшою стороною: щоб вийти переможцями із даної ситуації,
не обійтися без гнучкого розуму, продуманої стратегії, вміння маневрувати,
коли це необхідно, та здатності заручитися підтримкою сильніших
союзників. Щиро кажучи, підтримка союзників на сьогодні коштує
чимало і справа далеко не у панліберальній риториці та порожніх гаслах
про те, що «хтось нам щось винен» і Україну «потрібно захищати, тому, що
вона найголосніше заявляє про небезпеку для Заходу».
Настав час це змінити! Вміння переконувати, тверезо оцінювати свої
можливості та потенціал, відмовитись від ілюзій, які так старанно
прищеплювалися суспільству протягом 5 років ірраціонального
управління та здатність аналізувати – ось набір тих навичок, без яких
неможливо уявити майбутнього очільника МЗС.
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МІНІСТР ЮСТИЦІЇ
ВІКТОР ТИМОЩУК
Внаслідок постійного реформування органів державної влади та органів
місцевого самоврядування (МС), а також створення системи центрів
надання адміністративних послуг (ЦНАП), саме робота Мінюсту та,
власне, роль очільника цього міністерства стала не зовсім зрозумілою як
громадянському суспільству, так і експертному середовищу.
Нагадаємо, що Мінюст у своїй структурі налічує більше, ніж 15
департаментів та 4 директорати, а також 7 підвідомчих установ та
державних підприємств. Проблему реальної ефективності роботи Мінюсту
не один десяток років намагається вирішити експерт “Центру політикоправових реформ” (ЦППР) Віктор Тимощук. Саме його ми пропонуємо
призначити на цю посаду.

По-друге, надзвичайно важливо, що він сам брав участь у підготовці
законів "Про Кабінет Міністрів України" (2006, 2008), "Про центральні органи
виконавчої влади" (2011), "Про державну службу" (нова редакція) (2015),
законопроектів
«Про
адміністративні
послуги»
(2012),
проекту
Адміністративно-процедурного кодексу України, Концепції розвитку
системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади
(схвалено Урядом 2006 року), проекту Концепції реформування публічної
адміністрації в Україні (2005-2009), Стратегії реформування державного
управління (2016). І наразі Віктор Тимощук у якості експерта намагається
своєю
роботою
покращити
взаємодію
громадсько-експертного
середовища і діяльність Мінюсту в цілому.
По-третє, він не є членом політичної партії ані майбутньої влади, ані
опозиційних партій, отож має можливість очолити міністерство не за
партійними квотами, а за професійним рівнем.
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По-перше, людина дійсно фахова: Віктор Тимощук сам працював у
Міністерстві юстиції, кандидат юридичних наук, з 1998 року – заступник
Голови ЦППР, керівник проектів у сфері адміністративної реформи, з грудня
2005 до лютого 2007 року – Голова ЦППР.
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МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ
УКРАЇНИ
АНАТОЛІЙ ПЕТРЕНКО

Чому саме він? Не секрет, що нинішня ситуація в Україні потребує
нарощування міжнародної підтримки. Основними цілями міноборони
нині є: завершення реформи обороноздатності країни, покращення
оборонних закупівель, розвиток відносин із НАТО. Починаючи з 2014 року,
Україна лише проводила експерименти та робила «перші кроки» у
формуванні військових сил, втрачаючи щодня військовослужбовців на
Сході. Сьогодні ж країні потрібна людина з чітким баченням шляху
розв’язання військового конфлікту та міжнародною підтримкою. Анатолій
Петренко близько двох років співпрацює з різними міжнародними
організаціями у сфері оборони та має потрібні зв’язки з державамипартнерами, що мають реальні можливості для зупинення російської
агресії та можуть допомогти у завершенні реформ. 2016 року очолював
Департамент
воєнної
політики,
стратегічного
планування
та
міжнародного співробітництва Міністерства оборони України. Крім того,
він очолював різноманітні міжнародні заходи, пов’язані з питанням
оборонної політики та співпраці з НАТО. Анатолій Петренко не був
замішаний у відомих корупційних схемах розкрадання оборонного
бюджету або ж інших скандалах, тому не має репутації «поганого
чиновника». Вважаємо, що тренд «нових та невідомих людей» в уряді не
підходить для Міністерства оборони, оскільки кожна помилка голови,
може коштувати життя українця. Наразі Президент Володимир Зеленський
не зазначав, кого саме бачить в якості нового міністра, але серед
наближених до нього немає військових з великим стажем. Скоріш за все,
рішення буде прийнято після першого засідання Верховної Ради.
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Міністерство Оборони України – чи не найважливіше міністерство в
Україні на даний момент. Враховуючи останні розслідування та скандали,
пов’язані з розкрадання оборонних грошей, покупками неякісних
запчастин, стає зрозуміло, що міністерство має бути оновлено. На нашу
думку, найкращим кандидатом, який зможе дієво очолити міністерство —
Петренко Анатолій Григорович, заступник Міністра оборони України з
питань європейської інтеграції.
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МІНІСТР ВНУТРІШНІХ СПРАВ
АРСЕН АВАКОВ
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Ми переконані, що Арсен Аваков повинен залишитися на посаді міністра
внутрішніх справ у новому Кабміні.

Буде дуже нерозважливо рубити всі напрацювання Авакова, всі його
комунікації з системою МВС. Для Зеленського та його команди важливо
мати усталене Міністерство внутрішніх справ, яке забезпечить законність
та спокій під час реформ. Аваков пробув на своєму посту найдовше,
порівняно із своїми попередниками, чим довів свою компетентність. Якщо
навіть на цю посаду взяти професіонала з чистими помислами, то йому
знадобиться певний час на “акліматизацію”. Аваков також проявив себе і у
критичних ситуаціях, він швидко діяв під час Революції Гідності, зіграв
велику роль у збереженні Харкова та врегулюванні ситуації в області,
забезпечив пошук по гарячих слідах підбурювачів, апологетів «русского
міра» комуністів та крайніх націоналістів, які підбивали державну
монополію на насилля та розбурхували обстановку. Аваков запустив
поліцейську реформу: хоча ми маємо приблизно 1000 звільнень щороку, що
не можна назвати стабільністю, але є позитивні тенденції. Так, за
статистикою більше 92% випадків вбивств розкривається. Арсен Борисович
провадив новий критерій успішності поліції – замість кількості розкритих
злочинів (за словами Авакова, які можна намалювати) тепер буде рейтинг
довіри населення до окремих поліцейських районів. У дію поступово буде
введена всеукраїнська система відеофіксації порушень на дорогах.
Великим своїм досягненням чинний міністр МВС вважає закупівлю 55
гелікоптерів із Франції, які допоможуть рятувати життя українців, та
результати спецпризначенців на світових змаганнях. У приклад наводить
Корпус оперативної раптової дії (КОРД), який був сформований за його
керівництва та є елітою Спеціальних підрозділів МВС України.
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У команді новообраного президента Зеленського вбачають в Авакові
одного із найефективніших міністрів старого уряду. Борис Шефір зазначив,
що команда Зеленського готова до співпраці з Арсеном Борисовичем,
адже він хоч і не був гарячим прихильником нового президента та «Слуги
народу», але пообіцяв чесні та відкриті вибори і дотримав слова. На даний
момент Авакова краще було б зберегти в Кабміні. Хоча він був політично
призначеною фігурою, але його дії кажуть про те, що державність для
нього – не пустий звук. А якщо взяти до уваги ще й вибори президента у
два тури та парламентські, то отримаємо ситуацію, коли МВС вперше
зайняло рівновіддалену позицію, на думку закордонних партнерів та
спостерігачів, від усіх кандидатів та забезпечили прозорі вибори. Не секрет,
що саме глава МВС убезпечив вільне волевиявлення від розгортання так
званих “сіток” кандидатів у всеохоплюючих масштабах.
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МІНІСТР ЕНЕРГЕТИКИ
ВОЛОДИМИР ОМЕЛЬЧЕНКО
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Важливою рисою будь-якого експерта є глибоке розуміння сфери своєї
діяльності. Володимир Омельченко, експерт Центру Разумкова з
енергетичних проблем, є одним з найкращих кандидатів на цю посаду.
Він відкрито критикує пропозицію парламенту 17 липня про припинення
скасування формули «Роттердам+», коментуючи: «Дійсно, формула має
певні недоліки наразі. Однак для того, щоб її якось модернізувати,
необхідна робота саме Національної комісії та необхідні відповідні
технологічні, економічні обґрунтування.» Можна припустити, що експерт
де-факто захищає одну з найкорумпованіших систем у державі, проте деюре це є попередженням для глав уряду, адже такі дії можуть призвести до
припинення тісних стосунків із міжнародною енергетичною спільнотою.
Формула "0,9*Роттердам" є не зовсім доречною альтернативою для
«Роттердам+» з боку політики в енергетичній галузі. На думку Омельченка,
проект потребує удосконалення. Покращенням формули
повинна
займатися НКРЕКП, а не Верховна Рада, інакше це може призвести до
відлякування інвесторів, яких держава розраховує залучити до
приватизації енергопідприємств.

В. Омельченко постійно підкреслює важливість докорінних реформ у сфері
енергетики, щоб вугільний ринок працював на повну потужність,
створюючи європейську конкурентну модель. Також він висвітлив «П’ять
економічних викликів для нового президента». Особливий акцент
робиться на новий ринок електроенергії: крім забезпечення комфортності
споживачам, він повинен приваблювати інвесторів та іноземних партнерів.
Особливо різко критикує торгову політику вугіллям, адже держава з
кожним роком збільшує витрати на сировину, при цьому власний
енергоносій зберігається на складах. Підтримка державних виробників
вугільної продукції є важливим моментом, аби залишити значні валютні
кошти всередині країни. Нерозуміння державою, що вугілля на
рентабельних шахтах є абсолютно конкурентоспроможним та економним,
є головною проблемою, адже всі розрахунки йдуть у гривні, і,як наслідок,
гривня стабілізується, а ціна на енергоносії зменшуються.
Уміння чудово аналізувати ситуацію справді є важливою рисою, проте
знання без практики – ніщо. Загалом ідеї аналітика варті уваги, тому, на
нашу думку, він є одним з найкращих претендентів на дану посаду.
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Також він підтримує реформування на ринку електричної енергії, що, за
його словами, дозволить успішно виконати комплекс заходів для
трансформації української енергосистеми за найкращими європейськими
зразками.
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МІНІСТР ФІНАНСІВ
ОКСАНА МАРКАРОВА
Ми переконані, що Оксана Маркарова повинна лишитися працювати на
посаді Міністра фінансів у новому Кабміні. Чому?
Професійний досвід. Маркарова володіє потужним бекграундом, фаховою
західною освітою та знаннями у сфері. Починаючи від ключових посад в
бізнесових структурах та практикою у Світовому банку та закінчуючи
державною службою в Міністерстві фінансів України (в різні роки
Маркарова займала позицію Заступника міністра, а в листопаді 2018 року
призначена на пост Міністра фінансів), Маркарова зарекомендувала себе
як достойний фахівець.

МВФ. Маркарова продовжила лінію свого попередника щодо співпраці з
МВФ. Так, в кінці 2018 року МВФ затвердив для України 14-місячну програму
stand-by у розмірі 3,9 млрд доларів. Перший транш за цією програмою (1,4
млрд доларів) був отриманий тоді ж. Наразі Україна веде активні
переговори з приводу нової програми Міжнародного валютного фонду і, за
словами Маркарової, програма покриє період двох виборів в Україні.
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Конкретні заслуги. За час її роботи в Міністерстві з 2015 року вдалося
знизити показник ухилення від сплати податків завдяки успішній реформі
ДФС, а середньострокове планування дозволило вести виважену
фіскальну, бюджетну та боргову політику. В свою чергу зважена фіскальна
політика дозволила в 2018 році знизити показник співвідношення
держборгу до ВВП до 52,3%. За ініціативи Оксани Маркарової у Міністерстві
створено найбільший портал відкритих даних у секторі публічних фінансів
Edata. Розуміння всіх нюансів залучення інвестицій дозволило Маркаровій
провадити чітку та вигідну для країни політику з міжнародними донорами.
Таким чином, українські державні облігації для іноземних інвесторів — це
не ризик, а розумне вкладення коштів. Як результат всього зазначеного у
комплексі — економіка України зростає 14 квартал поспіль.
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МІНІСТР ЕКОЛОГІЇ ТА
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
МИКОЛА КУЗЬО
Оскільки в партії “Слуга народу” поки немає явного висуванця на пост
очільника Мінприроди, існує велика ймовірність того, що цей
міністерський портфель отримає технократ Микола Кузьо, чинний
Заступник Міністра екології та природних ресурсів України з питань
європейської інтеграції.

За підтримки Миколи Степановича українські та міжнародні фахівці
вперше розробили Національну стратегію екологічної політики до 2030
року, в якій чітко визначені довгострокові цілі у сфері декарбонізації,
управління відходами, моніторингу якості води і повітря та запобігання й
адаптації до зміни клімату. Якщо Микола Кузьо стане Міністром екології
та природних ресурсів України, можна з упевненістю сказати, що Україна
динамічно просуватиметься у виконанні зобов’язань з охорони
навколишнього середовища в рамках міжнародних конвенцій та Угоди
про асоціацію з ЄС.
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Існує кілька причин, чому Микола Степанович Кузьо ідеально підходить
на цю високу посаду. Насамперед, у свої 36 років пан Кузьо має багатий
досвід роботи у сфері адаптації законодавства (7 років у Мін’юсті),
євроінтеграції (2 роки на посаді заступника директора Урядового офісу з
питань європейської інтеграції) та екології (3 роки на посту заступника
Міністра екології та природних ресурсів).
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