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Україна продовжує стійкі темпи впровадження
глибоких структурних реформ, і до середини
2019 року ця діяльність дала позитивні економічні
та соціальні результати. На початку 2017 року
прийнято Середньостроковий план пріоритетних
дій Уряду на період до 2020 року, документ, який
обговорювався серед широкого кола експертів,
із громадськими та міжнародними партнерами.
Цей план став першим середньостроковим
стратегічним планом Уряду в Україні. У
Середньостроковому плані пріоритетних дій
Уряду визначено основні цілі діяльності на

2017–2020 роки та сформовано
основу для бюджетного, щорічного
оперативного планування Уряду,
стратегічного планування на рівні
міністерств, визначення цілей та
пріоритетів донорської допомоги та
інших заходів.
Впровадження середньострокової
Бюджетної декларації як
стратегічного документа Уряду має
на меті забезпечити поєднання
стратегічних пріоритетів держави
з можливостями державного
бюджету. Такий підхід дозволить
спрямувати обмежені бюджетні
кошти на проведення пріоритетних
реформ у відповідних сферах
діяльності центральних органів
виконавчої влади. Реалізація
Середньострокового плану
пріоритетних дій Уряду до
2020 року сприяє прискоренню
загального прогресу реформ,
підвищенню спроможності
відповідальних органів виконавчої
влади, синхронізації та координації
Уряду у проведенні реформ. У
своїх щорічних пріоритетних
планах дій Уряд детальніше описує
конкретні дії, відповідальних осіб,
терміни виконання та показники
ефективності.

Основа, яка використовувалась при розробленні
Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020
року та щорічних пріоритетних планів дій на 2017–2019 роки,
включає:
 Системний підхід (тобто вибір пріоритетів із найбільшим
впливом на соціально-економічний розвиток країни, рушійні
сили для змін в інших сферах діяльності).
 Доцільність (тобто встановлення життєздатних цілей).
 Досяжність (тобто чітко сформовані етапи реалізації та
ресурси).
 Проста і прозора оцінка досягнень (з чітко визначеними
критеріями оцінювання).
 Узгоджений розвиток (через взаємозалежні реформи, що
прогресують, та документи стратегічної політики).
Уряд зосереджує увагу на поліпшенні життя громадян і
досягненні таких п’яти стратегічних цілей:
1. Економічне зростання.
2. Ефективне управління.
3. Розвиток людського капіталу.
4 Верховенство права і боротьба з корупцією.
5. Безпека і оборона.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА КЛЮЧОВІ ДІЇ

Економічне зростання
Підтримка макроекономічної стабільності,
реформування аграрного сектору, приватизація,
дерегуляція, реформа енергетичного сектору,
податкова та митна реформа, збільшення
експорту та залучення інвестицій

Ефективне управління
Реформа державного
управління,
реформа управління
державними фінансами,
децентралізація,
електронне урядування

Розвиток людського
капіталу
Розвиток людей через
кращу освіту, охорону
здоров’я, соціальне
забезпечення та
культуру

Оборона і безпека
Захист суверенітету
та територіальної
цілісності, забезпечення
безпечного середовища
для громадян

Антикорупція та
верховенство права
Ефективні
антикорупційні політики
та інституції, захист
прав власності, рівний
доступ до правосуддя

МЕТА ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ

РЕАЛІЗАЦІЯ

Визначення та прийняття ключових цілей та пріоритетів для
Уряду на 2017–2020 роки
 Узгодженість політики.
 Стратегічне бачення.
 Довгострокове планування.

 Виконання річних планів дій Уряду.
 План дій на 2019 рік включає 558 детальних заходів (583 у 2018 році).
 Щоденний моніторинг плану здійснюється Секретаріатом Кабінету
Міністрів України та Офісом реформ.

Основа для середньострокового бюджетного планування та
планування діяльності міністерств
 Середньострокова Бюджетна декларація.
 Щорічні бюджети.
 Оцінка ефективності бюджетних програм.
 Результати оглядів витрат.
Координація ресурсів та донорська підтримка
 Пріоритети.
 Допомога.
 Зобов’язання.
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Очікувані результати такого підходу
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СЕРЕДНЬОСТРОКОВЕ БЮДЖЕТНЕ
ПЛАНУВАННЯ
У грудні 2018 року Верховна Рада прийняла
комплексні зміни до Бюджетного кодексу
України та деяких інших законодавчих актів
щодо запровадження середньострокового
бюджетного планування, що дозволить здійснити
системні реформи, а також підвищити рівень
відповідальності розпорядників бюджетних
коштів за ефективність їх роботи.
Замість однорічних Основних напрямів бюджетної
політики, як документ середньострокового
бюджетного планування запроваджена трирічна
Бюджетна декларація. Новим інструментом
середньострокового бюджетного планування на
місцевому рівні є трирічний прогноз місцевого
бюджету.
Відправною точкою для розроблення Бюджетної
декларації є прогнозні та програмні документи
економічного і соціального розвитку, у тому числі
галузеві стратегії та середньострокові плани
діяльності головних розпорядників бюджетних
коштів.
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Засади бюджетної політики і показники
державного бюджету на середньостроковий
період, визначені Бюджетною декларацією, є
основою для складання проекту Державного
бюджету України і середньострокових прогнозів
місцевих бюджетів.

 Забезпечення розподілу ресурсів
відповідно до визначених
пріоритетів держави.
 Посилення бюджетної дисципліни
через запровадження граничних
показників видатків та надання
кредитів.
 Посилення контролю за
фіскальними ризиками та здійснення
заходів для їх мінімізації.
 Підвищення ролі і відповідальності
головних розпорядників бюджетних
коштів щодо визначення пріоритетів
своєї діяльності та ефективного
використання таких коштів для їх
досягнення.
 Проведення аналізу доцільності та
ефективності витрат і зміни підходів
до їх здійснення шляхом переходу
від утримання установ до надання
якісних публічних послуг,
 Послідовність бюджетної політики.
 Підвищення довіри з боку
суспільства та потенційних
інвесторів.
Згідно нового законодавства також
запроваджуються нові бюджетні
правила. Приміром, державний борг
та борг, гарантований державою,
не можуть перевищувати 60%
ВВП, дефіцит державного бюджету
не має перевищувати 3% ВВП.
Фінансові гарантії держави не мають
перевищувати 3% доходів загального
фонду державного бюджету.
Максимальний дефіцит державного
бюджету в законі про державний
бюджет на відповідний рік не повинен
перевищувати дефіциту, передбаченого
в бюджетній декларації.

ПОЄДНАННЯ БЮДЖЕТНОГО
ПЛАНУВАННЯ ТА
СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО ПЛАНУ
ПРІОРИТЕТНИХ ДІЙ
Прогноз
макроекономічних
показників

НЕЗВАЖАЮЧИ НА СЕРЙОЗНІ ВИКЛИКИ, БУЛО ДОСЯГНУТО
СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА РОЗПОЧАЛОСЯ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

2014-2015
 Відсутність чіткого
бачення необхідних
змін та очікуваних
результатів

Реформи

2016
 Досягнуто
макроекономічної
стабілізації

 Інституційна
слабкість

2017
 Макроекономічне
зростання
 Початок реалізації
структурних змін

2018-2019
 Фокус на постійне
економічне
зростання

 Зростання якості
життя

 Жорсткий опір
з боку «старої
системи»
 Російська агресія

Бюджет

ФОКУС НА ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК
За 2014–2016 рр. Україна пройшла складний
шлях макроекономічної стабілізації та
трансформації. Протягом цих років країна також
розробила чітке бачення змін і результатів і
зросла в інституційних силах для реалізації
свого бачення.
2014
Від 2016 по 2018 рік реальний ВВП України
отримав сукупний приріст на 8,4%, що
свідчить про те, що Україна вступила у фазу
економічного зростання. За даними Кабінету
Міністрів, прогноз економічного зростання до
2020 року становитиме до + 3,6%, і Україна
має хороші можливості для досягнення +3%
зростання ВВП у 2019 році за очікуваннями
Уряду; це зростання є головною метою Уряду і
головною економічною ціллю на найближчі роки.
Основними факторами економічного зростання
буде пожвавлення промислового сектору
України та розвиток інноваційних галузей.

2015

2016

2017

2018-2019

ВВП

ВВП

ВВП

ВВП

ВВП

-6,6%*

-9,8%

2,4%

2,5%

3,3% (2,8 %**)

ІСЦ

ІСЦ

ІСЦ

ІСЦ

ІСЦ

24,9%*

43,3%

12,4%

13,7%

9,8% (7,4%***)

* Зміна за рік
** На кінець року
*** Очікування на 2019 рік

Стратегічні цілі та
прогрес.
Ключові досягнення
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Економічне
зростання
Динамічне, стале та інклюзивне
зростання, засноване на структурній
модернізації економіки, поліпшенні
умов ведення бізнесу та ефективності
державного сектору, має велике
значення для майбутнього України.
Протягом останніх трьох років
Україна продемонструвала помітний
прогрес у створенні кращих умов
для інвестування та ведення бізнесу
в країні, а також у ефективності
використання обмежених ресурсів.

Поліпшення бізнес-клімату.
 Цілеспрямовані зусилля Уряду призвели до
підвищення України на 12 позицій у рейтингу Doing
Business.
 Електронна система закупівель в Україні “РroZorro”
визнана найкращою практикою в усьому світі.
 В 2018 році Україна зайняла 83 місце зі 140 країн в
Глобальному рейтингу конкурентоспроможності.
 В 2019 році Україна посіла 47 місце серед 129
економік світу в Глобальному інноваційному
рейтингу (GII).

Реформа інфраструктури
 Ринок повітряного транспорту України зростає на
25-30% щорічно протягом останніх трьох років. У
2018 році пасажиропотік українських аеропортів
перевищив 20 млн осіб.
 З 2016 по 2018 рік відремонтовано 5 434,6 км
автомобільних доріг загального користування
державного та місцевого значення. У 2018 році на
ремонт 2 539,4 км автомобільних доріг загального
користування державного та місцевого значення
виділено 23,8 млрд грн.

Реформа енергетичного сектору
 Вже чотири роки як Україна не закуповує
природного газу з Російської Федерації, натомість
імпортує паливо з країн ЄС.
 Запроваджено ринок газу. Ринок електроенергії
розпочне функціонування від 1 липня 2019 року.

Приватизація та реформа державних
підприємств.
 Успішно розпочалася «мала»
приватизація, держава змогла
успішно продати активи на прозорих
електронних аукціонах на понад
1 млрд грн.

Податкова та митна реформа
 Розпочато реформу ДФС шляхом поділу
на ДПС та ДМС.
 Запровадження «єдиного вікна» на
митниці.
 Запровадження Єдиного казначейського
рахунку для передоплати митних
платежів.
 Запровадження автоматичного та
прозорого відшкодування ПДВ.

Реформа сільського господарства
 Державна підтримка
сільськогосподарських виробників
становить не менше 1% від загального
обсягу річного сільськогосподарського
виробництва в Україні.
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КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ

Ефективне
врядування
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Ефективне врядування є
найважливішою передумовою
успішної конкурентної держави,
яка працює в інтересах громадян і
забезпечує їх добробут і безпеку. З
твердим наміром і зобов’язаннями
змінити застаріле пострадянське
управління та підвищити
спроможність державних установ,
Уряд впроваджує всеохопну
реформу державного управління,
електронного врядування,
децентралізації та управління
державними фінансами відповідно до
європейських принципів належного
врядування.

Реформа державного управління
 Всеохопна архітектура стратегічного планування
Уряду створена за допомогою трирічного
бюджетного планування, стратегічних
директоратів у міністерствах і системи онлайнмоніторингу.
 Відкритість державної служби зросла
за рахунок сучасного інтернет-порталу
вакансій – career.gov.ua – більше 31 тис. анкет
було подано, що в середньому дало до 25
кандидатів на одну вакансію. Уряд став більш
конкурентоспроможним роботодавцем, який
залучає кращі таланти до роботи в міністерствах.

Електронне урядування
 Зросла якість державних послуг, впроваджено
близько 120 електронних послуг для громадян і
бізнесу, а 778 центрів надання адміністративних
послуг працюють у всіх регіонах України.
 Україна посідає друге місце за рейтингом
відкритих даних, згідно зі звітом «Open Data
Barometer» з 111 000 наборів відкритих даних,
доступних на порталі data.gov.ua.

Децентралізація
 Станом на травень 2019 року в Україні створено
899 ОТГ, що об’єднали 4 187 громад та 9,1 млн
осіб.
 Власні доходи місцевих бюджетів від 2016 по 2019
рік зросли майже на 121 млрд гривень.

Розвиток
людського
капіталу
Якісний розвиток людського капіталу
є основою зростання національної
економіки та зміцнення конкурентних
позицій України у світі. Розвиток
людського капіталу має на меті покращити
якість життя та освіти і підвищити
продуктивність праці.
Уряд реалізує фундаментальні реформи в
соціально-гуманітарній сфері, що мають
довгостроковий горизонт імплементації.
Перші успішно виконані пріоритети стали
базисом сталого продовження реформ.

Реформа охорони здоров’я
 Понад 28 млн українців самостійно обрали свого лікаря
первинної ланки.
 Заробітні плати лікарів і медсестер у автономізованих
медичних закладах зросли у 2-3 рази.
 Закупівлі ліків через міжнародні організації від 2015 року
дозволили заощадити до 39% виділених коштів.

Реформа освіти і науки
 Запроваджено стандарт «Нової української школи», за
яким від 1 вересня 2018 року розпочали навчання
461,3 тис. першокласників.
 До 84.5% зросла частка державного замовлення у вищій
освіті, розподіленого за адресним принципом.

Пенсійна реформа та реформа системи соціальної
підтримки
 1 березня 2019 р. вперше проведено автоматичну
щорічну індексацію пенсій, пенсії підвищено для 8,9 млн
пенсіонерів.
 Від 1 січня 2019 р. запроваджено монетизацію субсидій
на житлово-комунальні послуги, що впливає на 3,5 млн
домогосподарств.
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КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ

Верховенство
права і
боротьба з
корупцією
Верховенство права має вирішальне
значення для сталого економічного та
соціального розвитку. Верховенство
права є багатогранною концепцією,
яка охоплює багато областей: від
особистої безпеки та прав власності
– до боротьби з корупцією. Ефективна
профілактика та боротьба з корупцією
включають посилення законодавчого
забезпечення та ефективної,
скоординованої та прозорої діяльності
антикорупційних установ.

Реформи в Україні
2016-2019:
Незворотність змін

Загальною метою антикорупційної
реформи є припинення практик,
що призводять до корупції або
сприяють їй, покарання винних у
корупції, відновлення довіри і взаємної
впевненості, і, нарешті, зменшення
впливу корупції на державний бюджет
та економічний клімат у країні.

Запобігання та боротьба з корупцією
 В Україні створено нові антикорупційні
установи, включаючи Національне
антикорупційне бюро України, Спеціалізовану
антикорупційну прокуратуру, Державне
бюро розслідувань, Національне агентство з
питань запобігання корупції та Національне
агентство України з питань виявлення, розшуку
та управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів. У червні 2018
року Верховна Рада України ухвалила Закон
про вищий антикорупційний суд. Початок
діяльності суду очікується у вересні 2019 року.
 Запущена система електронного декларування,
яка надає можливість громадянам
контролювати доходи та активи публічних
службовців онлайн та допомагає владі
викривати корупцію.

Реформа сектору правосуддя
 Запроваджено інноваційний підхід до системи
виконання судових рішень шляхом створення
інституту приватних виконавців.
 В Україні утворено систему надання безоплатної
правової допомоги - мережу з 535 точки
доступу до безоплатної правової допомоги та
налагоджено ефективну співпрацю з іншими
інституціями, що надають безоплатну правову
допомогу.

Безпека і оборона
Уряд продовжує підтримувати здатність
держави протистояти різним формам
зовнішньої агресії. Крім того, Уряд реагує на
всі виклики щодо мінімізації загроз життю
громадян та їхньому майну – зокрема,
шляхом впровадження заходів щодо захисту
від незаконних порушень, запобігання
злочинності, профілактики та адекватного
реагування на надзвичайні ситуації,
підтримання безпеки громадського простору
та дорожньої безпеки.

Оборонна реформа
 Уряд впроваджує демократичний контроль над Збройними
силами. Призначено цивільне керівництво Міністерства
оборони України. У складі Збройних сил України сформовано
Об’єднаний оперативний штаб, Сили спеціальних операцій,
Десантно-штурмові війська.
 Збройні силі отримують сучасні види озброєння та військової
техніки. Урядом запущено виробництво ракет і боєприпасів на
базі вітчизняних підприємств.

Реформа внутрішньої безпеки
 Реформована патрульна поліція діє в 38 населених пунктах,
а також на дорогах національного та міжнародного значення
загальною протяжністю понад 6,4 тис. км. Створено 43
патрульні поліцейські відділення.
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КЛЮЧОВІ ПРІОРИТЕТИ

ЕКОНОМІЧНЕ
ЗРОСТАННЯ

Економічне
зростання
Динамічне, стале та інклюзивне зростання,
засноване на структурній модернізації
економіки, поліпшенні умов ведення бізнесу
та ефективності державного сектору, має
велике значення для майбутнього України.
Формування сучасної та надійної економіки є
передумовою для створення нових робочих
місць та підвищення добробуту громадян,
а відповідно, для покращення якості життя
кожного українця.

Реформи в Україні
2016-2019:
Незворотність змін

Ключем до економічного зростання є
створення рівних, прозорих і передбачуваних
бізнес-правил, включення України до
регіональних та глобальних ланцюгів доданої
вартості, створення умов для розвитку
високотехнологічних галузей, прискорення
залучення інвестицій у країну та розвиток
експортного потенціалу українських
виробників.

 Забезпечення сприятливих умов
для розвитку бізнесу та проведення
інтеграції до ринку ЄС для досягнення
більш високих темпів економічного
зростання.
 Створення сприятливих умов
оподаткування, оптимального
регулювання, підтримка чесної
конкуренції та розвитку малого
та середнього підприємництва,
активізація процесів приватизації та
внесення змін до системи управління
державними суб’єктами, реформа
публічних закупівель та розширення
зовнішньоекономічних зв’язків.
 Підвищення інвестиційної активності та
поліпшення інвестиційного клімату для
створення виробничих потужностей у
вітчизняній економіці.
 Інклюзивне економічне зростання, що
передбачає переваги від збагачення
країни для кожного громадянина і,
відповідно, зменшення соціальної
нерівності та напруженості в суспільстві.
 Створення умов для активізації
залучення бізнесу до реалізації
масштабних проектів на умовах
державно-приватного партнерства.
Ці пріоритети зміцнять державний бюджет,
забезпечать умови для модернізації
промисловості, дозволять Україні стати
частиною регіональних та глобальних
ланцюгів доданої вартості, стимулюватимуть
інвестиції в українську економіку і
забезпечать створення нових робочих
місць. У поєднанні всі ці елементи нададуть
нові можливості для українського народу
і позитивно вплинуть на якість життя
кожного українця.

Поліпшення бізнес-клімату
Рівень підприємницької активності прямо
пов’язаний з економічним зростанням,
ефективністю виробництва, структурою
та якістю ВВП, рівнем зайнятості,
соціальною політикою та національною
конкурентоспроможністю на світовій
арені.
Чіткі та прозорі правила гри на ринку,
чесна та передбачувана поведінка
регуляторних органів, відсутність
регуляторних бар’єрів має вирішальне
значення для повномасштабного
розвитку підприємництва в країні та
залучення інвестицій. Саме такі умови
мають створюватися ініціативами у сфері
бізнес-клімату.

ДОСЯГНЕННЯ
Збільшення на 12 позицій у рейтингу Doing Business

71
76
80

 Дерегуляція
дозвільних процедур
у будівництві.
 Поліпшення захисту
міноритарних
акціонерів.

83

 Краще регулювання
зовнішньої торгівлі.

Щоб заохотити нові підприємства до
виходу на український ринок, а наявним
дати змогу сфокусуватись на розвитку,
а не на постійному вирішенні проблем,
Уряд України започаткував низку реформ,
об’єднаних єдиною ключовою метою –
зробити Україну більш привабливою для
ведення бізнесу.

 Поліпшення
виконання
контрактів.

КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
 Усунення або мінімізація
адміністративних бар’єрів для
ведення бізнесу.
 Створення ефективного регулювання
та забезпечення систематичного
перегляду чинного законодавства.
 Кращий доступ МСП до кредитування.
 Продовження економічної
євроінтеграції, сприяння
інтернаціоналізації МСП.

Ключові показники
покращення бізнесклімату (Doing Business):

2016

Джерело: World Bank

2017

2018

2019
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Реформи в Україні
2016-2019:
Незворотність змін

Краще регулювання:
 Більше 800 регуляторних актів було переглянуто
або скасовано для кращого ведення бізнесу
протягом трьох років реформи.
 Прийнято Концепцію реформування Інституту
саморегулювання в Україні. Вона дає можливість
суб’єктам господарської та професійної діяльності
здійснювати саморегулювання та створює правову
основу для делегування в органи саморегулювання
деяких функцій, які зараз виконує держава.
 Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження
«Про затвердження Стратегії розвитку малого і
середнього підприємництва в Україні на період
до 2020 року» та прийняв План дій з реалізації
Стратегії. Стратегія визначає шість ключових
напрямів для подальшого вдосконалення: створення
сприятливого середовища для розвитку малого і
середнього підприємництва, спрощення доступу
до фінансування, спрощення адміністрування
податків, популяризація підприємництва, сприяння
експорту, підвищення конкурентоспроможності та
інноваційності МСП.
 Комплексна Постанова Кабінету Міністрів України
щодо покращення роботи України в рейтингу Doing
Business. Постанова спростила процес приведення
статуту наявного ТОВ у відповідність із Законом
«Про товариства з обмеженою відповідальністю»,
дозволила банківським установам отримувати
інформацію з державних реєстрів про осіб,
які звертаються за кредитами. Як наслідок,
нововведення Постанови покращать позиції країни в
рейтингу Doing Business 2020.

Посилення співпраці між
органами державної влади та
бізнес-спільнотою, провідними
громадськими організаціями.
У результаті співпраці Уряд
представив новий підхід до
систематичного перегляду
регуляторних актів, які створювали
численні бар’єри та обмеження для
бізнесу. Сьогодні Уряд проводить
спеціальні щоквартальні засідання з
дерегуляції.
Новий ризико-орієнтований підхід до
державного нагляду.
Від 1 січня 2019 року в Україні
запрацював новий підхід до перевірки
бізнесу, який базується на аналізі
ризиків, пов’язаних із діяльністю
підприємства. Інформація про планові
перевірки, їх дату та тривалість, а
також результати можна знайти на
спеціальному вебресурсі
https://inspections.gov.ua/
Технічне регулювання та
стандартизація.
Процес гармонізації національної
законодавчої бази у сфері технічного
регулювання з міжнародними та
європейськими стандартами з метою
створення умов для розширення
присутності вітчизняних виробників
на світових ринках: Україна
набула повноправного членства в
Метричній конвенції; змінено технічні
регламенти у трьох пріоритетних
галузях промисловості України. До
кінця 2018 року Україна прийняла
5 105 національних стандартів, а
рівень гармонізації з європейськими
стандартами досяг 64%.

Публічні закупівлі. Для здійснення електронних закупівель створено
унікальну електронну систему закупівель “ProZorro”, до складу якої
входять веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель (база
даних і модуль електронного аукціону) та авторизовані електронні
майданчики. На сьогодні електронна система закупівель “ProZorro” є
однією з передових та прогресивних електронних систем закупівлі у світі,
яка надає можливість проводити прозорі закупівлі шляхом оприлюднення
усієї інформації стосовно закупівлі та значно зменшує корупційні ризики
під час проведення процедур закупівель. Успішно проведено 2,97 млн.
закупівель загальною вартістю 1,71 трлн. грн, в яких взяли участь понад
234,8 тис. учасників (станом на 14.08.2019). Урядом успішно реалізовано
пілотний проєкт з організації діяльності централізованої закупівельної
організації та за його результатами розроблено і прийнято нормативноправовий акт, який регулює особливості створення та діяльності
централізованих закупівельних організацій.
Середньорічний темп приросту вартісних обсягів експорту товарів та
послуг за 2016- 2018 роки становить 7,6%.
Розбудова державних установ із системної підтримки бізнесу.
 Офіс із просування експорту. Стратегічна мета установи – допомогти
українському бізнесу стати успішним на зовнішніх ринках.
 UkraineInvest. Установа створена для залучення та підтримки
інвестицій в Україну. Установа надає інвесторам об’єктивну, реальну
інформацію та поради щодо ведення бізнесу в країні.
 Офіс розвитку малого і середнього підприємництва. Консультативнодорадчий орган при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі
України. Місія Офісу - формування системи підтримки МСП шляхом
покращення доступу до інформації, фінансування, розвитку
інфраструктури та популяризації культури підприємництва в Україні.
Участь України у Програмі ЄС «Конкурентоспроможність підприємств
малого і середнього бізнесу (COSME) (2014–2020)».
Український малий і середній бізнес отримав доступ до Європейської
мережі підприємств (Enterprise Europe Network), яка дозволяє
представити товари та послуги на міжнародних ринках у 65 країнах
світу. За допомогою Європейської мережі підприємств з 2017 року
було укладено більше 45 міжнародних контрактів між українськими
та іноземними підприємствами. Для українських бізнес-асоціацій,
громадських організацій, органів державної влади та бізнесу стала
доступна участь у грантових конкурсах ЄС із середнім річним бюджетом
100 млн. євро.

Для бізнесу та інших організацій стали доступні спеціалізовані веб-сайти
Єврокомісії щодо розвитку підприємництва:
 «Торгова підтримка (EU Trade Helpdesk)»: для експортерів – інформація
про мита, податки, сертифікація в конкретній країні ЄС.
 «Європейський бізнес-портал (European Business Portal)»: для бізнесу –
інформація про програми підтримки від ЄС.
 «Кластерна платформа (European Cluster Collaboration Platform)»:
для кластерів – доступ до бази даних ЄС для можливої співпраці з
кластерами ЄС та світу.
 «Еразмус для молодих підприємців (Erasmus for Young Entrepreneurship)»:
для підприємців-початківців – доступ інформації про стажування на
підприємствах в ЄС.
 «Жіноче підприємництво (Gateway for women’s entrepreneurship)»: для
жінок-підприємців – можливість знайти наставника та кооперуватися з
жінками-підприємцями у ЄС.
Наступні плани
 МЕРТ продовжить дерегуляцію в низці секторів. Пріоритетами є вантажні
перевезення, використання надр, будівництво, сільське господарство
та продовольство, фіскальна політика, зовнішньоекономічна діяльність,
енергетика, інформаційні технології та телекомунікації.
 Продовжити системні зусилля, спрямовані на покращення рейтингу
Doing Business в Україні. Приміром, МЕРТ координуватиме центральні
урядові установи для забезпечення виконання завдань, визначених
у Плані дій щодо впровадження найкращих практик ефективного
регулювання (розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2016
№1406). Мета України на 2019 рік – піднятись на десять позицій у
рейтингу.
 Прийняти ще 3 000 національних стандартів до кінця 2019 року.
 У 2019 році має бути запроваджена практика використання уніфікованих
актів - перелік специфічних вимог до кожного виду бізнесу, необхідних
для проведення інспекції.
 Має бути запущено у повному обсязі інтегровану автоматизовану
систему державного нагляду (контролю) (ІАС).
 Продовжити системну роботу в межах здійснення реформи публічних
закупівель.
 Прийняття Закону України “Про концесії” та удосконалення підзаконних
нормативно-правових актів.
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Приватизація та реформа
державних підприємств
Держава є найбільшим власником активів в
Україні, і реформа приватизації та державних
підприємств довго очікувалася.
Зареєстровано майже 3 500 державних
підприємств, 40% цих підприємств є неактивними
і працюють лише на папері, кожне третє
підприємство збиткове і є потенційним джерелом
фіскальних ризиків. Діяльність державних
підприємств є джерелом корупційних ризиків і
втрат для держави через неефективні механізми
контролю та недостатню прозорість.
Ключовим завданням реформи є забезпечення
ефективного управління активами на користь
українців як основної зацікавленої сторони. Уряд
повинен діяти як професійний і відповідальний
власник підприємств і зосередитися на доданні
вартості активів.

Реформи в Україні
2016-2019:
Незворотність змін

Кінцевою метою реформи є продаж державних
підприємств приватним інвесторам, за винятком
тих підприємств, які мають стратегічне значення

для країни. Стратегічні активи будуть
реструктуризовані для реалізації
правил корпоративного управління,
які відповідають стандартам ОЕСР
для компаній, що працюють у
державному секторі.

КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
 Посилення прозорості та нагляду
у державному секторі.
 Забезпечення якості звітності
держпідприємств.
 Підвищення ефективності
державних підприємств шляхом
впровадження корпоративного
управління.
 Мінімізація кількості
держпідприємств та ліквідація
держпідприємств, що не
експлуатуються.

ДОСЯГНЕННЯ
 На початку 2018 року Верховна Рада ухвалила
новий закон про приватизацію, який допоміг
перезапустити процес продажу державних
активів. Закон розділив приватизацію на два
різні за правилами і підходами процеси –
«малу» приватизацію і «велику» приватизацію.
 Завдяки новим правилам «малої» приватизації
держава змогла успішно продати на прозорих
електронних аукціонах активи на 1 мільярд
гривень.
 На початку 2016 року Верховна Рада
підтримала зміни до Закону про управління
об’єктами державної власності, які
забезпечили законодавчу основу для
створення на державних підприємствах
незалежних і професійних наглядових рад.
Перші наглядові ради отримали компанії
НАК «Нафтогаз України» і «Магістральні
трубопроводи України».

 Комітет із призначень у наглядові ради
державних підприємств було реформовано,
і ці зміни здобули схвальні відгуки від МВФ,
ЄБРР та МФК. Процес прийняття рішень щодо
номінування кандидатів було піднято на рівень
Уряду, для оцінювання кандидатів залучені
провідні компанії з пошуку керівних кадрів.
 Реформований Комітет із призначень
сформував незалежні наглядові ради для
таких державних підприємств: «Укрзалізниця»,
«Укренерго», «Укрпошта», «Адміністрація
морських портів України», Міжнародний
аеропорт “Бориспіль”». Розпочинається
процесс формування для «Укргідроенерго».
 Наглядові ради почали реалізовувати своє
законодавче повноваження на призначення
СЕО державного підприємства. Перший кейс –
призначений СЕО «Укрзалізниці».

Для підвищення
ефективності діяльності
державних підприємств
Уряд затвердив
фреймворк політики
власності для державних
підприємств, який
базується на OECD
Guidelines on Corporate
Governance of SOEs.
Затверджені політики
власності для 15
державних підприємств.
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КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ

Реформа
інфраструктури
Важливо реформувати українську транспортну
інфраструктуру, враховуючи її економікогеографічне положення на стратегічному вузлі
транспортних шляхів між Європою та Азією, між
Балтійськими/Північними країнами та Чорним
морем. Інфраструктура також має вирішальне
значення для внутрішнього розвитку України,
оскільки вона потребує ефективної, дієвої та
розгалуженої транспортної мережі серед усіх її
регіонів. Інфраструктура відіграє важливу роль
для успішного розвитку економіки країни.
Український транспортний сектор потребує
суттєвої модернізації, підвищення ефективності
і конкурентоспроможності та адаптації до
європейських стандартів.

Реформи в Україні
2016-2019:
Незворотність змін

Кінцевою метою реформи є створення ефективної
транспортної системи в Україні, задоволення
потреб людей у безпечному та доступному
транспорті, поліпшення умов ведення бізнесу в
секторі, повна інтеграція української транспортної
мережі до Транс’європейської транспортної
мережі.

 Удосконалення управління,
модернізація інфраструктури,
підвищення її безпеки та
гармонізації зі стандартами ЄС.
 Дерегуляція та лібералізація
транспортних ринків.
 Прискорення доставки пасажирів
і вантажів за допомогою
високошвидкісного транспорту та
поліпшення логістики.
 Залучення стратегічних
інвесторів та партнерів до
розвитку державно-приватного
партнерства.

ДОСЯГНЕННЯ
 Уряд затвердив Національну
транспортну стратегію
України (Drive Ukraine 2030). Її
реалізація має допомогти Україні
перетворитися на розвинену,
високотехнологічну та інноваційну
країну, розвиваючи транспорт та
інфраструктуру і використовуючи
передові технології.
 Ринок повітряного транспорту
був лібералізований, і були
залучені провідні світові
авіакомпанії, включаючи Ryanair,
найбільшу в Європі бюджетну
авіакомпанію. Ринок повітряного
транспорту України протягом
останніх трьох років зростає на
25–30% щорічно.

 На залізничній інфраструктурі було проведено низку великих національних
проєктів. Бескидський тунель був завершений і введений в експлуатацію, що
суттєво збільшує пропускну здатність загальноєвропейського міжнародного
транспортного коридору №5 і скорочує час на залізничні перевезення між
Україною та ЄС. Завершено будівництво та введено в експлуатацію експрес
«Київ-Бориспіль», який забезпечує залізничне сполучення між Києвом та
Міжнародним аеропортом «Бориспіль».
 У 2018 році вперше за 25 років було закуплено та вироблено 3,4 тис.
вантажних вагонів вітчизняними виробничими потужностями, оновлено 118
пасажирських вагонів і обладнано 115 локомотивів. Крім того, 15 сучасних
локомотивів були доставлені та ще 15 прибули на початку 2019 року за
контрактом з General Electric (США). Вперше за 10 років українські залізниці
отримали нові локомотиви.
 Низка масштабних національних проектів здійснювалася у сфері дорожнього
господарства. Розпочав працювати Державний дорожній фонд. На ремонт
автомобільних доріг загального користування державного та місцевого
значення у 2018 році виділено 23,8 млрд грн, відремонтовано 2 539,4 км
таких доріг. Загалом з 2016 року відремонтовано 5 434,6 км автомобільних
доріг загального користування державного та місцевого значення.
Протяжність відремонтованих та побудованих автомобільних доріг загального
користування державного та місцевого значення є найбільшою за останні 14
років завдяки зростанню державних інвестицій.
 Розпочато реалізацію проєкту GO Highway, великого міжнародного
інфраструктурного проєкту, призначеного з’єднати порти Чорного і
Балтійського морів і стати частиною Транс’європейської транспортної мережі.
Ключовий етап заплановано на 2019 рік, а проєкт на ділянці Львів-Умань має
бути завершений у 2020 році.
 Від 1 січня 2018 року портові збори були зменшені на 20%, запропоновано
позитивний мультиплікаційний ефект від здешевлення логістики,
збільшення перевалки вантажів у портах України та підвищення їх
конкурентоспроможності.
 Створена і почала функціонувати Державна служба морського і річкового
транспорту України (Морська адміністрація). Головною метою Морської
адміністрації є реалізація державної політики у сфері безпеки морського та
річкового транспорту.
 39 українських інфраструктурних проєктів, охоплених програмою «Drive
Ukraine 2030», були включені в Індикативний план інвестиційних заходів для
Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T). План був розроблений
Європейською Комісією та Світовим Банком для розвитку транспортного
зв’язку в країнах Східного партнерства.
 Забезпечено комп’ютеризацію 40 % сільських відділень поштового зв’язку АТ
«Укрпошта».

НАСТУПНІ ПЛАНИ
 Фінансування в розмірі 55 мільярдів гривень на
відновлення доріг у 2019 році.
 Продовження заходів щодо підвищення безпеки руху,
включаючи активну реалізацію Програми 500-500-1000
(урядова програма будівництва 500 дорожніх кілець, 500
острівців безпеки та 1 000 пішохідних переходів) у межах
розвитку дорожньої системи.
 Проведення пілотного проєкту будівництва майданчиків
для зважування автотранспортних засобів у процесі їх
руху.
 Продовження реалізації пілотних проєктів концесії
державних стивідорних компаній, проведення тендерів та
присудження перших концесійних контрактів для портів
«Ольвія» та «Херсон», розроблення концепції меморандуму
та техніко-економічного обґрунтування концесії порту
«Південний».
 Корпоратизація ДП «Адміністрація морських портів
України» – стратегічне та найбільше підприємство
морського сектору.
 Розроблення Методики розрахунку ставок портових
зборів та Порядку відшкодування інвестицій у стратегічні
об’єкти портової інфраструктури.
 Збільшення відсотка регіональних аеропортів у
загальному обсязі повітряного транспорту за рахунок
розширення присутності бюджетних авіакомпаній в
Україні.
 Розроблення міжнародного мультимодального
транспортного хабу на базі Білоцерківського аеропорту
шляхом відкриття міжнародного пункту пропуску в
аеропорту та запуску міжнародних авіаперевезень.
 Запуск терміналу F в аеропорту «Бориспіль» і початок
будівництва автовокзалу.
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Реформа АПК
Сільське господарство має вирішальне
значення для економіки країни та
продовольчої безпеки. Сьогодні воно
становить 12% ВВП і забезпечує близько 40%
іноземної валюти від експорту. Враховуючи
це, Уряду необхідно підтримувати ефективне
функціонування цього сектору. Найбільший
потенціал для свого розвитку має малий та
середній бізнес у сільській місцевості.
Сьогодні в Україні налічується близько
33 тисяч фермерств. Це понад 70% всіх
економічно активних сільськогосподарських
підприємств.
Ключова мета реформи – розкрити потенціал
гравців українського аграрного ринку.

КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ

Реформи в Україні
2016-2019:
Незворотність змін

 Підвищення ефективності та
конкурентоспроможності ферм
 Розширення географії експорту
сільськогосподарської продукції
 Сприяння розвитку сільського
господарства для створення сільського
середнього класу, розвиток сільських
територій та поліпшення добробуту
сільських жителів

 Уряд схвалив Концепцію розвитку
фермерських господарств та
сільськогосподарської кооперації на 2018–
2020 рр. Вона призначена винятково для
підтримки господарств площею до 100 га. Цей
документ був розроблений Міністерством
аграрної політики та продовольства у
щільній співпраці з Асоціацією фермерів та
приватних землевласників – найбільшим
професійним союзом фермерів України.
 Розширено можливості та доступ до
інструментів фінансової підтримки, зокрема,
до: часткової компенсації вартості придбаної
сільськогосподарської техніки та обладнання
вітчизняного виробництва, насіння
сільськогосподарських рослин вітчизняного
виробництва, витрат на сільськогосподарські
дорадчі послуги; здешевлення кредитів;
бюджетних субсидій на одиницю
оброблюваних угідь (1 га).
 Щороку на державну підтримку
сільськогосподарських виробників
спрямовується не менше 1% випуску
продукції в сільському господарстві.
 Демонополізовано доступ до відомостей
Державного земельного кадастру. Доступ
дістали НАБУ, НАЗК, Національна поліція,
ДФС, ЦНАПи, нотаріуси, землевпорядники.
 У 2018 році розпочато пілотний проєкт із
запровадження електронних земельних
торгів, проведено перші торги з продажу
прав оренди на земельні ділянки
сільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній власності.
 У 2018 році Верховною радою України
прийнято закон № 2496-VIII «Про основні
принципи та вимоги до органічного
виробництва, обігу та маркування органічної
продукції», який вступив в дію у серпні 2019
року.

Обсяг прямої державної підтримки розвитку
підприємств агропромислового комплексу, млн грн
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5 448

НАСТУПНІ ПЛАНИ

Отримано рекордні за роки незалежності обсяги
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З 2016 по 2019 рік відбулося збільшення
в 17 разів обсягу коштів на підтримку
агропромислового комплексу. Зазначене дало
змогу скористатись підтримкою у 2018 році
понад
12 600 суб’єктів господарювання та 152
тисячам фізичних осіб.
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Відбулося збільшення експорту продукції
аграрного сектору на 3 330 млн. дол. США або
на 22% (у 2018 р. порівняно з 2016 р.). У січнічервні 2019 року експорт продукції аграрного
сектору становив 41,5% від загального експорту
України.
У першому півріччі 2019 року експорт продукції
аграрного сектору становив 41,9% від
загального експорту товарів України.
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Сільськогосподарськими підприємствами у 2018 році
порівняно до 2016 року збільшено

+1,8%

15 281,8

2016

14,2

2019

Експорт продукції аграрного сектору України,
млн дол. США

17 756,9

12,2

Виробництво
молока

+9,7%
Продуктивність
корів

+3,2%

+9,3%

+10,3%

Реалізація та
забій сільськогосподарських
тварин (в
живій масі)

Виробництво
м’яса птиці

Виробництво
яєць

+93,8%
до 2017
Зріс обсяг
залучених
інвестицій
у галузі
тваринництва

1 336
Створено
нових
робочих
місць

Поліпшено
генетичний
потенціал
худоби

 Продовження пілотного проєкту
із запровадження електронних
земельних торгів, розроблення
Закону України «Про внесення змін
до Земельного кодексу України
щодо запровадження електронних
земельних торгів», що передбачає
запровадження продажу земельних
ділянок та прав на них винятково
на електронних земельних торгах.
 Продовження фінансової підтримки
фермерства, розширення
напрямків фінансування для
додаткової підтримки фермерських
господарств зі статусом сімейних.
Обсяг фінансування у межах
програми на 2019 рік – 800 млн грн.
 Продовження державної програми
з підтримки тваринницької галузі.
Загальний бюджет програми – 3
500 млн грн.
 Продовження Державної програми
підтримки сільськогосподарських
товаровиробників на
забезпечення вітчизняною
сільськогосподарською
технікою та обладнанням для
агропромислового комплексу,
запровадження додаткового
напрямку «Часткова компенсація
вартості спеціальних вагонів для
перевезення зерна, обладнання
для виробництва біоетанолу та
електроенергії з біомаси». Обсяг
підтримки – 882 млн грн.
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Реформа
енергетичного сектору
Енергетика є однією з найбільш стратегічно
важливих галузей української економіки. Це
пояснюється не лише об’єктивним значенням
галузі всередині країни, а й тим, що Україна
відіграє важливу роль у забезпеченні
енергетичної безпеки і стабільності всього
європейського континенту.
Через територію України пролягає одна з
найбільших у світі газотранспортних систем, що
забезпечує надійний транзит природного газу
до країн ЄС. Крім того, країна має розгалужену
мережу підземних газосховищ, які дозволяють
зберігати значні обсяги газу. Запорізька
АЕС на сході України є найбільшою атомною
електростанцією Європи, а надра країни багаті на
поклади нафти та газу, у тому числі й нетрадиційні.

Реформи в Україні
2016-2019:
Незворотність змін

Основні зусилля Уряду з реформування
енергетичного сектору спрямовані на те, щоб
привести його у відповідність до норм та
стандартів ЄС, лібералізувати галузь, сформувати
повноцінні ринки природного газу і електроенергії
з прозорим і конкурентним ціноутворенням та
інтегрувати їх до європейських енергетичних
ринків.

Кінцевою метою цих дій є
модернізація сектору, підвищення
його інвестиційної привабливості,
створення умов для сталого
енергетичного розвитку, якісне
підвищення економічної, енергетичної
та екологічної безпеки країни
загалом.

КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
 Підвищення енергетичної
незалежності: 1) диверсифікація
джерел та шляхів постачання
енергоресурсів до України та
2) збільшення внутрішнього
виробництва енергоресурсів.
 Впровадження принципів
Третього енергетичного пакету
ЄС: 1) створення в Україні
повноцінних ринків природного
газу та електроенергії та
2) інтеграція українських
енергетичних ринків до
енергетичних ринків ЄС.
 Підвищення енергоефективності
та енергозбереження.
 Розвиток відновлюваної
енергетики.

ДОСЯГНЕННЯ
 Схвалено базовий документ
енергетичної політики України на
довогострокову перспективу Енергетичну стратегію України до
2035 року.
 Реалізуються проекти з
метою заміщення дефіцитного
антрацитового вугілля.
 Розпочато реалізацію проекту
будівництва Централізованого
сховища відпраціьованого ядерного
палива.
 Збільшена кількість постачання
ядерного палива альтернативного
постачальника.
 Продовжується робота зі
створення можливості інтеграції
енергосистеми України з
європейською енергосистемою.
 Диверсифікація постачання
паливних ресурсів та
енергонезалежність: Україна вже
четвертий рік поспіль обходиться
без закупівлі газу в Росії, натомість
імпортуючи паливо у реверсному
режимі з країн ЄС. Також суттєво
скорочено залежність від
російського ядерного палива.
 Поступово зростає внутрішній
видобуток природного газу та
нафти, обсяг електроенергії,
виробленої з відновлюваних
джерел. Плани Уряду передбачають
збільшення частки «зеленої» енергії
у структурі загального споживання
до рівня 11% у 2020 році.

НАСТУПНІ ПЛАНИ
 З 01 липня 2019 року в Україні
запущено новий ринок електричної
енергії відповідно до Закону
України «Про ринок електричної
енергії». Затверджено Порядок
проведення електронних аукціонів
з продажу електричної енергії
за двосторонніми договорами та
Порядок відбору організаторів
електронних аукціонів з
продажу електричної енергії за
двосторонніми договорами.
 З 1 березня 2019 року відбувся
перехід на добове балансування
на ринку природного газу.
Запровадження добового
балансування ринку газу – це
точне покриття попиту на газ його
реальною пропозицією протягом
однієї доби.
 Лібералізація надрокористування:
з 24 жовтня 2018 року до 01
грудня 2019 року запроваджено
практику проведення аукціонів з
продажу спеціальних дозволів на
користування надрами. Проведено
IV раунди електронних аукціонів,
на яких виставлялось 37 ділянок,
серед яких вуглеводневі – 24, рудні
та нерудні – 11.
 Для ефективнішого використання
державних коштів на заходи
з енергозбереження та
енергоефективності створено Фонд
енергоефективності.

 Прийняття концептуальних засад розвитку
ринку нафтопродуктів та газових палив
України.
 Забезпечення продовження функціонування
електронних аукціонів. Удосконалення
процедури підготовки ділянки надр.
Впровадження електронної системи
здійснення дозвільних процедур у сфері
надрокористування.
 Впровадження повністю функціонального
ринку газу та електроенергії.
 Відокремлення державного газового
монополіста та монополістів на ринку
електроенергії, як того вимагає Третій
енергетичний пакет ЄС.
 Подальша диверсифікація постачань ядерного
палива.
 Інтеграція енергосистеми України з
європейською енергосистемою. Реалізація
проекту “Енергетичний міст “УкраїнаЄвропейський Союз”.
 Реалізація Національного плану скорочення
викидів від великих спалювальних установок.
 Запровадження порядку проведення
конкурсів на будівництво генеруючих
потужностей.
 Реконструкція ГЕС Дніпровського каскаду,
будівництво додаткових потужностей
гідроенергетики.
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Основними проблемами також є:

Екологія та природні
ресурси
Проблема відходів в Україні вирізняється
особливою масштабністю внаслідок домінування
в національній економіці ресурсоємних
багатовідхідних технологій. Значні масштаби
ресурсокористування та енергетично-сировинна
спеціалізація економіки разом із застарілою
технологічною базою визначають високі
показники утворення та нагромадження відходів.

Реформи в Україні
2016-2019:
Незворотність змін

Такі обставини призводять до поглиблення
екологічної кризи і загострення соціальноекономічної ситуації в суспільстві та обумовлюють
необхідність реформування з урахуванням
світового досвіду всієї правової та економічної
системи, що регулює сферу управління відходами.

 законодавча неврегульованість
основних засад реалізації
державної політики у сфері зміни
клімату та захисту озонового
шару;
 недостатня обізнаність
громадянського суспільства
та органів державної влади з
усіх аспектів проблеми зміни
клімату, захисту озонового
шару та низьковуглецевого
розвитку держави, використання
озонобезпечних технологій;
 недосконалість та архаїчність
системи організації державного
нагляду (контролю) за
додержанням природоохоронного
законодавства;
 дублювання наглядових
(контрольних) функцій держави
органами виконавчої влади;
 невідповідність системи
організації державного нагляду
(контролю) за додержанням
природоохоронного
законодавства міжнародним
стандартам.

КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
 Створення та забезпечення належного
функціонування загальнодержавної
системи запобігання утворенню відходів,
збирання, перероблення та утилізації,
знешкодження і екологічно безпечного
видалення.
 Вдосконалення державної політики у
сфері зміни клімату для досягнення
сталого розвитку держави, створення
правових та інституційних передумов
для забезпечення поступового переходу
до низьковуглецевого розвитку за умови
економічної, енергетичної та екологічної
безпеки і підвищення добробуту
громадян.
 Перехід від неефективного та застарілого
тотального природоохоронного
контролю до системи попередження
правопорушень і моніторингу стану
навколишнього природного середовища.
 Створення єдиного інтегрованого органу
природоохоронного нагляду та усунення
дублювання функцій державного нагляду
у зазначеній сфері, конкурсний відбір
усіх працівників, створення умов для
запобігання корупції у сфері державного
природоохоронного нагляду.

ДОСЯГНЕННЯ
 Схвалено Національну стратегію
управління відходами в Україні до 2030
року, якою передбачено розв’язання
проблемної ситуації, що склалася з
утворенням, накопиченням, зберіганням,
переробленням, утилізацією та
захороненням відходів. Затверджено
Національний план управління відходами
до 2030 року.

 Ратифіковано Паризьку угоди. Україна
стала однією з перших європейських
країн, що ратифікувала цю глобальну
кліматичну угоду.
 Затверджено Концепцію реалізації
державної політики у сфері зміни
клімату на період до 2030 року, яка є
першим цілісним нормативно-правовим
документом України у сфері зміни
клімату, затверджено План заходів щодо
виконання Концепції.
 Розроблено Стратегію низьковуглецевого
розвитку України до 2050 року. Україна
стала 9-ю стороною Паризької угоди, що
виконала зазначену вимогу Паризької
угоди.
 Cхвалено Концепцію та Стратегію
реформування системи державного
нагляду (контролю) у сфері охорони
навколишнього природного середовища,
затверджено план заходів з реалізації.
 Затверджено рішення про ліквідацію
Державної екологічної інспекції та
створення Державної природоохоронної
служби. Розпочато ліквідацію окремих
територіальних органів Держекоінспекції
та створення міжрегіональних
територіальних органів.
 Затверджено критерії, за якими
оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності
та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю) у сфері охорони
навколишнього природного середовища,
раціонального використання, відтворення
і охорони та природних ресурсів.

НАСТУПНІ ПЛАНИ
 Прийняття Законів України:
○ «Про управління відходами».
○ «Про озоноруйнівні речовини та
фторовані парникові гази».
○ «Про засади організації та
здійснення моніторингу,
звітності та верифікації викидів
парникових газів».
 Запобігання зміні клімату через
скорочення антропогенних
викидів і збільшення абсорбції
парникових газів та забезпечення
поступового переходу до
низьковуглецевого розвитку
держави.
 Впровадження механізмів,
спрямованих на скорочення
споживання озоноруйнівних
речовин та стимулювання
переходу до використання
альтернативних речовин та
технологій.
 Розбудова Державної
природоохоронної служби
України, створення 10
міжрегіональних територіальних
органів та забезпечення повної
ліквідації 23 територіальних
підрозділів Державної екологічної
інспекції.
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Податкова та
митна реформа
Якісна робота митної та податкової служб є
вкрай важливими елементами для формування
сприятливого бізнес-клімату в країні. Наразі
в Україні активно триває реформа ДФС, яка
передбачає розділення на дві окремі служби
– Державну податкову та Державну митну
служби, побудову організаційної структури за
функціональним принципом, оптимізацію витрат,
модернізацію та автоматизацію процесів діяльності.

Реформи в Україні
2016-2019:
Незворотність змін

Кінцевою метою реформи є побудова сучасних
податкової та митної систем, що забезпечує
рівність усіх платників податків перед законом та
підвищення прозорості й ефективності роботи
новоутворених служб.

КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
 Підвищення стабільності та
прогнозованості податкової
системи.
 Підвищення якості та
ефективності податкового
адміністрування.
 Розширення бази оподаткування
 Підвищення рівня дотримання
вимог податкового законодавства
платниками податків.
 Сприяння безпеці та міжнародній
торгівлі, включаючи спрощення та
гармонізацію митних процедур.
 Сприяння ефективному
справлянню митних платежів.
 Розвиток інфраструктури,
електронних технологій та
сервісів для міжнародної торгівлі.
 Підвищення ефективності
міжнародного митного
співробітництва.

ДОСЯГНЕННЯ

НАСТУПНІ ПЛАНИ

Податкова сфера
 Імплементація заходів із протидії
розмиванню податкової бази і виведенню
прибутку з-під оподаткування (Base Erosion
and Proﬁt Shifting – BEPS). У 2017 році
Україна приєдналася до BEPS-проєкту ОЕСР,
спрямованого на боротьбу з ухилянням від
оподаткування та виведенням грошей в
офшори.
 Відшкодування ПДВ. Запроваджено принцип
автоматичного та прозорого відшкодування
ПДВ, відкрито доступ до електронного
реєстру відшкодування ПДВ, що дає змогу
підприємцям перевірити статус свого
платежу в онлайн-режимі. Забезпечено
прозорість процесу відшкодування ПДВ,
значно скорочено строки адміністрування
відшкодування ПДВ, відшкодування
відбувається в «автоматичному режимі».

 Завершення реорганізації
Державної фіскальної служби
шляхом поділу на Державну
податкову службу та Державну
митну службу.
 Опрацювання питання
впровадження ефективної моделі
оподаткування податком на
виведений капітал як одного із
варіантів трансформації податкової
системи.
 Приєднання до Конвенції про
процедуру спільного транзиту та
NCTS (New Computerized Transit
System).
 Розгортання програми
авторизованого економічного
оператора.

Митна сфера
 Запровадження «єдиного вікна» на митниці.
Для організації роботи за принципом
«єдиного вікна» розроблено унікальний
програмно-інформаційний комплекс, що
надається у користування підприємствам,
контрольним органам та державним органам.
Станом на 2019 рік 99% митних декларацій
оформлюються за принципом «єдиного
вікна».
 Запровадження єдиного казначейського
рахунка для митних платежів. Мета ініціативи
– спростити адміністрування передоплати
митних платежів для бізнесу. Замість
адміністрування 26 рахунків для передоплати
митних платежів, що використовувалися
для митного оформлення в різних митницях,
запроваджено єдиний рахунок, що
використовується для передоплати митних
платежів в будь-якій митниці.

ВПЛИВ
 Індекс ділових очікувань НБУ (ІДО) у І
кварталі 2019 року склав 119,7. Це є одним
з найбільших значень за останні три
роки. Збереження позитивних очікувань
підприємств та поступове поліпшення
бізнес-клімату (відображений у прогресі
України у рейтингу Світового банку
Doing Business) сприяють пожвавленню
інвестицій.
 Співпраця з МВФ та стабільна
макроекономічна ситуація сприяли
надходженню прямих іноземних
інвестицій у 2018 році та I кварталі 2019
року на загальну суму 3,5 млрд. дол.
США.

 Створення зручного для
користування бізнесом та митницею
онлайн-сервісу для отримання
попередніх рішень про класифікацію
товарів та перегляду відповідного
реєстру попередніх рішень.
 Імплементація положень Митного
кодексу ЄС (Регламент ЄС 952/2013),
положень Регламенту ЄС 608/2013
щодо митного контролю за
дотриманням прав інтелектуальної
власності та Регламенту ЄС
1186/2009 щодо системи звільнень
від сплати мита, а також розробка
відповідних підзаконних
нормативно-правових актів.
 Імплементація міжнародних
стандартів даних (WCO data model
та EU data model) в електронних
документах органів та митних
інформаційних системах.

 За даними НБУ у цілому за 2018 рік
надходження ПІІ становили 2,5 млрд
дол. США, 60% яких були спрямовані до
реального сектору.
 Найвагоміші обсяги прямих інвестицій,
спрямовані до промислових підприємств
-33,2 % й установ та організацій, що
здійснюють оптову та роздрібну
торгівлю - 16,7 %.
 Фіскальна консолідація, жорстка
грошово-кредитна політика та зниження
цін на енергоносії є основними
чинниками уповільнення зростання
споживчих цін та стабільності валютного
курсу.
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Ефективне
врядування
Уряд України визначив «Ефективне
врядування» з реформою державного
управління (РДУ), електронного урядування,
управління державними фінансами (PFM) та
децентралізацією – як основні напрямки свого
середньострокового пріоритетного плану дій
Уряду до 2020 року.
Ефективне врядування є важливим для
ефективного функціонування держави та
передумовою для досягнення більш широких
цілей Уряду щодо економічного зростання та
людського розвитку. Хороше та ефективне
управління на центральному рівні, у поєднанні
з уповноваженими органами місцевого
самоврядування, також сприятиме покращенню
надання послуг громадянам та стабільним
державним фінансам.

Реформи в Україні
2016-2019:
Незворотність змін

Реструктуризація галузевих міністерств,
посилення ролі Кабінету Міністрів щодо
забезпечення стратегічного керівництва та
розвитку професійної та етичної державної

служби з належними навичками для
проведення реформ є центральними
елементами для підвищення
прозорості та підзвітності
державного апарату.
Ефективне врядування є
найважливішою передумовою
успішної конкурентної держави,
яка працює в інтересах громадян і
забезпечує їх добробут і безпеку. З
твердим наміром і зобов’язанням
замінити застаріле пострадянське
управління та підвищити
спроможність державних установ
Уряд впроваджує всеохопну
реформу державного управління,
електронного врядування,
децентралізації та управління
державними фінансами відповідно до
європейських принципів належного
врядування.

Реформа державного управління
РДУ зосереджується на розвитку спроможності
державних інституцій, професійної державної
служби та надання якісних державних послуг
громадянам.
Реформа розпочалася у 2016 році з
впровадженням нового Закону про
державну службу та всеохопної стратегії
РДУ до 2020 року, які були позитивно оцінені
європейськими експертами з ОЕСР / SIGMA.
2017 та 2018 роки ознаменувалися активними
етапами реформи, включаючи реорганізацію
міністерств, започаткування нових директоратів
формування політики та стратегічного
планування, набору державних службовців
через прозорі конкурси на платформі career.gov.
ua, а також розгортання електронних послуг для
громадян і бізнесу.
ЄС надає значну експертну, технічну та
фінансову підтримку для РДУ. Прогрес РДУ
в Україні в 2017 – 2018 роках позитивно
оцінювався експертами ЄС більш ніж на 75%,
що дозволило залучити у вказаний період
додаткову фінансову допомогу від ЄС на
загальну суму близько 23,5 млн. євро.
У 2018 році експерти ОЕСР/СІГМА провели
всебічне базове оцінювання державного
управління та виробили рекомендації, які були
взяті за основу для оновлення Стратегії РДУ.
Ефективне, підзвітне та прозоре державне
управління є основою успішної реалізації всіх
інших реформ, що є важливою передумовою
європейської інтеграції України, важливою для
побудови сильної європейської демократії.

КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
Побудувати ефективну та підзвітну систему державного управління, яка визнає права і
потреби громадян, забезпечує сталий розвиток країни та зростання рівня життя громадян,
яка надає високоякісні державні послуги. Стратегія РДУ має чотири сфери реформ із
визначеними конкретними цілями, які щільно взаємодіють і посилюють одна одну:
 Ефективні урядові рішення базуються
на доказах і є узгодженими;
забезпечують реалізацію стратегічних
цілей і пріоритетів; є досяжними,
враховують суспільні інтереси;
забезпечені необхідними фінансовими
ресурсами. Процес прийняття рішень
Урядом є прозорим, інклюзивним і
ефективним.
 Професійна державна служба є
доброчесною, орієнтованою на
результат і користується довірою серед
громадян. Держава є конкурентним
роботодавцем із належними умовами
праці; впроваджує сучасні та
автоматизовані інструменти управління
персоналом; набирає найкращих
професіоналів через відкриті конкурси;
має прозорі процедури оцінювання та
відповідальність.

 Підзвітна система державних
органів є раціональною,
економічно доцільною і
прозорою, з чітким розподілом
повноважень і відповідальності
як між державними органами,
так і всередині кожного органу.
Громадяни повинні мати вільний
доступ до інформації про
державні органи та їх діяльність у
зручній та зрозумілій формі.
 Якісні адміністративні послуги
та процедури чітко визначені
в законодавстві, забезпечують
основні гарантії для громадян і
доступні як на місцевому рівні
(через сучасні центри надання
адміністративних послуг –
ЦНАПи), так і в електронному
вигляді.
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ДОСЯГНЕННЯ
Ефективні урядові рішення
 Комплексне стратегічне планування Уряду було
узгоджене із середньостроковим бюджетним
плануванням.
 Створено Єдиний веб-портал електронного
урядування (portal.kmu.gov.ua)
 Розпочато впровадження електронних систем
для затвердження проєктів нормативноправових актів (НПА) та системи електронного
документообігу в ЦОВВ. Затверджено формат
нового електронного документа згідно
европейського стандарту ETSI EN 319 162 ASIC
(Associated Signature Containers) Baseline Proﬁle.
 До системи електронної взаємодії згідно
европейського стандарту підключено 673
державні установи.

Реформи в Україні
2016-2019:
Незворотність змін

Професійна державна служба
 Процедури конкурсного відбору на державну
службу були оновлені відповідно до найкращих
практик ЄС. Відкрито сучасний портал вакансій
career.gov.ua, в якому було подано понад 31 тисячу
заяву на участь в конкурсі на державну службу.
 Запроваджені процедури щорічної оцінки
ефективності та всі державні службовці були
оцінені за 2018 рік. Оцінка категорії А була
оприлюднена.
 Проведено тендер за процедурами Світового
банку, а постачальник підписав контракт на
впровадження інформаційної системи управління
персоналом на державній службі (HRMIS) для
підвищення її ефективності та прозорості.

Підзвітна система державних
органів
 Були затверджені вимоги до
структури пілотних міністерств з
функцією формування державної
політики, відокремленою від
непрофільних функцій міністерств.
 Завершено реорганізацію 8
пілотних міністерств, де було
сформовано 58 директоратів,
призначено 532 фахівця з питань
реформ.
 Розпочато оптимізацію
непрофільних функцій та функцій
підтримки міністерств.
Якісні адміністративні послуги та
процедури
 Доступність адміністративних
послуг була збільшена завдяки
роботі 778 центрів надання
адміністративних послуг (ЦНАП).
 Введено в дослідну експлуатацію
систему електронної взаємодії
державних електронних
інформаційних ресурсів
(ТРЕМБІТА).
 Оновлено Єдиний державний
веб-портал відкритих даних (data.
gov.ua) та опубліковано 11 000
наборів відкритих даних.
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НАСТУПНІ ПЛАНИ

ВПЛИВ

Ефективні урядові рішення.
 Подальше спрощення Регламенту Кабінету Міністрів України щодо
вдосконалення процесу планування, координації та ухвалення
урядових рішень.
 Посилити спроможність Центру Уряду координувати державну
політику і чітко визначити його ролі та функції відповідно до
принципів “належного врядування”.
 Розширити впровадження електронних систем для схвалення
проектів НПА та управління електронними документами на всі
міністерства.

 Ефективне врядування
має важливе значення
для ефективного
функціонування держави
і є передумовою
досягнення більш
широких цілей Уряду
щодо економічного
зростання та людського
розвитку.
 Реформи допомагають
Уряду надавати кращі
послуги громадянам і
підвищують прозорість
та підзвітність
державного управління
в цілому. Сучасні
технології, інструменти
та процеси знижують
експлуатаційні витрати
і підвищують якість
і швидкість багатьох
адміністративних
процесів.
 Згідно з Індексом
глобальної
конкурентоспроможності
за 2016–2018 рр.,
за показником
ефективності
державного сектору
Україна набрала + 30
балів (89-е місце у 2018
році з 140).

Професійна державна служба.
 Продовжити оптимізацію конкурсних процедур та розвивати
Українську школу управління, до якої також належить Центр
оцінювання кандидатів на державну службу.
 Забезпечити справедливу та прозору систему оплати праці
державних службовців на основі класифікації робіт та оновленої
рамки компетентностей.
 Впроваджувати ключові модулі HRMIS у міністерствах.
Підзвітна система державних органів.
 Завершити реорганізацію всіх міністерств відповідно до єдиної
цільової моделі міністерства, підвищити відповідальність за
сфери та спроможність формування політики та продовжити
скорочення невластивих функцій міністерств.
 Оптимізувати функції забезпечення роботи ЦОВВ на основі
принципів «аутсорсингу» та «спільних сервісних центрів».
 Запровадити проактивні та клієнтоорієнтовані підходи до
поширення інформації про державні установи.
Якісні адміністративні послуги та процедури.
 Забезпечити прийняття Закону про адміністративну процедуру,
його подальше впровадження та сприяти широкому
інформуванню громадськості.
 Зменшити адміністративне навантаження на громадян та бізнес,
у тому числі шляхом спрощення (реінжинірингу) основних послуг
та їх подальшої «цифровізації».
 Запровадити періодичні інструменти для моніторингу якості
адміністративних послуг та рівня задоволеності клієнтів цими
послугами.
 Підключити 25 державних електронних інформаційних ресурсів
до системи електронної взаємодії державних електронних
інформаційних ресурсів (ТРЕМБІТА).
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Розвиток
електронного
врядування
Одним із пріоритетів побудови ефективного
врядування поряд із реформуванням системи
державного управління є запровадження
інструментів електронного урядування,
що передбачає використання інструментів
електронного урядування для формування
ефективного і прозорого держуправління,
підвищення ефективності Уряду, впровадження
якісних електронних послуг та підвищення
рівня взаємодії (інтеграції) між державою та
громадянами.







КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ


Реформи в Україні
2016-2019:
Незворотність змін

 Запровадження надання пріоритетних
електронних послуг в усіх сферах
суспільного життя.
 Оприлюднення високоякісних наборів
відкритих даних з урахуванням суспільного
інтересу, кращих світових практик і
відповідно до встановлених вимог щодо
відкритості та прозорості діяльності.
 Запровадження електронної взаємодії
державних електронних інформаційних
ресурсів.
 Розвиток електронного документообігу.



Суттєво розширена та оптимізована мережа ЦНАП
та збільшена кількість адміністративних послуг,
більше 15 млн послуг громадяни за 2018 р. отримали
через ЦНАП, в середньому понад 57 тисяч послуг
щодня. Протягом року відкрилось 54 центри
надання адміністративних послуг в об’єднаних
територіальних громадах, 84 віддалених робочих
місць адміністраторів центрів, три мобільних центри
надання адміністративних послуг.
Модернізовано Єдиний державний веб-портал
відкритих даних на основі єдиного дизайн-коду та
відбулась міграція порталу на платформу CKAN. На
порталі опубліковано понад 11 000 наборів даних. На
базі відомостей про транспортні засоби Texty.org.ua
та Opendatabot створили сервіси, якими громадяни
скористалися понад 1 млн разів. Також контрольні
державні органи відкрили дані про понад 143 400
перевірок бізнесу, запланованих на 2019 рік.
Запроваджено принцип «Цифровий за
замовчуванням», який передбачає саме електронний
спосіб реалізації всіх процесів та проведення
цифрової експертизи всіх нормативно-правових актів
з питань інформатизації, е-урядування, формування
і використання національних електронних
інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного
суспільства, електронної демократії, надання
адміністративних послуг або цифрового розвитку.
Розпочато впровадження електронної ідентифікації:
запущено в дослідну експлуатацію інтегровану
систему електронної ідентифікації id.gov.ua. Ця
система повинна врегулювати єдину систему
е-ідентифікації для використання та розвитку всіх
інструментів (BankID, MobileID, КЕП/цифрові паспорти),
що дозволить реалізувати принцип «єдиного вікна».
Впроваджено в дослідну експлуатацію систему
електронної взаємодії державних електронних
інформаційних ресурсів (ТРЕМБІТА), що дозволить
органам влади оперативно обмінюватись необхідною
інформацією для надання електронних послуг для
громадян та бізнесу.

 На урядовому порталі
kmu.gov.ua доступно більше
120 електронних послуг, які
є найбільш пріоритетними
та соціально важливими для
громадян та бізнесу, а саме у
сфері:
○
○
○
○
○
○
○
○

Соціальний захист – 14 послуг.
Будівництво та нерухомість –
10 послуг.
Земля та екологія – 20 послуг.
Реєстрація та ведення бізнесу
– 28 послуг.
Громадянство та міграція –
8 послуг.
Фінанси та податки –
29 послуг.
Транспорт – 7 послуг.
Безпека та суд – 4 послуги.

 До системи обміну електронними
документами підключено
193 органи влади, установи
та організації. Таким чином
електронна міжвідомча взаємодія
впроваджена у 673 організаціях.
До системи обміну електронними
документами підключено всі міські
ради міст обласного значення, 336
РДА, 8 міст обласного значення
та 12 територіальних громад.
Впроваджено та затверджено
формат електронного документу
згідно європейських стандартів
ETSI EN319 162 ASiC (Associated
Signature Contrainers) Baseline
Proﬁle.

Електронні послуги

НАСТУПНІ ПЛАНИ

120

 Повноцінне розгортання «Трембіти», підключення до неї
електронних реєстрів.
 Подальша оптимізація та реінжиніринг адміністративних
послуг за принципом життєвих та бізнес-ситуацій.
 Розширення переліку наборів даних та підвищення якості
відкритих даних, що публікуються.
 Збільшення переліків підключених органів місцевого
самоврядування та новостворених об’єднаних територіальних
громад до системи обміну електронними документами.
Впровадити систему погодження нормативно-правових
актів в електронному форматі, електронний архів та систему
е-контрактинг.
 Подальше законодавче та технічне врегулювання єдиної
системи е-ідентифікації для використання та розвитку всіх
інструментів (BankID, MobileID, ЕЦП/цифрові паспорти).

послуг

найбільш
затребуваних
державних
послуг уже
доступні
в режимі
онлайн

29 7 20 8
послуг

послуг

Фінанси та
податки

Транспорт

послуг
Земля та
екологія

послуг
Громадянство та
міграція

Утричи
зросло
користування
е-послугами

Доступ до
всіх е-послуг
в Україні
через
Урядовий
портал kmu.
gov.ua

4 28 10 14
послуги

послуг

Безпека та
суд

Реєстрація
та ведення
бізнесу

послуг

послуг

Будівництво Соціальний
та
захист
нерухомість

Електронний документообіг 2018

673
ограни влади,
установи, організації
наразі підключені до
СЕВ ОВВ

Протягом 2018 року до
системи електронної
взаємодії органів
виконавчої влади (СЕВ
ОВВ) було підключено
193 органи влади,
установи та організації

Щоденно між ними
пересилається
близько 5 400
електронних
документів

ВПЛИВ
 Згідно з останнім дослідженням ООН (United Nations
Е-government Survey 2018) щодо розвитку електронного
урядування (E-Government Development Index), Україна посіла 82
місце серед 193 країн, що свідчить, що потрібно продовжувати
покращувати якість та рівень надання послуг, розширити
покриття телекомунікаційної інфраструктури та розвивати
інструменти електронної участі населення в державних процесах.
 У 2018 році Україна посіла друге місце серед країн, що досягли
найбільшого прогресу у сфері публікації та використання
відкритих даних для підзвітності влади, розвитку інновацій та
соціального впливу, та 17-е місце серед 30-ти країн підписантів
Міжнародної хартії відкритих даних, до якої Україна приєдналася
у 2016 році (звіт світового рейтингу Open Data Barometer). Від
вересня 2018 року українські державні дані автоматично, як
і дані країн ЄС, публікуються на European Data Portal. Портал
містить понад 860 тис. наборів даних, що охоплюють 35 країн і 78
місцевих та національних порталів.
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Реформа системи
управління державними
фінансами
Упродовж тривалого часу система публічних
фінансів України мала низку недоліків, що суттєво
стримували зміцнення економіки.
Відсутність цілісної системи стратегічного
планування не давала змоги скерувати процес
бюджетного планування належним чином
та призводила до послаблення зв’язків між
бюджетними програмами та пріоритетами розвитку
держави.

Реформи в Україні
2016-2019:
Незворотність змін

Ключова мета реформи – змінити ситуацію та
забезпечити належне фінансування виконання
державою своїх функцій на основі ефективного
розподілу та використання фінансових ресурсів.

КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
 Побудова сучасної ефективної
системи управління державними
фінансами як основи для стійкого
економічного зростання.
 Забезпечення ефективного
акумулювання державних
ресурсів та їх розподілу
відповідно до пріоритетів
розвитку держави у
середньостроковій перспективі.

ДОСЯГНЕННЯ
 Запроваджено середньострокове
бюджетне планування, розроблено,
схвалено та прийнято Верховною
Радою України комплексні зміни до
Бюджетного кодексу України та зміни
до інших законодавчих актів щодо
запровадження середньострокового
бюджетного планування.
 Прийнято Середньострокову
стратегію управління державним
боргом на 2018–2020 роки.
Стратегією визначено завдання
щодо зниження відношення боргу до
ВВП з 52,3% на кінець 2018 року до
43% до кінця 2022 року. Вона також
встановлює якісні цілі, які дозволять
не тільки знизити рівень боргу до
ВВП, а й покращити його структуру
і знизити ризики, які йому сьогодні
притаманні.
 Визначено Порядок здійснення
верифікації та моніторингу пенсій,
допомог, пільг, субсидій та інших
соціальних виплат, які здійснюються
за рахунок державних коштів. Процес
верифікації спрямований на те, щоб
кінцевими отримувачами державних
виплат були саме ті громадяни, які
потребують допомоги держави.
За результатами верифікації за
2016–2018 роки було підтверджено
до повернення неправомірно
призначених соціальних виплат на
загальну суму 172 млн гривень.
 Розширено доступу громадян
України до інформації щодо публічних
коштів. Запущено Єдиний вебпортал
використання публічних коштів
(spending.gov.ua), Державний
вебпортал бюджету для громадян
(openbudget.gov.ua).

Відношення загального
обсягу державного боргу та
гарантованого державою боргу до
ВВП, %ВВП

Доходи загального фонду місцевих бюджетів
(без урахування міжбюджетних трансфертів),
млрд грн

234,1
79,1

80,9

258,6

192,7

71,8
60,9

146,6
101,6

2015

2016

2017

2018

Індекс відкритості бюджету Open
Budget (укладається раз на 2 роки,
100 балів максимум)

46

54

2015

2017

2015

2016

2017

2018

2019
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Децентралізація
КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
Ще одним ключовим пріоритетом побудови
ефективного врядування є децентралізація, що
передбачає створення сучасної системи місцевого
самоврядування та територіальної організації
влади з урахуванням українських особливостей
на основі європейських цінностей розвитку
місцевої демократії, зокрема – Хартії місцевого
самоврядування.
В Україні процес децентралізації розпочато у
2014 р. з прийняття Концепції реформи місцевого
самоврядування та територіальної організації
влади, Закону «Про добровільне об’єднання
територіальних громад» та змін до Бюджетного
і Податкового кодексів (щодо фінансової
децентралізації).

Реформи в Україні
2016-2019:
Незворотність змін

Цей процес дозволив сформувати відповідно
до положень Європейської хартії місцевого
самоврядування значний дієвий і спроможний
інститут місцевого самоврядування на базовому
рівні – об’єднані територіальні громади.

 Формування спроможних
територіальних громад та
підтримка їх розвитку задля
можливості надання ними якісних
та доступних послуг населенню.
 Досягнення оптимального
розподілу повноважень
між органами місцевого
самоврядування та органами
виконавчої влади.
 Забезпечення доступності та
якості публічних послуг, що
мають надаватися відповідно
до державних стандартів з
урахуванням необхідності
забезпечення територіальної
доступності, належної
матеріально-технічної бази,
відкритості інформації про
послуги, порядок та умови їх
надання та професійності їх
надання.

Об’єднані територіальні громади

ДОСЯГНЕННЯ
 У процесі децентралізації громади
отримали ресурси, фінанси і повноваження
– значний інструментарій і можливості
для забезпечення повноцінного місцевого
розвитку. Згідно прийнятим змінам до
Податкового та Бюджетного кодексів,
новостворені об’єднані громади отримали
повноваження та ресурси, які мають
міста обласного значення, зокрема –
зарахування до місцевих бюджетів ОТГ
60% податку на доходи фізичних осіб на
власні повноваження. Крім того, на місцях
повністю залишаються надходження від
єдиного податку, податку на прибуток
підприємств і фінансових установ
комунальної власності та податку на майно
(нерухомість, земля, транспорт).
 Об’єднані територіальні громади мають
прямі міжбюджетні відносини з державним
бюджетом (до реформи прямі відносини
мали лише обласні та районні бюджети,
бюджети міст обласного значення),
для виконання делегованих державою
повноважень їм надаються відповідні
трансферти (дотації, освітня та медична
субвенції, субвенція на розвиток
інфраструктури громад тощо). Законодавчі
зміни також надали право органам
місцевого самоврядування затверджувати
місцеві бюджети незалежно від дати
прийняття закону про державний бюджет.

924

4 277

10

ОТГ створено
на 10.05.2019 року

громад
28,3% від загальної
кількості місцевих рад
станом на 01.01.15 р.

млн осіб
26% загальної кількості
населення України

Такі зміни вже дали перші результати

234,1

258,6

192,7
146,6

2016

2017

2018

2019*

+30%

x1,5

Темпи зростання
місцевих податків та
зборів у ОТГ щорічно
зростають

Разів
щорічно збільшуються
видатки бюджету
розвитку в розрахунку
на одну особу

Доходи загального фонду місцевих
бюджетів від 2016 по 2019 рік
зросли майже на 112 млрд гривен
*згідно звітних даних ДКСУ станом на 01.07.2019 року
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 Обсяг державного фінансування,
спрямованого на поліпшення
інфраструктури громад та
регіональний розвиток, зріс
на 13,4 млрд грн у порівнянні з
відповідним показником на початку
процесу реформування у 2016 році.

ДОСЯГНЕННЯ

Реформи в Україні
2016-2019:
Незворотність змін

 Відбувається передання повноважень у сфері
архітектурно-будівельного контролю – 100
громад отримали повноваження.
 Рішенням КМУ у 2018 році було запущено
процес передання земельних ділянок
сільськогосподарського призначення із
державної у комунальну власність ОТГ.
Тільки за минулий рік 646 ОТГ отримали у
комунальну власність 1 450,8 тисяч гектарів
земель.

16,1

19,37

20,75

7,3
2016

2017

2018

(млрд грн)

2019

 Державою також було запущено процес секторальної
децентралізації.

793/1 284

1 388

2019 (01.06.2019)
Створюється нова сучасна мережа
шкіл – створено 793 опорні школи
та 1 284 філії.

придбано шкільних автобусів, які
підвозять близько 69 тис. дітей, що
мешкають у сільській місцевості,
для отримання якісних послуг
освіти.

 Розпочато реорганізацію мережі медичних закладів по всій території
України.

96

582

1 020

госпітальні округи
створено на
вторинному рівні та 76
госпітальних рад у 15
регіонах України

сільські амбулаторії
службових автомобілів
На первинному рівні започатковано побудову
по всій Україні нової сучасної мережі медичних
закладів в громадах сільської місцевості, до
кінця 2019 року буде побудовано 582 сільські
амбулаторії та придбано 1 020 службових
автомобілів.

ВПЛИВ
 Реформа децентралізації влади – це потужна і тривала реформа,
яка передбачає не тільки зміну територіального устрою в
країні та передання ресурсів та повноважень на міста, вона
передбачає зміну парадигми управління та відповідальності на
всіх рівнях влади. Розвиток місцевою владою інфраструктури
територій громад, можливість самостійно господарювати на
своїй землі, приймати рішення щодо розвитку згодом надасть
можливість значно поліпшити життя у кожному населеному
пункті та у країні в цілому.
 Ця трансформація вже відбувається. Переваги реформи багато
громад відчули вже сьогодні:
○ Громади отримали додаткові ресурси і повноваження, і це
дало поштовх до повноцінного розвитку громад: в їх містах,
селах і селищах почали приводити до ладу дороги, медичні
та освітні заклади – все те, що десятиліттями перебувало у
занепаді.
○ Місцева влада сьогодні стала зацікавленою в розвитку
інвестиційної привабливості своїх територій на благо
громади, адже сплачені тут податки йдуть на підвищення
якості життя мешканців цієї території.
○ Значну кількість різноманітних дозволів та реєстраційних
документів для ведення бізнесу тепер можна отримувати
на місцях, громади зможуть самостійно залучати інвестиції,
сприяючи їх соціально-економічному розвитку.
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Розвиток
людського капіталу
Створення необхідних базових умов для
комфортного та безпечного життя, можливостей
для реалізації потенціалу громадян – одна
із найважливіших функцій держави. Якісний
розвиток людського капіталу є основою
зростання національної економіки та зміцнення
конкурентних позицій України у світі.

Реформи в Україні
2016-2019:
Незворотність змін

Розвиток людського капіталу має на меті
покращити якість життя та освіти і підвищити
продуктивність праці.

Фундаментальні реформи в
соціально-гуманітарній сфері вже
активно впроваджуються, але
більшість змін мають довгостроковий
горизонт імплементації. Перші
досягнення і успішно виконані
пріоритети стануть базисом для
сталого продовження реформ.

Пенсійна реформа
Впровадження справедливих
пенсійних виплат має на меті
ліквідувати значний розрив між
спеціальними та звичайними
пенсіями і забезпечити гідну
пенсію тим громадянам, що
сплачують внески протягом свого
життя без приховування доходів.
У жовтні 2017 р., перед
початком реформи, вісім
мільйонів пенсіонерів (68%)
отримували мінімальну пенсію,
незважаючи на тривалість
стажу роботи та заробітку, з
якого особа сплачувала внески.
Неспроможність запровадити
необхідні зміни у пенсійній
системі могла протягом 5–10
років призвести до нездатності
держави гарантувати пенсійні
виплати.
Новий Закон «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів
України щодо підвищення пенсій»
запрацював у повному обсязі від
1 січня 2018 року. Це – перший
етап реформи, покликаний
стабілізувати пенсійну систему,
скасувати «зрівнялівку» та
забезпечити справедливість при
визначенні розміру пенсійних
виплат у майбутньому. Також його
завдання – підготувати підґрунтя
для наступних етапів реформи,
включно з впровадженням
обов’язкового накопичувального
пенсійного страхування.

КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ

ВПЛИВ

 Перерахунок пенсій для кращої відповідності стандартам
життя.
 Скасування зниження пенсій для пенсіонерів, що працюють;
 Перерахунок пенсій військовим.
 Підвищення вимог до трудового стажу для майбутніх пенсій;
 Обов’язкова щорічна індексація пенсій.
 Подолання дефіциту Пенсійного фонду.

Передбачається, що
впровадження реформи
усуне дефіцит Пенсійного
фонду у середньостроковій
перспективі. Це сприятиме
макроекономічній та
фінансовій стабільності
держави. Протягом 2018–2021
років дефіцит Пенсійного
фонду має триматися на
одному рівні, з поступовим
зниженням, починаючи від
2022 року.

ДОСЯГНЕННЯ
 Від 1 жовтня 2017 року підвищили пенсії для 10,2 мільйонів осіб.
Середній розмір підвищення становить близько 561 грн, або
+31% відносно 1 січня 2017 р.
 1 березня 2019 р. було проведено першу щорічну автоматичну
індексацію пенсій. Пенсії підвищено для 8,9 млн осіб.
 Пенсії підвищено для близько 500 тис. військових пенсіонерів
у 2018 р. і для 455 тис. – у 2019 р. Середній розмір підвищення
становить 1,476 грн та близько 764 грн відповідно.

НАСТУПНІ ПЛАНИ
Другий етап реформи – це впровадження 2-го рівня пенсійної
системи (обов’язкового накопичувального пенсійного
страхування) та вдосконалення 3-го рівня (добровільного
накопичувального страхування).
Ключове законодавство, що повинно бути прийняте:
 Проєкт закону «Про загальнообов’язкове накопичувальне
пенсійне забезпечення».
 Проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України
щодо накопичувальної професійної пенсійної програми».

Реформа також має на
меті стимулювати людей
молодого та середнього віку
легалізувати свої доходи,
що створить для них кращі
умови отримання пенсії в
майбутньому.
Впровадження 2-го та
вдосконалення 3-го рівня
пенсійної системи створить
стійку основу для вищих
пенсій нинішнім та майбутнім
поколінням, а також стане
довгостроковим національним
інвестиційним ресурсом.
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КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ

Реформа системи
соціальної
підтримки
Реформи в Україні
2016-2019:
Незворотність змін

Поліпшення ефективності соціальної підтримки
населення має на меті надавати допомогу тим, хто
потребує її найбільше, захистити малозабезпечені
верстви населення та підтримати їх у процесі
соціальної інтеграції.

 Модернізація системи соціальних
виплат, що впливає на 20
мільйонів громадян.
 Діджиталізація соціальних послуг.
 Монетизація субсидій та пільг.
 Вдосконалення соціальної
підтримки ветеранів війни.
 Впровадження єдиної системи
надання соціальних послуг на
рівні територіальної громади.
 Забезпечення виховання кожної
дитини в сім’ї або умовах,
наближених до сімейних.
 Гарантування безпеки та
благополуччя кожної дитини.

ДОСЯГНЕННЯ

НАСТУПНІ ПЛАНИ

Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення
 Монетизація субсидій розпочалася у січні 2019 р., поширюючись
на 4,0 млн домогосподарств.
 14 центрів соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс» відкрито з 2017
року, ще 15 заплановано на 2019 р.
 Міністерство у справах ветеранів створене у грудні 2018 р.

 Прийняття Верховною Радою проєкту
закону «Про верифікацію та моніторинг
державних виплат». Документ, зокрема, має
на меті повноцінно регулювати верифікацію
відповідності критеріїв для отримання
субсидій та іншої державної допомоги.
 Модернізація системи «E-Social», зокрема,
перехід у режим тестової експлуатації до кінця
2019 р.
 Затвердження Державної програми
запобігання та протидії домашньому
насильству.
 Затвердження державних стандартів
соціальних послуг і їх імплементація на
місцевому рівні.
 Прийняття Верховною Радою проєкту
закону «Про внесення змін до законодавства
стосовно реформування системи
інституційного догляду та виховання дітей».
Затвердження плану дій 2-го етапу відповідної
Національної стратегії.
 Запровадження надання пільг на оплату
житлово-комунальних послуг у грошовій
формі.
 Подальше збільшення кількості громад,
забезпечених спеціалізованими автомобілями
для перевезення осіб з інвалідністю.

Розвиток соціальних та реабілітаційних послуг у територіальних
громадах
 Реформовано систему забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації осіб з інвалідністю за принципом «гроші ходять за
людиною».
 Служби з перевезення осіб з інвалідністю створено у територіальних
громадах, протягом 2018–2019 рр. закуплено 49 спеціалізованих
автомобілів.
 Прийнято нові державні будівельні норми «Інклюзивність будівель і
споруд», що передбачають впровадження елементів інклюзивності для
будь-якого нового будівництва.
Захист прав дітей
 Утворено 183 служби у справах дітей у новостворених громадах
 Реалізується реформа закладів цілодобового утримання та виховання
дітей (деінституціалізація) з метою забезпечення права дітей на
виховання в сім’ї або умовах, наближених до сімейних. З часу
запровадження реформи у 2017 році оптимізовано 59 інтернатних
закладів виховання дітей (22 ліквідовано).
 Більше 120 будинків придбано для утворення дитячих будинків
сімейного типу, майже 1 300 квартир придбано для дітей-сиріт.
 Впроваджено щомісячні виплати на третю та кожну наступну дитину у
розмірі 1 700 грн. У програмі бере участь більше 160 тис. сімей.
 Більше 50 тис. місць створено у дитячих садочках протягом 2017–18 рр.
Гендерна рівність
 Прийнято Державну соціальну програму забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року.
 Утворено посаду Урядового уповноваженого з питань гендерної
політики, переможця конкурсу призначено у лютому 2018 р.
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 Створення нової системи організації
охорони здоров’я на засадах
медичного страхування: глибока
трансформація системи через
створення та запровадження нової
моделі фінансування, ефективний та
справедливий розподіл публічних
коштів та скорочення неформальних
платежів, створення стимулів до
поліпшення якості медичної допомоги
та підвищення ефективності процесу її
надання.
 Підвищення рівня доступності
лікарських засобів та ефективності
використання бюджетних коштів
через механізми реімбурсації, змін
у системі закупівель та ціновому
регулюванні.

Охорона здоров’я
Загальний обсяг витрат на охорону здоров’я в
Україні – пацієнтів і держави разом – відповідає
середньому показнику в багатьох країнах Європи.
Багато років медичне обслуговування в Україні
залишалось безоплатним тільки декларативно.
Трансформація системи охорони здоров’я має
на меті забезпечити всім громадянам України
рівний доступ до якісних медичних послуг та
перебудувати систему охорони здоров’я так, щоб
у її центрі був пацієнт.

Реформи в Україні
2016-2019:
Незворотність змін

Основою для реформи стало прийняття 19
жовтня 2017 року Парламентом Закону України
«Про державні фінансові гарантії медичного
обслуговування населення».

 Екстрена і високоспеціалізована
медична допомога: забезпечення
своєчасною та якісною екстреною
медичною допомогою населення
України, забезпечення лікування
невідкладних станів, які загрожують
життю пацієнтів із хворобами
системи кровообігу, розвиток служби
трансплантації.
 Розвиток системи громадського
здоров’я через орієнтацію системи
охорони здоров’я на збереження
та зміцнення здоров’я, збільшення
тривалості та покращення якості
життя, запобігання захворюванням,
продовження активного та
працездатного віку і зменшення
економічного навантаження на
бюджет охорони здоров’я.

КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ

ДОСЯГНЕННЯ

Створення нової системи організації
охорони здоров’я на засадах медичного
страхування
 Створення єдиного національного
закупівельника медичних послуг.
 Запровадження принципу «гроші
ходять за пацієнтом».
 Автономізація постачальників медичної
допомоги.
 Запровадження електронної системи
медичних даних.
 Впровадження державного
гарантованого пакета медичної
допомоги.
 Реформа медичної освіти.

Створення нової системи організації
охорони здоров’я на засадах медичного
страхування
 30 березня 2018 року створено
Національну службу здоров’я України,
що оплачує вартість реально наданих
медичних послуг за принципом «гроші
ходять за пацієнтом».
 Вже 1 308 закладів перейшли на
контрактну систему відносин із НСЗУ,
яка протягом 2018–2019 рр. виплатила
закладам за надані медичні послуги
13,1 млрд грн. Протягом національної
кампанії понад 28 млн українців обрали
свого лікаря, підписавши декларації.
Завдяки реформі заробітні плати лікарів
і медсестер у деяких закладах виросли у
2–3 рази.
 Запроваджено чотирьохкомпонентний
єдиний державний кваліфікаційний іспит
(ЄДКІ) для студентів-медиків.

Підвищення рівня доступності лікарських
засобів
 Прозора та ефективна закупівля ліків.
 Механізм реімбурсації для ліків від
низки поширених хвороб.
 Запровадження референтного
ціноутворення.
Екстрена і високоспеціалізована медична
допомога
 Створення оперативно-диспетчерських
служб у регіонах.
 Зміцнення матеріально-технічної бази
системи екстреної медичної допомоги.
 Створення та розвиток регіональних
реперфузійних мереж.
 Розвиток національної системи
трансплантації.
Розвиток системи громадського здоров’я
 Розбудова регіональних систем
громадського здоров’я.
 Розвиток імунопрофілактики.
 Розбудова національної системи крові.

Підвищення рівня доступності лікарських
засобів
 Від 2015 року державні закупівлі
лікарських засобів здійснюються через
спеціалізовані міжнародні організації:
деякі ліки закуповують у десятки
разів дешевше, а кількість додатково
закуплених ліків на заощаджені кошти
за деякими програмами сягає 85% плану.
25 жовтня 2018 р. утворено ДП «Медичні
закупівлі України», покликане замінити
міжнародні організації для закупівель за
кошти держбюджету.
 З 1 квітня 2019 року адміністрування
програми «Доступні ліки» передано НСЗУ.
Станом на серпень 2019 року 6179 аптек
беруть участь у програмі, відпущено
більше 4 млн електронних рецептів.

Комп’ютеризація закладів охорони здоров’я

97%
4%
2017

1 кв. 2019

Державна програма «Доступні ліки»

6 000

>6,6

35

>1,8

аптек

млн
українців

млн
рецептів

млрд
гривень

Кожна третя
аптека увійшла
в програму

Скористалися
програмою з
1 квітня 2017
року

За якими
пацієнти
отримали ліки
за час роботи
програми

Вартість
відшкодованих
ліків за час
роботи
програми

48
РОЗВИТОК
ЛЮДСЬКОГО
КАПІТАЛУ

ДОСЯГНЕННЯ
Екстрена і високоспеціалізована медична допомога
 Кількість реперфузійних центрів у форматі
«24/7/365» зросла з 23, станом на травень 2016 р.,
до 40, станом на 1 кв. 2019 р., на 2019 р. запланована
закупівля 13 стаціонарних ангіографів.
 Прийнято Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо охорони
здоров’я та трансплантації органів та інших
анатомічних матеріалів людині», що створює
законодавче підґрунтя для розвитку національної
системи трансплантації.
 Створено 13 оперативно-диспетчерських служб у
регіонах.

Реформи в Україні
2016-2019:
Незворотність змін

Розвиток системи громадського здоров’я
 Прийнята Концепція розвитку системи
громадського здоров’я та Національний план
заходів.
 Із запланованих 25 створені та функціонують 12
регіональних центрів громадського здоров’я
 Прийнято Національний план дій щодо
неінфекційних захворювань для досягнення
Глобальних цілей сталого розвитку. МОЗ України
разом з іншими міністерствами розпочинає
довготривалу національну кампанію для
запобігання неінфекційним захворюванням.
 Запроваджено трирічне планування закупівель
вакцин, Україна забезпечена всіма вакцинами,
відповідно до Національного календаря щеплень.
 Охоплення за деякими профілактичними
щепленнями дітей до 1 року зросло у 2–3 рази у
2018 р., порівняно з 2016 р.

Проект «Рятуємо серця»

26

13

ангіографів
закуплено

ангіографів
2019 р. (план)

2017-2018 рр.

24 000
стент-систем
закуплено за кошти держбюджету у
2018 р. - 100% потреби

Результати:
+2 рази кількість стентувань для
пацієнтів з гострим інфарктом
міокарда

10 774
5 300
2015

2018

НАСТУПНІ ПЛАНИ

ВПЛИВ

Створення нової системи організації
охорони здоров’я на засадах медичного
страхування
 Затвердження гарантованого
пакету медичних послуг: прозоро
визначений обсяг первинної,
вторинної (спеціалізованої), третинної
(високоспеціалізованої), екстреної
медичної допомоги та лікарських
засобів, право на отримання якого у
разі потреби мають всі без винятку
громадяни України.
 Запровадження у 2019 році
електронного документообігу на
первинній ланці.

Екстрена і високоспеціалізована
медична допомога
 Екстрена медична допомога: закупівля
нового транспорту з необхідним
обладнанням, навчання сучасних
технік надання екстреної медичної
допомоги на догоспітальному етапі,
розширення транзиторної програми
для парамедиків.
 Продовження розбудови мережі
реперфузійних центрів.
 Реалізація другого етапу пілотного
проєкту щодо зміни механізму
фінансування оперативного лікування
з трансплантації.

Перехід до системи професійного
ліцензування лікарів
 Забезпечення функціонування
Ліцензійної ради та її Секретаріату.
 Проведення у повному обсязі
ліцензійного іспиту для практикуючих
лікарів у перехідному періоді (5 років).
 Координація розробки та затвердження
професійних стандартів лікарів.

Розвиток системи громадського
здоров’я
 Продовження розбудови регіональних
центрів громадського здоров’я.
 Подальша гармонізація законодавства
у сфері громадського здоров’я із
законодавством ЄС та передовими
міжнародними практиками.
 Забезпечення епідеміологічного
благополуччя населення шляхом
охоплення профілактичними
щепленнями 95% громадян.
 Запуск національної системи
крові, що на загальнодержавному
рівні забезпечує обіг безпечних
компонентів донорської крові.

Підвищення рівня доступності лікарських
засобів
 Знизити рівень самолікування та
підвищити контрольовану терапію з
боку лікаря.
 Удосконалити систему державного
регулювання цін на лікарські засоби.
 Створити агентство з оцінки медичних
технологій як незалежний дорадчий
орган при МОЗ України відповідно до
кращих міжнародних практик.
 Розвиток інституційної спроможності
ДП «Медичні закупівлі України».

Реалізація трансформації системи охорони
здоров’я забезпечить підвищення якості медичних
послуг для громадян, переоснащення закладів
охорони здоров’я, підвищення доступності ліків,
збільшення заробітних плат медичного персоналу,
зниження рівня корупції і прихованих платежів у
системі охорони здоров’я.
У довгостроковій перспективі це призведе до
покращення якості життя населення, збільшення
середньої тривалості життя і зниження рівня
смертності.

50
РОЗВИТОК
ЛЮДСЬКОГО
КАПІТАЛУ

Освіта і наука
Українська освіта протягом багатьох років не
відповідала сучасним запитам з боку особистості,
суспільства та економіки. В українських школах
і закладах вищої освіти учні та студенти
здебільшого здобувають сукупність знань
без розуміння того, як це може допомогти їм
реалізуватися в житті. До того ж, освітній процес
у закладах професійної (професійно-технічної) та
вищої освіти відірваний від потреб ринку праці.
Тому розпочато системну трансформацію сфери,
головна мета якої – нова висока якість освіти на
всіх її рівнях. Завданням реформи є перетворення
української освіти на інноваційне середовище,
в якому учні й студенти набуватимуть ключових
компетентностей, необхідних для самореалізації
та успішного життя у сучасному світі, а науковці
матимуть усі необхідні можливості та ресурси для
своєї роботи.

Реформи в Україні
2016-2019:
Незворотність змін

Масштабне реформування освіти в Україні
стало можливим завдяки прийняттю рамкового
Закону України «Про освіту». Основні пріоритети
реформи:

 Реформування загальної середньої
освіти («Нова українська школа»):
школа буде місцем, де діти
отримують не лише знання, а й
уміння їх застосовувати та цінності
для орієнтування у сучасному
світі. Вона буде не лише закладом
освіти, а й безпечним середовищем
для розвитку, де діти вчаться
спілкуватися між собою.
 Модернізація професійної
(професійно-технічної) освіти:
заклади ППТО отримають оновлені
матеріально-технічну базу і зміст
освіти з метою відповідності вимогам
ринку праці.
 Реформування фахової передвищої
освіти, вищої освіти та освіти
дорослих: вдосконалення і
осучаснення змісту освіти,
удосконалення фінансовоекономічних відносин, посилення
інституційної спроможності як на
рівні конкретних ЗВО, так і галузі в
цілому.
 Створення нової системи
управління та фінансування науки:
реформа покликана зупинити
стагнацію у сфері науки, сформувати
запит на якісну підготовку наукових
кадрів, підвищити ефективність
проведення досліджень та
розробок в галузі фундаментальних
і прикладних наук, скоротити
розрив між дослідженнями та
впровадженням їх результатів,
інтегрувати вищу освіту й науку
України у світовий науковий та
освітній дослідницький простір.

КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
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Реформування загальної середньої освіти:
 Новий зміст освіти, спрямований на формування
компетентностей (економічна компетентність, критичне
мислення, емоційний інтелект тощо).
 Впровадження проєктної роботи та навчання через
діяльність.
 Впровадження педагогіки партнерства у середній освіті.
 Започаткування конкурсного відбору керівників шкіл і
розширення їх повноважень.
 Заснування Державної служби якості освіти, покликаної
здійснювати інституційний аудит закладів освіти.
Модернізація професійної (професійно-технічної) освіти:
 Диверсифікація джерел фінансування закладів ППТО і
модернізація їх матеріально-технічної бази.
 Осучаснення змісту професійної (професійно-технічної)
освіти, впровадження елементів дуальної форми
навчання.
Реформування фахової передвищої освіти, вищої освіти та
освіти дорослих:
 Створення системи внутрішнього забезпечення якості
освіти в університетах.
 Затвердження нових стандартів вищої освіти на основі
компетентнісного підходу.
 Відмова від ручного розподілу державного замовлення у
вищій освіті.
 Наявність дієздатного органу із забезпечення якості
вищої освіти.
 Забезпечення академічної доброчесності як ключового
принципу вищої освіти.
Створення нової системи управління та фінансування науки:
 Поетапне збільшення загального і грантового
фінансування наукової діяльності.
 Побудова нової системи оцінювання ефективності
діяльності наукових установ та наукової діяльності вищих
навчальних закладів на основі кращих світових практик.
 Запровадження фінансової підтримки наукової діяльності
закладів вищої освіти.
 Державна підтримка наукової діяльності молодих вчених.
 Впровадження стратегії входження України до
Європейського дослідницького простору та системного
використання його можливостей.

Реформування загальної середньої освіти:
 За принципами «Нової української школи» від 1 вересня 2018 року розпочали навчання
461,3 тис. першокласників. 6.8 мільярда грн інвестицій у якість загальної середньої освіти
заплановано протягом 2018–2019 рр., вже придбано сучасні меблі та більше 50 тис.
одиниць обладнання (проєктори, планшети тощо).
 Утворено Державну службу якості освіти та 10 її територіальних органів, що дасть змогу у
тому числі проводити інституційний аудит шкіл.
Доступність освіти в
сільській місцевості
(опорні школи/філії)

Підвищення кваліфікації
вчителів

41,5

105

тис. вчителів

137/360

793/1 284

2018

2019

2016

2019

тис. вчителів
в т.ч. 22 000
– 1 класів

план

3 655,3/6 782,6

2016

2019

Мін./макс
оклад грн

Мін./макс
оклад грн

5,2
тисячі

Інклюзивне навчання

8,4
тисяч

Інклюзивних
класів створено
з 2016 р.

+9,1

учнів з особливими освітніми потребами
отримали доступ до середньої освіти
(з 2,720 учнів у 2015-2016
до 11,860 у 2018-2019)

575

інклюзивно-ресурсних
центрів створено та
оснащено протягом
2018-2019 років

тисяч

Закуплено
шкільних
автобусів

Якість викладання
природничоматематичних
предметів

Підвищення заробітної
плати вчителів

1 925/3 573

(01.06.2019)

шкіл отримали
обладнання для
кабінетів біології
(590), географії (364),
математики (558),
фізики (511), хімії (545)

+1 388

352

2016-2018

2019
(план до
кінця 2019 р.)

Видатки на інклюзивне навчання

209,5

504,5

Держбюджет 2018

Держбюджет 2019

млн гривень

37,2

млн гривень

млн гривень

вперше в 2019 р. направлено на
інклюзивне навчання дошкільників
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Реформи в Україні
2016-2019:
Незворотність змін

Модернізація професійної (професійно-технічної) освіти:
 Від 2016 року фінансування закладів ППТО було частково
передано на місцевий рівень. На базі закладів було
створено 100 навчально-практичних центрів галузевого
спрямування. Затверджено 71 стандарт ППТО на основі
компетентнісного підходу. Елементи дуальної форми
навчання запроваджено у 198 навчальних закладах, до
організації практичної підготовки залучено понад 800
роботодавців.
Реформування фахової передвищої освіти, вищої освіти та
освіти дорослих:
 Затверджено 73 нові стандарти бакалавра та 27 стандартів
магістра. До 84.5% зросла частка державного замовлення,
розподіленого за адресним принципом.
 Розпочато тестову експлуатацію першої черги
Національного репозитарію академічних текстів.
 Затверджено новий склад Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти.
 Прийнято Закон України «Про фахову передвищу освіту»
Створення нової системи управління та фінансування науки:
 Утворено Національну раду України з питань розвитку
науки і технологій, консультативно-дорадчий орган, що
забезпечує координацію усіх стейкхолдерів у формуванні
та реалізації державної політики у сфері науки. Урядом
також створено Національний фонд досліджень для
грантової підтримки конкретних наукових проєктів, з
бюджетом 262 млн грн на 2019 рік.
 Створено 15 міжуніверситетських центри колективного
користування науковим обладнанням, розпочато
державну атестацію наукових установ. Запроваджено
фінансування пріоритетних напрямів наукової та науковотехнічної діяльності закладів вищої освіти. Україною
отримано окреме вікно для фінансування конкурсів
програми «Еразмус+» у 2019–2020 роках.

Інноваційна діяльність та трансфер технологій:
 Підготовка стратегічного документа
державної політики у сфері інновацій та
трансферу технологій: схвалено Стратегію
розвитку сфери інноваційної діяльності на
період до 2030 року, розробляється план
заходів з її реалізації.
 Удосконалення процедури реєстрації
технологій та їх складових: запроваджено
електронну систему реєстрації технологій
з віддаленим доступом та скорочено
перелік необхідних документів.

НАУКА
Утворено Національну
раду з питань розвитку
науки і технологій

Утворено
Національний фонд
досліджень

262,4
млн гривень

Виділено у Держбюджеті-2019 для
грантової підтримки фундаментальних
та прикладних наукових досліджень на
умовах відкритих конкурсів

1,63
разів

Збільшено обсяг фінансової підтримки наукових програм та
стипендіальних програм для молодих вчених

58 221,7

94 869,5

тисяч гривень
2017

тисяч гривень
2018

Конкурс проектів наукових
робіт та науково-технічних
розробок молодих вчених –
39 428,8 тис.гривень.
Підтримка молодих вчених
(стипендії, гранти) –
18 792,9 тис. гривень.

Конкурс проектів наукових
робіт та науково-технічних
розробок молодих вчених –
68 715,1 тис. гривень.
Підтримка молодих вчених
(стипендії, гранти) –
26 154,4 тис. гривень.

НАСТУПНІ ПЛАНИ

ВПЛИВ

Реформування загальної середньої освіти:
 Затвердження Державного стандарту базової середньої
освіти, заснованого на компетентнісному підході.
 Апробація нової процедури сертифікації вчителів, спрямованої
на запровадження сучасних форм та методів мотивації до
професійного розвитку.
 Наповнення Національної освітньої платформи електронними
ресурсами.
 Прийняття Закону України «Про повну загальну середню
освіту».

Комплексна реформа галузі покращить
матеріально-технічне, фінансове і
організаційне забезпечення, підвищить
ефективність управління закладами освіти та
науковими закладами.

Модернізація професійної (професійно-технічної) освіти:
 Прийняття закону «Про професійну (професійно-технічну)
освіту».
 Подальше утворення сучасних навчально-практичних
центрів за галузевим спрямуванням, із залученням інвестицій
роботодавців.
 Створення умов для поширення дуальної форми здобуття
освіти.
Реформування фахової передвищої освіти, вищої освіти та
освіти дорослих:
 Оновлення стандартів вищої освіти з урахуванням вимог
ринку праці.
 Модернізація матеріально-технічної бази педагогічних закладів
вищої освіти.
 Розроблення законопроєкту «Про освіту дорослих» з метою
забезпечення здобуття освіти впродовж життя.
 Визначення нового механізму розподілу видатків державного
бюджету між закладами вищої освіти.
Створення нової системи управління та фінансування науки:
 Проведення державної атестації наукових установ та закладів
вищої освіти в частині провадження ними наукової діяльності.
 Збільшення обсягу фінансової підтримки наукових проєктів та
стипендіальних програм, а також премій для молодих вчених.
 Оновлення системи пріоритетних напрямів розвитку науки.
 Інтеграція до пріоритетних для України європейських
дослідницьких інфраструктур.

Середня та вища школа готуватиме активних
і підприємливих, відповідальних громадян.
Зміст професійної (професійно-технічної),
фахової передвищої та вищої освіти буде
враховувати потреби роботодавців.
Все це позитивно вплине на підвищення
конкурентоспроможності країни, сприятиме
зростанню частки високотехнологічних
галузей в економіці, збільшенню внеску
наукових досліджень і розробок у ВВП
України.

54

ДОСЯГНЕННЯ

РОЗВИТОК
ЛЮДСЬКОГО
КАПІТАЛУ

Культура
КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ

Реформи в Україні
2016-2019:
Незворотність змін

 Ефективне управління у сфері
культури.
 Розвиток та популяризація
української мови.
 Створення якісного культурномистецького продукту та
розвиток креативних індустрій.

 Утворено Український інститут книги, завдання
якого перетворити вітчизняну видавничу
справу на культурну індустрію європейського
зразка, провадити промоцію книгочитання в
Україні, підтримувати книговидавничу справу,
стимулювати перекладацьку діяльність,
популяризувати українську літературу за
кордоном.
Участь у 10 міжнародних книжкових ярмарках
запланована на 2019 рік. (у 2016 р. Україна взяла
участь в 1 ярмарку).
2 млн. 390 тис. примірників видань придбано для
поповнення бібліотечних фондів.
 Утворення Українського культурного фонду
вирішило нагальну проблему в створенні
прозорого інструменту бюджетної підтримки
культурних ініціатив на конкурсній основі,
сприяло творенню розвиненої екосистеми
культури та креативності в Україні.
769 проектних заявок було підтримано фондом.
 У 2017 р. прийнято Закон «Про державну
підтримку кінематографії в Україні», який
увібрав найкращі європейські практики. Було
значно збільшено державне фінансування галузі.
У 2018 р. загальна кількість українських фільмів у
прокаті становила 35 (2015 – 8), кількість глядачів
українських фільмів у кінотеатрах зросла
з 324 тис. у 2015 до 2,454 тис. у 2018.
 У 2018 р. повноцінно запрацював Український
Інститут – установа у сфері управління МЗС,
яка представляє українську культуру у світі та
формує позитивний імідж України за кордоном.
 У квітні 2019 р. Парламент ухвалив Закон «Про
забезпечення функціонування української мови
як державної». Державні програми розвитку
і популяризації української мови будуть
розроблені Міністерством культури.

Молодіжна політика і спорт
КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ





Забезпечення національно-патріотичного виховання.
Формування здорової нації.
Створення нових можливостей для молоді.
Формування позитивного іміджу України у світовому спортивному русі.

ДОСЯГНЕННЯ
Забезпечення національно-патріотичного
виховання:
 За 2015-2018 роки проведено більше 150
міжнародних та всеукраїнських заходів, з
охопленням понад 850 тис. осіб.
 Запроваджено конкурс з визначення
проектів національно-патріотичного
виховання, розроблених інститутами
громадянського суспільства.
Формування здорової нації:
 У 2016-2018 роках через Державний фонд
регіонального розвитку виділено понад 1
млрд. грн. на будівництво та реконструкцію
спортивних об’єктів в регіонах, зокрема:
○ В 2016 р. – 32 проекти.
○ В 2017 р. – 100 проектів.
○ В 2018 р. – 137 проектів.
 Бюджетне фінансування на будівництво
багатофункціональних палаців спорту та
інші інвестиції у великі спортивні об’єкти:
○ 2018 – 150 млн грн
○ 2019 – 600 млн грн

Створення нових можливостей для молоді:
 До реалізації Пакту заради молоді-2020 з 2016 року приєдналося 137 партнерів-роботодавців,
що утворили 35 083 місць для практики, стажування та працевлаштування молоді. Створено
614 партнерств між роботодавцями та освітнім сектором.
 У 2016 році започатковано здійснення обмінів молоддю між Україною та Польщею і Україною
та Литвою. Реалізовано 247 спільних проектів із залученням близько 8 000 молодих людей.
 Започатковано здійснення моніторингу становища молоді в Україні.
 Започатковано національні обміни студентами між різними регіонами України “GOxChange”.
Формування позитивного іміджу України у світовому спортивному русі:
 Запроваджено експеримент щодо залучення спортивних федерацій до організації і
проведення спортивних заходів, що закладає підґрунтя для автономного розвитку спорту
відповідно до кращих світових практик.
 Затверджено критерії прозорого розподілу бюджетних коштів між олімпійськими видами
спорту.
 Збільшено розміри винагород, стипендій, надбавок спортсменам та їх тренерам, зокрема
призерам та переможцям чемпіонатів світу та Європи в 2 рази.
 У 2016-2018 роках відкрито 4 нових державних Центри олімпійської підготовки.
 Утворена Наглядова рада антидопінгового контролю, затверджено Антидопінгові правила
Національного антидопінгового центру. Ратифіковані Україною Антидопінгова конвенція Ради
Європи та конвенція ЮНЕСКО, а також Всесвітній антидопінговий кодекс.
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Верховенство
права та боротьба
з корупцією
Верховенство права має вирішальне значення для
сталого економічного та соціального розвитку.
Верховенство права є багатогранною концепцією,
яка охоплює багато областей: від особистої
безпеки та прав власності – до врегулювання
конфліктів та державних стримувань і противаг
і боротьби з корупцією. Ефективне запобігання
та протидія корупції передбачають належну
законодавчу базу, результативну діяльність та
взаємодію антикорупційних органів.

Реформи в Україні
2016-2019:
Незворотність змін

Загальною метою антикорупційної реформи є
належне формування державної антикорупційної
політики, формування доброчесної поведінки
посадових осіб органів влади та місцевого
самоврядування, забезпечення прозорості
діяльності державних органів, виявлення
і мінімізація існуючих на сьогодні в різних
сферах корупційних ризиків, які становлять
загрозу правам людини і функціонуванню
держави, формування негативного ставлення

суспільства до корупції, забезпечення
невідворотності відповідальності за
корупційні та пов’язані з корупцією
правопорушення.
Забезпечення ефективного
функціонування українських
правоохоронних органів разом
з ефективною ідентифікацією та
управлінням активами, отриманими
від корупції та інших злочинів, є
основними складовими ефективної
системи боротьби з корупцією та
утвердження верховенства права.
Викриваючи корупційні схеми,
Уряд може заощадити значні
бюджетні кошти та використовувати
їх для сприяння національному
процвітанню.

Запобігання та боротьба з корупцією
КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
 Мінімізувати у публічному секторі
корупційні ризики, які становлять
загрозу для функціонування держави,
забезпечення прав і свобод людини.
 Сформувати в суспільстві
атмосферу нетолерантності до
корупції та позитивного ставлення
до антикорупційних заходів, які
проводить Уряд.
 Зміцнити інституційну спроможність
антикорупційних органів.
 Посилити систему державного
контролю за фінансуванням
політичних партій.
 Підвищити рівень доброчесності
посадових осіб органів влади та
місцевого самоврядування та
посилити довіру суспільства до служби
на посадах органів влади та місцевого
самоврядування.

ДОСЯГНЕННЯ
Розвиток антикорупційних інституцій
Протягом 2015–2019 рр. в Україні
створено нові антикорупційні установи,
включаючи Національне антикорупційне
бюро України (НАБУ), спеціалізовану
антикорупційну прокуратуру (САП), що
діє як незалежний структурний підрозділ у
складі Генеральної прокуратури, Державне
Бюро Розслідувань (ДБР), Національне
агентство з питань запобігання корупції
(НАЗК) та Національне агентство України з
питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних
та інших злочинів (Агентство з розшуку
та менеджменту активів або АРМА). У
червні 2018 року Парламент України
ухвалив Закон про Вищий антикорупційний

суд. Після цього було внесено зміни до
Закону про судоустрій та статус суддів
для визначення юрисдикції апеляцій
за наявними справами, пов’язаними з
корупцією. За новим законодавством
апеляції у справах про корупцію, внесених
Національним антикорупційним бюро,
не можуть розглядати інші суди, крім
Апеляційної палати ВАС. Усі справи,
що стосуються вищих посадових осіб,
будуть розглядатися ВАС. 02 серпня
2018 року Вищою кваліфікаційною
комісією оголошено та проведено
конкурс на зайняття 39 вакантних посад
суддів Вищого антикорупційного суду,
з яких до: Вищого антикорупційного
суду 27 посад суддів; Апеляційної
палати Вищого антикорупційного суду
12 посад суддів. У квітні 2019 року 27
суддів Вищого антикорупційного суду
та 11 суддів Апеляційної палати Вищого
антикорупційного суду склали присягу.
У травні 2019 року було обрано голову
Вищого антикорупційного суду та
голову Апеляційної палати Вищого
антикорупційного суду. Очікується, що ВАС
розпочне свою діяльність у вересні 2019
року.
Новостворені установи наділені
повноваженнями, необхідними для протидії
корупції. З початком створення ВАС та його
діяльності Україна завершить створення
ефективної антикорупційної вертикалі.
Вищезазначені установи покликані
забезпечити незворотну кримінальну та
адміністративну відповідальність, а також
покарання за корупційні правопорушення
та правопорушення, пов’язані із корупцією,
відшкодування збитків та іншої шкоди,
а також зробити все необхідне, щоб
відновити права та законні інтереси осіб,
постраждалих від корупції.

НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ
Стан розгляду справ у судах

196

112

28

Скеровано до суду

В стадії розгляду

Вироків

45

39

Судовий розгляд не
розпочато

Справи, в яких є рішення
суду

Причини затягування розгляду

Рішення суддів

3: Апеляційний розгляд скарги на
повернення обвинувального акта

30: Вироків про визнання
особи винною, в тому числі із
затвердженням угод

4: Нові провадження, передані
протягом квітня

7: Рішення суддів щодо
звільнення особи від кримінальної
відповідальності

5: Неявка учасника процесу
14: Розгляд затягується з інших
причин

1: Ухвала про закриття
кримінального провадження

3: Тривале формування колегії суддів

1: Рішення скасоване апеляційною
інстанцією

13: Зайнятість суддів
3: Проблеми з визначенням
підсудності

АРМА виявлено та розшукано активи, як на території
України так і за її межами, з метою їх арешту і конфіскації
Активи
Корпоративні права частки у
статутних капіталах компаній, млн грн
Цінні папери, млн грн
Об’єкти нерухомості, од.
Земельні ділянки, од.
Транспортні засоби, од.
Інше майно (товари), од.
Сільськогосподарська техніка, од.
Володіння правами на винаходи,
торгові марки, од.
Грошові кошти:
Гривня, млн
Долари США, млн
Євро, млн

2017

2018

1 півріччя 2019

0

21 160

5 546

0
782
329
14
0
4

557
7 093
4 457
3 758
2 522
950

50
3 595
2 465
1 093
46 034
202

0

848

66

0
0
0

358
98
2

310
7
7
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ДОСЯГНЕННЯ
Підвищення соціальної прозорості та підзвітності
 Електронне декларування та електронні державні
реєстри

Реформи в Україні
2016-2019:
Незворотність змін

Запущено систему електронного декларування, що
виконує превентивну функцію і є дієвим інструментом
виявлення корупції. Вона, перш за все, гарантує
громадський контроль за статками працівників
публічної служби, які отримують дохід, зокрема, з
Державного бюджету, а також посилює несприйняття
та суспільну негативну думку щодо корупційних
проявів. Система є джерелом інформації для
виявлення корупції як спеціально уповноваженими
антикорупційними органами, так і громадськими
активістами.
Інституційні спроможності Національного агентства
у проведенні повних перевірок декларацій суб’єктів
декларування продовжують зміцнюватися.
У 2019 році впроваджено логічний та арифметичний
контроль, що здійснюється автоматично: внутрішня
верифікація декларації суб’єкта декларування та
зовнішня (з відомостями відповідних реєстрів та баз
даних).
Здійснюється автоматизований обмін інформацією з
13 державними реєстрами та інформаційними базами
з 16 необхідних, за допомогою якого у першому
півріччі 2019 року розпочато та проведено 1020 повних
перевірок декларацій суб’єктів декларування.
За підсумками 2018 року, цей показник становив 472
рішення. У першому півріччі 2019 року прийнято в 1,5
рази більше рішень про результати повних перевірок
декларацій суб’єктів декларування, ніж за весь 2018 рік.

Таким чином, показник розпочатих
та завершених повних перевірок за
підсумками року однією уповноваженою
особою планується довести до 100
перевірок на рік, як це здійснюється у
країнах Європейського Союзу.
За результатами повних перевірок
декларацій суб’єктів декларування за
ознаками злочинів, затверджено 54
обґрунтовані висновки.
Державними органами та органами
місцевого самоврядування створено
безпечні канали зв’язку (через офіційний
вебсайт, спеціальну телефонну лінію,
електронну скриньку) для здійснення
повідомлень про корупцію. У 2016 році через
зазначені канали зв’язку НАЗК отримано
368 повідомлень, у 2017 році – 748, у 2018
році – 13 237, у І та ІІ кв. 2019 року – 2248.
У 2019 році НАЗК ввело в постійну
експлуатацію інформаційнотелекомунікаційну систему «Єдиний
державний реєстр осіб, які вчинили
корупційні або пов’язані з корупцією
правопорушення». З 04 лютого
2019 року НАЗК здійснює формування
та ведення Реєстру, який дає змогу будьякому користувачу отримувати онлайн
інформаційні довідки.
Функціонування системи контролю
електронних декларацій передбачає
автоматизований обмін інформацією з 16
реєстрами та інформаційними базами даних
державних органів України.

Планується відновлення законодавчої
норми щодо кримінальної
відповідальності за незаконне
збагачення.

 Державне фінансування політичних партій
Реалізовано виконання Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній
корупції» в частині державного фінансування статутної діяльності
парламентських політичних партій.
За три роки зросла кількість звітів, поданих політичними партіями
про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру
з 195 в 2016 році до 276 в 2018. Кількість складених протоколів про
адміністративні правопорушення за порушення законодавства у
сфері запобігання політичної корупції з 2016 року сягнула 1386.
 Розкриття кінцевих бенефіціарів
Україна розкрила інформацію про кінцевих бенефіціарів в реєстрі
компаній. Компанії, які ведуть бізнес, проводять в середньому одну
реєстраційну дію на рік. Отримана інформація дає можливість глибше
проаналізувати структуру власності компанії.
Наразі технічним адміністратором здійснюються заходи щодо
оновлення програмного забезпечення Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань з метою забезпечення можливості отримання
структурованої інформації про кінцевих бенефіціарних власників
юридичної особи та пошуку взаємозв’язків між юридичними особами
та їхніми засновниками (учасниками), кінцевими бенефіціарними
власниками (контролерами), керівниками юридичних осіб,
візуалізацію всіх прямих та непрямих зв’язків, що також дозволить
забезпечити інтеграцію з Глобальним реєстром бенефіціарних
власників Open Ownership. Технічний адміністратор реєстру працює
над впровадженням стандартів даних про бенефіціарне право
власності. Українські органи влади у співпраці з громадянським
суспільством та міжнародними експертами також працюють над
розробкою концепції перевірки інформації про кінцевих бенефіціарів.
Такої практики немає в більшості країн світу.
 Підвищення стандартів доброчесності
Впроваджено безкоштовний навчальний онлайн-курс «Конфлікт
інтересів: треба знати!» на платформі масових відкритих онлайнкурсів «Прометеус» (prometheus.org.ua), спрямований на підвищення
рівня стандартів доброчесності щодо запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів, а також інших обмежень та зобов’язань,
передбачених Законом України «Про запобігання корупції».
Із часу започаткування курсу в ньому взяло участь більше 40 тис.
слухачів.

Кількість декларацій, поданих через систему (тис. декларацій)

3 364
2 457
1 353

112
2016

2017

2018

2019

Обсяг виділених з державного бюджету коштів на державне
фінансування політичних партій (млн грн)

513,7
513,7

565,7

442,4
442,4
391,0

251,9
161,8

2016

2017

Затверджено на рік
Касові видатки за рік
Касові видатки за 1 півріччя 2019

2018

2019
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Реформа сектору
юстиції
КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
 Реформувати систему виконання судових рішень.
 Забезпечити створення гнучкої системи надання
безоплатної правової допомоги.
 Підвищити прозорість та ефективність судової влади
та прокуратури в Україні.

ДОСЯГНЕННЯ
Реформування підсектору судової системи
Стратегія реформування судоустрою, судочинства та
суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки та План
дій на 2015–2020 роки передбачають повномасштабне
реформування сектору правосуддя в Україні, реалізацію
політичних заходів із комплексними показниками,
орієнтованими на результати.

Реформи в Україні
2016-2019:
Незворотність змін

щодо аліментів та зарплат. У 2018 році державні
виконавці стягнули 4,6 млрд грн на користь
555 тис. дітей і 461,4 млн грн на виплату
заробітної плати. Дані про боржників аліментів
та заробітної плати розкриваються в Єдиному
реєстрі боржників. На початок 2019 року в
Єдиному реєстрі приватних виконавців України
зареєстровано 146 приватних виконавців.
 Надання безоплатної правової допомоги
У 2011 році в Україні запроваджено систему
надання безоплатної правової допомоги,
що станом на 2019 рік налічує 535 точок
доступу до безоплатної правової допомоги
та налагоджено ефективну співпрацю з
іншими інституціями, що надають безоплатну
правову допомогу. Загалом понад 22 мільйони
українців (близько 52 % всього населення)
мають право отримати послуги адвоката або
працівника системи надання безоплатної
правової допомоги за рахунок держави. З 01
липня 2015 року по 01 липня 2019 року 1 627
430 осіб безоплатно отримали консультації і
роз’яснення з правових питань, а 14 909 осіб
перенаправлено до партнерських інституцій.
Крім того, центрами з надання безоплатної
вторинної правової допомоги видано 609 274
доручень адвокатам та наказів працівникам
центрів для здійснення захисту прав осіб у
кримінальних справах та представництва
інтересів у цивільних та адміністративних
справах.

Другого серпня 2018 року Вища кваліфікаційна комісія
суддів України оголосила конкурс на 78 вакантних посад  Пенітенціарна система та система пробації
29 березня 2018 року рішенням колегії
суддів касаційного суду у складі Верховного Суду. Сьомого
Міністерства юстиції України затверджено
травня 2019 року Президентом було призначено 75 суддів.
паспорт реформ пенітенціарної системи
Склад Верховного Суду досяг 193 суддів із можливих 200.
та пробації на 2018-2021 роки. Однією зі
 Виконання судових рішень і рішень інших органів
стратегічних цілей є створення системи
Нові зміни були реалізовані в системі виконання
реінтеграції для забезпечення належного
рішень, що призвело до підвищення рівня виконання.
середовища, що заохочує людину жити
Удосконалено ефективність виконання судових рішень
без вчинення правопорушень. Кінцевою

метою реформи пенітенціарної системи та
пробації є підвищення безпеки суспільства
шляхом виправлення і ресоціалізації осіб, які
були у конфлікті з законом. В рамках реформи
пенітенціарної системи та пробації утворено
Адміністрацію Державної кримінально-виконавчої
служби України, ДУ «Центр пробації» і ДУ «Центр
охорони здоров’я Державної кримінальновиконавчої служби України», як незалежні
установи, які координуються заступником Міністра
юстиції України. Одними з ключових напрямків
реформування Державної кримінально-виконавчої
служби України є створення Єдиного реєстру
засуджених та осіб, узятих під варту та створення
системи реінтеграції для забезпечення належного
середовища, що заохочує людину жити без
вчинення злочинів. Новацією кримінального
процесу стало складання та подання персоналом
пробації досудової доповіді щодо обвинуваченого,
яка сприятиме обранню судом кримінального
покарання, необхідного і достатнього для
виправлення правопорушника, розширенню
практики застосування покарань, альтернативних
позбавленню волі. За результатами діяльності
спеціальної моніторингової місії ООН з прав
людини в Україні встановлено відсутність у період
з 2014 по 2018 роки випадків обвинувачення
персоналу ДКВС України за скоєння репресивних
дій по відношенню до засуджених/ув’язнених,
які подавали скарги про застосування до них
неналежного поводження чи про неналежні умови
тримання.
 Юридична освіта та правова обізнаність
З 2017 року в Україні діє проект «Я МАЮ ПРАВО!»
- перший в Європі правопросвітницький
проєкт масштабів усієї країни. Понад 2 млн
людей отримали правову допомогу в рамках
проєкту. З метою підвищення якості юридичної
освіти розроблено проєкт Концепції розвитку
юридичної освіти. Підвищено вимоги для вступу на
бакалаврат, удосконалено процедуру вступу на

магістратуру шляхом запровадження Єдиного
фахового вступного випробування та Єдиного
вступного іспиту, відмова від державного
замовлення на заочній формі навчання.
Реформування підсектору прокуратури
В результаті реформи прокуратура втратила
функцію досудового слідства, але тимчасово
продовжує виконувати її протягом перехідного
періоду (до 20.11.2019 р., але тільки щодо
кримінальних проваджень, відкритих
до 20.11.2017 р.).
27 листопада 2018 року розпочалося
функціонування Державного бюро розслідувань. У
зв’язку з цим у структурі Генеральної прокуратури
України створено Департамент організації та
процедурного керування досудових розслідувань
кримінальних правопорушень, розслідуваних
Державним бюро розслідувань. Цей відділ із
нагляду за ДБР виконуватиме зобов’язання щодо
дотримання виконання законів оперативними
підрозділами ДБР. Наразі триває робота над
розробленням міжвідомчих нормативнометодичних документів, що регулюють питання
взаємодії з ДБР. Одним із пріоритетів роботи
Департаменту з нагляду за ДБР є забезпечення
ефективного процесуального керування у
кримінальних провадженнях щодо корупційних
злочинів. У результаті, від моменту створення
Департаменту, до судів був направлений 21
обвинувальний висновок щодо корупційних
правопорушень. Протягом 2018 року прокурори
(без військової прокуратури) направили 299
обвинувальних актів проти 395 осіб до суду.
Україна ухвалила закон про кримінальні проступки.
До категорії проступків належить 126 кримінальних
правопорушень. Інститут кримінальних проступків
та спрощені процедури розслідування були введені
з метою звільнення слідчих від непотрібного
навантаження, що дозволить їм сконцентруватися
на розслідуванні злочинів.

ВПЛИВ
 Більш ефективне використання
державних коштів та їх виділення
для конкретних пріоритетних потреб.
 Усунення корупційних ризиків у
діяльності органів виконавчої влади
та державних компаній, посилення
громадянського контролю та
контролю за їх діяльністю.
 Формування основ прозорої
діяльності політичних партій та їх
моніторингу. Поліпшення контролю
та нагляду за фінансуванням
політичних партій та виборчих
кампаній.
 Зміцнення інституційної
інфраструктури та потенціалу
антикорупційних агентств для
планування та впровадження
політики, а також забезпечення
ефективної роботи антикорупційних
органів.
 Прийняття рішень щодо
антикорупційної політики на основі
аналізу достовірних даних про
корупцію та факторів, що сприяють
корупції.
 Покращення позицій у міжнародних
антикорупційних рейтингах.
 Покращення національного іміджу
та підвищення довіри міжнародних
партнерів та інвесторів до України.
 Зменшення толерантності до
корупції в суспільстві та посилення
громадської підтримки державної
антикорупційної політики та ініціатив.
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Отримати можливість почувати себе у
безпеці — одне з найбільш сильних на сьогодні
прагнень громадян України. Надійний захист
суверенітету та відновлення територіальної
цілісності України дасть можливість забезпечити
повноцінний розвиток Української держави. Уряд
продовжуватиме підтримку здатності держави
протистояти різним формам зовнішньої агресії,
в тому числі надаватиме всебічну підтримку
розвитку спроможностей Збройних Сил. Крім
того, Уряд має відповідати на всі виклики щодо
мінімізації загроз життю та майну громадян,
зокрема – забезпечувати здійснення заходів щодо
їх захисту від незаконних посягань, запобігання
злочинності, профілактики та адекватного
реагування на надзвичайні ситуації, підтримки
безпечності публічного простору та дорожнього
руху.

Розвиток оборони здійснюється
відповідно до євроатлантичних
норм та критеріїв членства в НАТО
спроможностей Міністерства
оборони України, Збройних
Сил України та інших складових
сил оборони, необхідних для
адекватного реагування на загрози
національній безпеці у воєнній сфері,
захисту України, її суверенітету,
територіальної цілісності та
непорушності кордонів, підтримки
міжнародного миру та безпеки.

Оборонна реформа
Підтримка здатності держави
протистояти різним формам зовнішньої
агресії, в тому числі всебічна підтримка
розвитку спроможностей Збройних
Сил, є безумовним пріоритетом.
Водночас сучасний конфлікт зачіпає
значно ширші сфери життя суспільства
і не обмежується лише військовим
компонентом.
Саме тому Україна обрала стратегічний
курс держави на набуття повноправного
членства України в Європейському
Союзі та НАТО. В Україні активно
впроваджують стандарти НАТО, зокрема,
Оборонна реформа здійснюється
за принципами та цінностями, які
застосовуються у державах-членах
НАТО. Стратегічною метою України у
секторі безпеки та оборони є інтеграція
у євроатлантичний безпековий
простір, передусім до Організації
Північноатлантичного договору (НАТО).
Крім того, в основі оборонної реформи
– затверджені Воєнною доктриною
України погляди на підготовку держави
до ймовірного воєнного конфлікту, а
також на застосування воєнної сили
для захисту державного суверенітету,
територіальної цілісності, інших життєво
важливих національних інтересів.

КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
 Запровадження об’єднаного керівництва
силами оборони. Створення якісно нової
системи управління силами оборони на
основі нового розподілу повноважень,
функцій, обов’язків і відповідальності
на стратегічному та оперативному
рівні – відповідно до найкращих практик
держав-членів НАТО.
 Забезпечення ефективної комунікаційної
спроможності на стратегічному,
оперативному і тактичному рівні
формування.
 Забезпечення формування та реалізації
ефективної політики, системи планування
і управління ресурсами в секторі
оборони;
 Забезпечення оперативних (бойових,
спеціальних) спроможностей сил
оборони.
 Розвиток, відповідно до євроатлантичних
норм та критеріїв членства в НАТО,
спроможностей Міністерства оборони
України, Збройних Сил України та інших
складових сил оборони, необхідних
для адекватного реагування на
загрози національній безпеці у воєнній
сфері, захисту України, її суверенітету,
територіальної цілісності та непорушності
(недоторканності) кордонів, підтримки
міжнародного миру та безпеки.

 Удосконалення системи оборонного та
бюджетного планування та створення
інтегрованої системи управління
ризиками.
 Впровадження відкритої та прозорої
системи електронних закупівель для
всіх публічних закупівель, забезпечення
формування державного оборонного
замовлення на трирічний період з
можливістю щорічного коригування
його показників.
 Запровадження новітніх технологій
виробництва військової техніки,
створення замкнених циклів
розроблення і виробництва основних
видів озброєння, військової та
спеціальної техніки, а також оновлення
системи управління військовою
інфраструктурою.
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Провідним елементом нової системи управління
є ефективна організація Міністерства оборони та
Генерального штабу Збройних Сил, структурована
відповідно до стандартів Північноатлантичного
Альянсу і така, що відповідає принципам
ефективного демократичного цивільного контролю
у сфері оборони. Триває реформування апарату
Міноборони у напрямку оптимізації кількості
персоналу та структурних підрозділів. Переглянуто
функції, відповідальність та повноваження, пов’язані
з вирішенням проблемних питань управління силами
оборони та спрямовані на кращу координацію
дій Міноборони і Генерального штабу Збройних
Сил. Було завершено формування Об’єднаного
оперативного штабу та інших органів військового
управління Збройних Сил.
21 лютого 2019 року набув чинності Закон України
“Про внесення змін до Конституції України
(щодо стратегічного курсу держави на набуття
повноправного членства України в Європейському
Союзі та в Організації Північноатлантичного
договору)”.
У Конституції України закріплено цивілізаційний
вибір, європейську ідентичність Українського
народу та незворотність стратегічного курсу
держави на набуття повноправного членства
України в Європейському Союзі та в Організації
Північноатлантичного договору.
Україна активно впроваджує стандарти НАТО у своїх
Збройних Силах. Зокрема, триває реорганізація
структурних підрозділів Генерального штабу
Збройних Сил за принципами та цінностями, які

застосовуються у державах-членах НАТО.
Зростає інтенсивність бойової підготовки
військовослужбовців, що здійснюється за
активної підтримки інструкторів із держав-членів
та партнерів НАТО.
Впроваджено демократично-цивільний контроль
над Збройними Силами. Призначено цивільне
керівництво Міністерства оборони України, на
кінець 2018 року частка цивільного персоналу
апарату Міністерства оборони становила 82%,
військовослужбовців – 18%.
Міністерство оборони України набуває
спроможностей щодо формування державної
політики у сфері оборони, а Генеральний штаб
Збройних Сил України – щодо її реалізації.
Ефективне планування і управління ресурсами
Продовжено впровадження нової системи
оборонного планування на основі
спроможностей:
 Визначено організаційні засади та розпочато
проведення оборонного огляду, метою якого
є оцінювання стану і готовності Збройних
Сил та інших складових сил оборони до
виконання завдань з оборони держави,
стану їх кадрового, фінансового, матеріальнотехнічного та інших видів забезпечення,
а також наявних спроможностей щодо
ефективного реагування на виклики і загрози
у воєнній сфері. За результатами оборонного
огляду передбачається визначити
перспективну модель Збройних Сил та
інших складових сил оборони з урахуванням
реальних і потенційних загроз у воєнній
сфері та фінансово-економічних можливостей
держави.
 Впроваджується програмно-проєктний
менеджмент.
Здійснюється управління ризиками для
нейтралізації загроз від неправильних

управлінських рішень та неприпустимих втрат
при використанні бюджетних коштів.
Реалізується нова система закупівель озброєння
та військової техніки (ОВТ), інших матеріальних
засобів. Міноборони набуло повноважень щодо
закупівлі озброєнь за імпортом у іноземних
партнерів. Запроваджено трирічний цикл
планування закупівлі та модернізації ОВТ в межах
державного оборонного замовлення.

Постачання до Збройних Сил
України зразків нового та
модернізованого озброєння та
військової техніки (тис. одиниць)

Прийнято на озброєння (постачання)
Збройних Сил зразки озброєння та
військової техніки (одиниць)

21
17
10,8

13
7,6

Забезпечення оперативних спроможностей сил
оборони

2,7
Схвалено Стратегію розвитку обороннопромислового комплексу України на період до
2028 року, якою визначено його стратегічні
напрямки розвитку. Ці напрямки передбачають,
зокрема, модернізацію та нарощення виробничих
потужностей оборонно-промислових
підприємств. Триває поглиблення всебічного
співробітництва та зближення України з НАТО.
У політичній площині у 2018 році НАТО офіційно
визнало прагнення України долучитися до
Альянсу. У своїй заяві від 11 липня 2018 року за
підсумками Брюссельського саміту державичлени НАТО підтвердили перспективу членства
України в Альянсі.
Збройні Сили отримують сучасні види озброєння
і військової техніки.
Вжито заходів щодо освоєння виробництва ракет
і боєприпасів на національних підприємствах.
Підвищено спроможності Сил спеціальних
операцій Збройних Сил України, морського
командування та командування морської піхоти.
У межах відновлення інфраструктури базування
Військово-Морських Сил Збройних Сил України
на узбережжі Чорного і Азовського морів та
створення сучасної системи управління, разом з
інженерною службою шостого флоту Військовоморських сил США, триває будівництво Центру
морських операцій Військово-Морських Сил
Збройних Сил України.

Початок
роботи Уряду

2017

2018

Допущено до експлуатації зразки
озброєння та військової техніки
(одиниць)

Початок
роботи Уряду

2017

2018

Озброєння та військова техніка,
відремонтована оборонною
промисловістю України та передана
до військових частин (одиниць)

963

923

979

50
29
22

Початок
роботи Уряду

2017

2018

Початок
роботи Уряду

2017

2018
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Сформовано та набувають спроможностей дві
функціональні вертикалі об’єднаної системи
логістики: планування логістичного забезпечення
(Головне управління логістики ЗСУ) та
безпосереднього управління силами логістики
під час організації логістичного забезпечення
(Командування сил логістики ЗСУ). Опрацьовано
практичні питання функціонування системи
логістичного забезпечення. Виконано заплановані
заходи щодо впровадження п’яти класів постачання
НАТО. На нову систему харчування із застосуванням
Каталогу продуктів харчування переведено 73
військові частини.
Введено понад 100 нових предметів речового
майна та уточнено норми речового забезпечення,
особовий склад Збройних Сил забезпечено
польовою формою одягу в повному обсязі.

 Введено посади «старший бойовий
медик роти (батареї)» та «бойовий
медик взводу».
 Розпочато підготовку бойових
медиків у навчальному центрі з
тактичної медицини відповідно до
стандартів НАТО.
 Визначено порядок організації
та здійснення медичної
евакуації, механізм надання
медичної допомоги в цивільних
закладах охорони здоров’я
військовослужбовців.
 Кваліфіковану медичну допомогу
максимально наближено до
пораненого для зниження
летальності на етапах медичної
евакуації та наданні медичної
допомоги.

Професіоналізація сил оборони та створення необхідного
військового резерву
Набуто унікального практичного досвіду в проведенні шести
черг мобілізації, під час яких на доукомплектування Збройних
Сил України та інших військових формувань призвано на
військову службу 217 тис. військовозобов’язаних (з них понад 35
тис. добровольців), поставлено понад 8,5 тис. одиниць техніки.
Чисельність військовослужбовців за контрактом досягла 166
тис. осіб. На сьогодні частка солдат і сержантів за контрактом
становить 85%.
Змінюється, відповідно до сучасних стандартів, гендерна політика
у ЗСУ. Зокрема, у Збройних Силах України та інших військових
формуваннях введено посади радників із гендерних питань.
Створено умови для дотримання гендерної рівності у відносинах
між військовослужбовцями. Законодавчо закріплено рівні права
і можливості жінок і чоловіків під час проходження військової
служби, введено 57 посад радників з гендерних питань. Зокрема,
у Збройних силах України проходять службу понад 27 тисяч
військовослужбовців-жінок, серед них 3,7 тисячі офіцерів.
Впереше за 30 років переглянуто структуру грошового
забезпечення військовослужбовців. Збільшено мінімальний
розмір місячного грошового забезпечення військовослужбовців
та винагороди в районі проведення антитерористичної операції,
а, згодом, операції об’єднаних сил. Запроваджено отримання
грошової компенсації за піднайом жилого приміщення
військовослужбовцям за контрактом рядового, сержантського і
старшинського складу.
Створена сучасна система військової освіти з підготовки
військових фахівців за усіма ступенями вищої освіти. Створено
Військовий інститут танкових військ, Військово-юридичний
інститут Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого, Державний науково-дослідний інститут випробувань
і сертифікації озброєння та військової техніки. Затверджена та
впроваджується перспективна модель кар’єрного зростання
офіцерів, в основу якої покладено здобуття військової освіти з
одночасним вивченням іноземної мови, у тому числі за кордоном.
Оптимізовано структуру особового складу з пониженням штатнопосадових категорій основних посад старшого офіцерського
складу. Триває розвиток професійного сержантського корпусу.

ВПЛИВ
 Триває поглиблення всебічного співробітництва та
зближення України з НАТО. У політичній площині у 2018 році
НАТО офіційно визнало прагнення України долучитися до
Альянсу. У своїй заяві від 11 липня 2018 року за підсумками
Брюссельського саміту держави-члени НАТО підтвердили
перспективу членства України в Альянсі.
 Україна активно впроваджує стандарти НАТО у своїх
Збройних Силах. Зокрема, триває реорганізація структурних
підрозділів Генерального штабу Збройних сил за
принципами та цінностями, які застосовуються у державахчленах НАТО. Зростає інтенсивність бойової підготовки
військовослужбовців, що здійснюється за активної
підтримки інструкторів з держав-членів та партнерів НАТО.
 Триває реформування та розвиток оборонно-промислового
комплексу України. Поступово відновлюється
інфраструктура навчальних центрів, військових містечок і
полігонів Збройних сил, комплексів аеродромних споруд і
злітно-посадкових смуг.
 Зростає обсяг державних інвестицій в розроблення
нових видів озброєнь. Схвалено Стратегію розвитку
оборонно-промислового комплексу України на період
до 2028 року, якою визначено його стратегічні напрямки
розвитку. Ці напрямки передбачають, зокрема, модернізацію
та нарощення виробничих потужностей обороннопромислових підприємств.
 У межах відновлення інфраструктури базування Військовоморських сил Збройних Сил України на узбережжі Чорного і
Азовського морів та створення сучасної системи управління
разом з інженерною службою шостого флоту Військовоморських сил США триває будівництво Центру морських
операцій Військово-морських сил Збройних Сил України.
 Гендерна політика у Збройних Силах України змінюється
відповідно до сучасних стандартів.
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ДОСЯГНЕННЯ
Реформа Міністерства внутрішніх справ

БЕЗПЕКА
І ОБОРОНА

Реформа
внутрішної
безпеки
Повноцінний розвиток Української держави
неможливий без створення єдиної стійкої і
функціональної системи внутрішніх справ
як частини сектору національної безпеки.
Сучасні виклики і загрози, перш за все гібридні,
обумовлені впливом комплексу соціальнодемографічних, економічних, політичних,
правових, психологічних і технологічних чинників,
вимагають системного реагування, адекватної
трансформації як усього сектору безпеки, так
і системи внутрішніх справ зокрема, а також
включення цієї системи у сферу політичних
пріоритетів держави.

КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ

Реформи в Україні
2016-2019:
Незворотність змін

 Захист громадян від порушення їх прав.
 Запобігання злочинності.
 Забезпечення безпечності публічного простору
та дорожнього руху.
 Забезпечення дотримання прав людини і
основних свобод.

Стратегічні пріоритети подальшої реформи
визначені Стратегією розвитку системи
МВС до 2020 року (від 15 листопада 2017
року). Міністерство внутрішніх справ
має відповідні підрозділи для взаємодії з
такими підпорядкованими установами:
Державна прикордонна служба, Державна
міграційна служба, Національна поліція,
Державна служба надзвичайних ситуацій,
Національна гвардія.
Крім того, у грудні 2018 року було створено
Координаційну одиницю сектору безпеки
для протидії гібридним загрозам підрозділу
з питань захисту критичної інфраструктури
Департаменту політики Міністерства
внутрішніх справ України.
На сьогоднішній день функціонують
156 територіальних сервісних центрів
МВС, із них 114 - у форматі нового
зразка, де пріорітетом є мінімізація часу
при отриманні послуг громадянами та
переведення їх в онлайн-формат.
У серпні 2018 року була запущена послуга
відкритих даних про первинну реєстрацію
транспортних засобів. Розпочато
оптимізацію процесу сертифікації фахівців
автошкол, які проводять навчання водіїв
транспортних засобів. У грудні 2018
року була введена нова онлайн-послуга
«Перевірка сертифіката реєстрації
транспортних засобів».
21 грудня 2018 року почала функціонувати
онлайн-послуга «Електронний кабінет
водія».

Реформа Національної поліції
Триває реформа кримінальної
поліції, включаючи підрозділи
досудового слідства, які працюють
у щільній співпраці з EUAM. Метою
є об’єднання слідчих і оперативних
співробітників поліції.
Удосконалено реагування на
кримінальні злочини через
об’єднані контактні центри «102» та
новостворену службу диспетчерів,
які здійснюють централізоване
управління підрозділами на рівні
регіону. Завдяки цим змінам
швидкість реагування поліції
на повідомлення про злочини
скоротилася з кількох годин до
суворо встановлених норм: 7 хвилин
в обласних центрах та 20 хвилин у
районних центрах.
Впроваджується комплексна система
відеоспостереження. Ситуаційні
центри (аналітика кримінальної
ситуації) активно використовують
відеоінформацію з 19 тис. камер
відеоспостереження, з яких
понад 2 тис. включають систему
відеоаналітики.
Патрульна поліція діє в 38
населених пунктах, а також на
дорогах загальнодержавного та
міжнародного значення загальною
протяжністю понад 6,4 тис. км.
Створено 43 патрульні поліцейські
відділення. З метою підвищення
ефективності протидії вуличній

злочинності створено групи
тактико-оперативного реагування
(ТОР) патрульної поліції для надання
допомоги екіпажам патрульної поліції
у разі виникнення надзвичайних
ситуацій. На даний час такі групи
створені в 24 областях та в м. Києві,
загальною кількістю 1 233 працівників.
Групи реагування партульної поліції
працюють у маленьких містах і
сільській місцевості.
Із впровадженням «скандинавської
моделі» покращився захист
громадського порядку під час
проведення масових заходів. Наразі
комунікаційні групи беруть участь
у масових заходах у всіх регіонах
держави.
Спеціальний поліцейський підрозділ
КОРД був створений для виконання
спеціальних операцій. Створені нові
підрозділи Національної поліції, а
саме:
 Департамент стратегічних
розслідувань, пріоритетом якого є
протидія суспільно небезпечним
організованим групам і злочинним
організаціям.
 Управління кримінального аналізу,
головними завданнями якого
є організація та координація
інформаційно-пошукової та
аналітичної роботи, спрямованої
на збір, оцінку, аналіз інформації,
оцінку ризиків.
 Академія патрульної поліції.

Національна гвардія
Розпочато роботу 5 штатних територіальних
(рекрутингових) центрів комплектування
Національної гвардії та створено систему військового
резерву. Під час тренувальних зборів пройшли
навчання 1 127 чол.
Триває робота щодо удосконалення структури і
складу Головного органу військового управління
Національної гвардії, наближення його організаційноштатної структури до структури органів військового
управління інших складових сектору безпеки
і оборони та аналогічних органів військового
управління відповідних військових формувань
держав - членів НАТО.
Одним із ключових результатів, досягнутих у
межах спільних проєктів, є створення окремої
гірсько-патрульної роти Нацгвардії для надання
допомоги туристам і населенню. Питання оснащення
військових частин НГУ сучасними і модернізованими
зразками обладнання, спеціальними засобами,
обладнанням та устаткуванням для забезпечення
охорони громадського порядку – наразі в процесі
реалізації.
Національна гвардія приєднана до Міжнародної
асоціації жандармерії та поліцейських сил із
військовим статусом (FIEP (France, Italy, Spain, and
Portugal) та набула повного членства.

Прогрес європейської
та євроатлантичної
інтеграції

Реформи в Україні
2016-2019:
Незворотність змін

Членство України в ЄС та НАТО
залишається пріоритетом
внутрішньої та зовнішньої
політики України. Наша стратегія
вступу до ЄС реалізується
шляхом побудови держави
за передовими світовими
стандартами. Ми безперервно
працюємо над інтеграцією в
економічну, політичну, правову
системи ЄС. У лютому цього
року Україна продемонструвала,
що не відступить від своєї мети.
Положення про політичний курс
країни на отримання членства в
ЄС та блоці НАТО були закріплені
в Конституції України. Фіксація
європейської та євроатлантичної
інтеграції в Конституції дозволить
убезпечити країну від політичних
маніпуляцій. Указом Президента
України від 20 квітня 2019 р.
затверджено План заходів із
реалізації стратегічного курсу
держави на набуття членства в
ЄС та НАТО, що зобов’язує владу
країни зробити все можливе для
досягнення зазначених цілей.
Амбіції України залишаються
чіткими – успішне виконання
Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС, включно із зоною вільної
торгівлі, та подання заявки щодо
членства в ЄС після завершення
етапу реформ та досягнення
відповідності критеріям Союзу.
Український народ щодня
демонструє відданість
обраному курсу. Інституційні
зміни відбуваються в кожній

сфері. Триває цілеспрямована
робота над створенням
інклюзивних інституцій та над
звільненням від пострадянської
спадщини. Результати
структурних змін у галузях
забезпечення верховенства
права, реформування системи
державного управління, в системі
протидії та боротьби з корупцією,
покращення соціального захисту
населення, забезпечення
стабільності та розвитку
економіки свідчать про поступову
трансформацію України в модерну
європейську країну.
У 2018 році Україна змінила підхід
до виконання Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС (далі – Угоди
про асоціацію). Уряд дотримується
ухваленого Плану заходів із
виконання Угоди про асоціацію,
який чітко окреслює всі завдання,
дає можливість розуміти стан
виконання Угоди, планувати та
визначати додаткові орієнтири.
Робота триває постійно.
Функціонує інформаційна система
моніторингу «Пульс Угоди», яка
дозволяє відстежувати прогрес
виконання Угоди у кожній сфері
суспільного життя.
Для покращення урядовопарламентської взаємодії на
євроінтеграційному напрямі було
затверджено список пріоритетних
євроінтеграційних законопроєктів
для розгляду Верховною Радою.
Ця «дорожня карта» розрахована
на 2018–2019 рр. і постійно

«Дорожня карта» пріоритетних євроінтеграційних
законопроектів на 2018-2019 рр.
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Загальна
кількість
законопроектів

Прийнято за
основу

Ухвалено

оновлюється. З 57 законопроєктів
«дорожньої карти» 28 розглянуто у
Верховній Раді, 8 прийнято.

головному завданню в межах
виконання Угоди – секторальної
інтеграції у єдиний ринок ЄС.

Виконання Угоди про асоціацію,
включно із ПВЗВТ, дістало
позитивну оцінку на 20-му Саміті
Україна-ЄС 9 липня 2018 р. та
Раді асоціації 17 грудня 2018 року.
За результатами 5-го засідання
Ради асоціації запропоновано
новий підхід: посилити процес
інтеграції у пріоритетних секторах.
Деталізовано чотири пріоритетні
напрями співпраці для посилення
політичної асоціації та економічної
інтеграції України з ЄС: в галузях
цифрового ринку, митної політики,
енергетики, а також у сфері
юстиції, свободи та безпеки.

Україна дістала позитивну
оцінку від ЄС як щодо реалізації
Угоди про асоціацію, так і
щодо виконання зобов’язань
з безвізу та вкотре довела, що
не є країною ризику. Вже два
мільйона українських громадян
скористалися новими умовами
для подорожей і налагодження
ділових контактів. Україна та ЄС
продовжують співпрацю у сфері
протидії спільним загрозам.

Очікуємо, що у першій половині
2019 року будуть ухвалені
рішення щодо оновлення Угоди,
які відповідатимуть нашому
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ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ УМОВ ТОРГІВЛІ
З ЄС ТА СВІТОМ
Імплементація Угоди про асоціацію
в частині зони вільної торгівлі
дала змогу створити умови для
розвитку торгівлі з ЄС. Зберігається
тренд щодо перетворення ЄС на
найпотужнішого торговельного
партнера України. Протягом
2018 року питома вага торгівлі
товарами та послугами між ЄС та
Києвом становила близько 42% від
загального обсягу торгівлі України.

Провідні ринки для України

17%
14%

Україна посіла третє місце серед
експортерів агропромислової
продукції до ЄС, обігнавши Китай.
Так, у період від лютого 2018 по січень
2019 року обсяг українських поставок
становив 5,9 млрд євро.

Реформи в Україні
2016-2019:
Незворотність змін

Сьогодні майже 15 000 українських
компаній мають право експортувати
до ЄС.

10%

Польща

Італія

8%

8%

Німеччина Угорщина Нідерланди

Реалізуються десятки проєктів розвитку
транспортної інфраструктури, житлово-комунального
господарства, підтримки малого і середнього бізнесу,
енергоефективності тощо. Обсяг фінансової та
кредитної підтримки з боку ЄС минулого року становив
понад 1,2 млрд євро.
В розрізі минулого року найбільшого прогресу
по виконанню річних завдань було досягнуто в
таких напрямках, як «Підприємництво», «Сільське
господарство», «Технічні бар’єри у торгівлі», «Соціальна
політика та трудові відносини».
Україна виконала значний обсяг зобов’язань в частині
прозорості конкуренційної політики через контроль
державної допомоги, впровадження корпоративного
управління, відкритості даних про діяльність компаній.
У квітні 2019 року став законом Кодекс про банкрутство,
що підвищує ефективність процедур банкрутства, рівень
захисту прав кредиторів, виконання судових рішень.
У цілому, станом на 1 січня 2019 року виконано 73%
зобов’язань України щодо наближення законодавства у
сфері підприємництва до права ЄС.
Завдяки запровадженим змінам та поступовому
зближенню політик та законодавства в галузі сільського
господарства Україна стала важливим постачальником
органічної продукції на ринок ЄС. На основі права ЄС
ухвалено законодавство щодо органічного виробництва,
маркування органічної продукції, створено умови для
вироблення конкурентоспроможної продукції для
експорту. Більшість органічних операторів в Україні
сертифіковані за стандартом ЄС, які застосовуються як
для експорту органічної продукції, так і для роботи на
внутрішньому ринку
Триває перехід на міжнародні технічні регламенти,
що знижує нетарифні бар’єри в торгівлі та покращує
доступ для української промислової продукції на світові
ринки. Були зроблені важливі кроки з розроблення та
затвердження технічних регламентів, стандартизації,

метрології. Від 1 січня 2019 року в Україні скасовано
застосування 10 917 старих стандартів, розроблених
до 1992 року, що становить майже 90% від загальної
кількості.
Ухвалено Дорожню карту приєднання України до
спільної транзитної процедури ЄС/ЄАВТ. Із прийняттям
Закону України «Про внесення змін до Митного
кодексу України та деяких інших законів України щодо
запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації
здійснення контрольних процедур при переміщенні
товарів через митний кордон України» було здійснено
перший важливий крок для приведення транзитних
процедур України у відповідність до умов Конвенції про
єдиний режим транзиту.
25 квітня цього року парламент зробив крок
назустріч так званому «промисловому безвізу» для
українських товарів. Підтримано у першому читанні
законопроєкти «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо імплементації актів
законодавства Європейського Союзу у сфері технічного
регулювання» та «Про режим спільного транзиту». Ці
кроки є важливими для початку офіційної процедури
оцінювання готовності України до укладення Угоди про
оцінювання відповідності та прийнятність промислової
продукції (АСАА).
З метою запровадження в Україні інституту
авторизованого економічного оператора (АЕО),
очікується прийняття Верховною Радою України
проєкту Закону України про внесення змін до Митного
кодексу України, який передбачає спрощення митних
формальностей для підприємств із високим ступенем
довіри, створює передумови для визнання статусу
українських АЕО у ЄС, участь українських АЕО у
формуванні ланцюгів простежуваності постачання
товарів відповідно до Рамкових стандартів Всесвітньої
митної організації, що зрештою значно підвищить
конкурентоспроможність українських підприємств.
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СЕКТОРАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З ЄС
Зміни в соціальній політиці та трудових відносинах
охоплюють розроблення професійних стандартів,
запровадження нових підходів у роботі державної
служби зайнятості та запровадження єдиних
принципів пенсійного забезпечення. Основою для
цих трансформацій стали стандарти ЄС.
У цифровій сфері на виконання Угоди про
асоціацію Україною було підготовлено Стратегію
інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС
та План заходів з її виконання (Дорожня карта),
які проходять внутрішню оцінку Єврокомісії. Після
цього очікується приїзд до України експертної
місії ЄС з оцінювання цифрового ринку України та,
зокрема, сфери телекомунікацій. За результатами
Україна та ЄС визначать спільні кроки для інтеграції
ринків.

Реформи в Україні
2016-2019:
Незворотність змін

Є поступ в таких сферах, як: «Юстиція,
свобода, безпека та права людини», «Санітарні
та фітосанітарні заходи», «Митні питання»,
«Енергоефективність та ЖКГ», «Енергетика»,
«Статистика та обмін інформацією», «Фінансові
послуги».

Кібербезпека є пріоритетом, де в силу
наявних загроз Україна є значним
контрибутором. Україна приєдналась
до низки ініціатив ЄС, які посилюють
її спроможність протидіяти
кіберзагрозам: залучення до роботи
Агентства з питань мережевої та
інформаційної безпеки Європейського
Союзу (ENISA); Європейського
центру досліджень та компетенцій
із кібербезпеки. У структурі
кримінальної поліції Національної
поліції створено Департамент
стратегічних розслідувань. Триває
співпраця з ЄС у сфері управління
кордонами, міграції, притулку та
протидії злочинності.
Також у 2018 році забезпечено
технічну реалізацію механізму
здійснення закупівель товарів та
послуг за рамковими угодами. Цей
механізм, як і процедури закупівель,
здійснюється в електронній системі
«ProZorro» і дозволяє замовникам
здійснювати закупівлі товарів та
послуг шляхом укладання рамкової
угоди строком до чотирьох років.
Основним пріоритетом на 2019 рік є
внесення на розгляд Верховної Ради
України та прийняття комплексного
проєкту Закону України «Про
внесення змін до Закону України «Про
публічні закупівлі» та деяких інших
законодавчих актів України щодо
вдосконалення публічних закупівель».
У 2018 році було прийнято низку
нормативно-правових актів, які
реалізують положення Законів

України «Про комерційний облік теплової
енергії та водопостачання» та «Про енергетичну
ефективність будівель». Суттєво посилено
спроможність Фонду енергоефективності.
Україна впроваджує важливий європейський
інструмент – екодизайн, який визначає вимоги
щодо енергоефективності та екологічності різних
енергоспоживальних продуктів.
Прийнято плани заходів з реалізації 1-го етапу
Енергетичної стратегії України (до 2020 року),
та щодо синхронізації об’єднаної енергетичної
системи України з об’єднанням енергетичних
систем держав-членів Європейського Союзу.
Створено нову модель ринку електроенергії та
утворено Державну інспекцію енергетичного
нагляду.
З метою інтеграції до енергетичних ринків
ЄС триває активна робота щодо оновлення
енергетичного додатку до Угоди про Асоціацію.
З метою забезпечення інтеграції енергетичного
ринку України до енергетичного ринку ЄС триває
робота щодо оновлення Додатку XXVII до Угоди
про асоціацію. Урядом України схвалено проєкт
відповідного Рішення Ради асоціації між Україною
та ЄС.
З метою поліпшення інвестиційного клімату в
Україні було розроблено проєкт Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо спрощення залучення
інвестицій та запровадження нових фінансових
інструментів», який очікує на розгляд у парламенті.
Прийняття законопроєкту дозволить врегулювати
функціонування товарних ринків та запобігти
маніпулюванню на них.
З метою розбудови системи ефективної протидії
зловживанням на ринку цінних паперів та

збільшення інвестицій в економіку України через
підвищення довіри до ефективності державного
регулювання фондового ринку розроблено
проєкт Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо захисту
інвесторів від зловживань на ринках капіталу».
Задля формування єдиних підходів до правил
діяльності кредитної спілки у Верховній Раді
України зареєстровано законопроєкт «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо діяльності кредитних спілок», який
має в тому числі забезпечити прозорість та
стабільність ринку взаємного кредитування.
Заплановано посилення виконання зобов’язань за
Угодою в таких напрямках, як «Освіта, навчання та
молодь», «Транспорт, транспортна інфраструктура,
поштові та кур’єрські послуги», «Державні
закупівлі», «Навколишнє природне середовище
та цивільний захист». У цих сферах є позитивні
зміни. Відбувається запровадження державного
моніторингу вод відповідно до Водної Рамкової
Директиви; набув чинності ЗУ «Про стратегічну
екологічну оцінку», що забезпечує відкритість
інформації про вплив державних проєктів та
планів на екологічну ситуацію; від вересня 2018
року розпочато впровадження реформи середньої
освіти «Нова українська школа».
Українська Сторона та Сторона ЄС опрацьовують
питання розширення присутності іноземних
закладів освіти в Україні, зокрема шляхом
відкриття в Україні курсів Коледжу Європи для
державних службовців та Європейської школи
Східного партнерства, а також щодо подальшої
підтримки та розвитку Європейського табору в
Україні.
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КЛЮЧОВІ ІНІЦІАТИВИ ТА ПРІОРИТЕТИ
НА НАЙБЛИЖЧЕ МАЙБУТНЄ
Україна продовжуватиме діалог з Європейським
Союзом та його державами-членами з метою
реалізації стратегічного курсу держави на
європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Реформи в Україні
2016-2019:
Незворотність змін

Триватиме поглиблення секторальної інтеграції
у пріоритетних сферах цифрового ринку,
лібералізації торгівлі, енергетики, а також у сфері
юстиції, свободи та безпеки. У цьому зв’язку на
порядку денному такі завдання:
 Оновлення енергетичного додатку до
Угоди про Асоціацію, що дозволить Україні
інтегруватися до енергетичних ринків ЄС. На
цьому напрямі вже активно триває робота.
 Укладення Угоди про оцінку відповідності та
прийнятність промислової продукції (ACAA)
між Україною та ЄС, яка стане «промисловим
безвізом» для товарів.
 Скасування бар’єрів на митниці. Очікує на
ухвалення в парламенті України законопроєкт
про уповноваженого економічного оператора,
спільний режим транзиту, що сприяє митній
лібералізації та у перспективі – приєднання до
Конвенції про єдиний режим транзиту.

 Підготовка пропозицій стороні
ЄС щодо оновлення Угоди про
асоціацію відповідно до динаміки
функціонування ЗВТ/перегляду
преференцій.
 За результатами оцінювання
Стороною ЄС Стратегії інтеграції
України до Єдиного цифрового
ринку ЄС та Плану заходів з її
виконання (Дорожньої карти)
та роботи експертної місії ЄС з
оцінювання стану наближення
українського законодавства
до права ЄС у цифровій сфері
планується на черговому
засіданні Ради асоціації між
Україною та ЄС ухвалити спільний
план дій щодо подальших
взаємних кроків сторін у
цифровій сфері.
 Продовження роботи за участі
групи радників ЄС високого рівня
з розроблення проєкту стратегії
інтегрованого управління
кордонами на період до 2025 року
та плану заходів з її реалізації.
Документ розробляється на
підставі одинадцяти європейських
принципів інтегрованого
управління кордонами що,
зокрема передбачатиме засади
охорони державного кордону,
пропуск через державний кордон
осіб транспортних засобів і
вантажів, здійснення запобіжних
заходів з протидії транскордонній
злочинності, аналізу ризиків
з використання спільної
інтегрованої моделі протидії
нелегальній міграції, торгівлі
людьми тощо.

НАСТУПНІ ПЛАНИ

Ринок електронних послуг

Енергетичний сектор

Правосуддя, свобода, безпека

Освіта та наука

Серед подальших пріоритетів
також – реалізація Інвестиційного
плану транспортної інфраструктури
Східного партнерства, поєднаної
з TEN-T-мережею, схваленого на
засіданні міністрів закордонних справ
країн-членів СхП. Укладення Угоди
про спільний авіаційний простір між
Україною та ЄС, в результаті чого буде
досягнуто лібералізації ринку авіаційних
перевезень.
На часі оновлення у взаємодії зі
стороною ЄС, Порядку денного
асоціації між Україною та ЄС з
урахуванням ініціатив України щодо
поглиблення секторальної інтеграції
в галузях цифрового ринку, митного
співробітництва, енергетики, а також у
сфері юстиції, свободи та безпеки.
Окрім цього, Україна зосередиться
на створені умов для економічного
зростання, поліпшення бізнес-клімату,
забезпеченні ефективності державного
управління, створення умов для
інвестицій у розвиток людського
капіталу, продовження реформ у сфері
освіти та охорони здоров’я, посилення
верховенства права та боротьби з
корупцією.
Українська Сторона та Сторона ЄС
націлені на посилення міжлюдських
контактів. З цією метою планується
продовження роботи щодо вивчення
можливостей розширення присутності
іноземних закладів освіти в Україні,
зокрема шляхом відкриття в Україні
курсів Коледжу Європи для державних
службовців та Європейської школи

Східного партнерства, а також щодо
дальшого розвитку Європейського
табору в Україні.
Водночас під час розроблення та
перегляду стандартів вищої освіти
України за спеціальностями у
низці галузей знань заплановано
забезпечення визначення вимог
до освітніх програм з питань
європейської та євроатлантичної
інтеграції.
Окрім цього, Українська Сторона
має намір провести консультації
зі стороною ЄС щодо можливої
участі України у Рамковій
програмі досліджень та інновацій
Європейського Союзу «Горизонт
Європа».
Серед найближчих планів є
поглиблення співробітництва з ЄС у
питаннях інформаційної безпеки та
кібербезпеки, забезпечення стійкості
критичної інфраструктури, протидії
транснаціональній злочинності,
посилення охорони кордонів,
мінімізації ризиків у сфері міграції.
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ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ
У контексті впровадження державної політики
євроатлантичної інтеграції повністю оновлено
підходи до інтеграції з НАТО, організовано роботу
зі стратегічного зближення України з НАТО,
створено систему оборонного планування за
стандартами НАТО, відновлено інституційні основи
співробітництва з НАТО, встановлено чіткий
механізм моніторингу, координації і контролю
взаємодії з Альянсом шляхом утворення міжвідомчої
Комісії з питань координації євроатлантичної
інтеграції України на чолі з Віцепрем’єр-міністром
України з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції, створено організаційні умови для
підвищення професійного рівня державних
службовців, залучених до співробітництва з НАТО
та до реформування сектору безпеки та оборони
України, відновлено цілеспрямовану та планомірну
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інформаційно-роз’яснювальну
роботу щодо змісту та кінцевої мети
співробітництва України з НАТО з
метою отримання свідомої підтримки
громадськістю державної політики
у сфері євроатлантичної інтеграції,
у складових сектору безпеки та
оборони створюються інституційні
основи для утворення інституту
гендерних радників/контактних осіб
із гендерних питань, а також для
інтегрування гендерної перспективи в
освітній процес навчальних закладів
сектору безпеки та оборони України,
відбувається переведення сектору
безпеки та оборони на стандарти
НАТО.

Річна національна програма є ключовим
інструментом, який має Україна для просування
своїх євроатлантичних амбіцій. Документ став
програмою стратегічних реформ та інших заходів,
необхідних для забезпечення ефективної,
цілеспрямованої та системної підготовки України
до членства в НАТО. Основний акцент у програмі
зроблений на досягненні відповідності критеріям
членства в Альянс. Також у РНП-2019 вже
використовується новий підхід з акцентом на
результати, а не просто на діяльність.
У документі вперше утворено логічний ланцюжок:
стратегічна мета – цілі для її досягнення –
пріоритетні завдання на поточний рік – заходи,
спрямовані на досягнення пріоритетних завдань.

Крім того, в рамках РНП утворюється система
моніторингу шляхом запровадження показників
ефективності – індикаторів виконання. Це дозволяє
прослідкувати прогрес у реалізації кожної реформи
або ж, навпаки, виявити прогалини і помилки.
Наразі понад 300 фахівців із 84 міністерств і
відомств залучені до реалізації програмного
документа. Триває активна робота з підготовки
РНП-2020.

Координація
донорської
підтримки
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ПЛАНУВАННЯ ДОНОРСЬКОЇ
ПІДТРИМКИ
У 2017 році Урядом було вперше розроблено
та затверджено План пріоритетних дій
Уряду на середньостроковий період. У
2019 році планується розробити новий
середньостроковий план, який визначатиме
основні цілі і напрями діяльності Уряду
протягом 2020—2022 років. Новий план
стане основою середньострокового
бюджетного планування, планів
міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади, сприятиме фокусуванню
донорської допомоги на реальних
пріоритетах розвитку. Запровадження
інтегрованого із системою стратегічного
планування держави середньострокового
бюджетного планування забезпечить
ефективне фінансування стратегічних
напрямів діяльності, реформ та чіткий
взаємозв’язок обсягів фінансування
з результатами реалізації відповідної
політики. Новий підхід до стратегічного
планування дасть змогу покращити чинну
систему донорської координації та стане
ефективним інструментом під час діалогу
з країнами-донорами на всіх рівнях. Новий
середньостроковий план визначатиме
ключові напрями, завдання та очікувані
результати їх виконання, що дозволить
використовувати його як інструмент
залучення міжнародної допомоги, та
спрямування ресурсів міжнародних донорів
на пріоритетні напрями розвитку країни та
реформи.
У 2018 році було ініційовано зміну моделі
донорської координації. В основу оновленої

моделі закладено принцип проведення
регулярних зустрічей представників Уряду
найвищого рівня та міжнародних партнерів,
які надають чітке розуміння бачення та
напрямів співробітництва з питань розвитку.
Очікується, що такий підхід дозволить
синхронізувати роботу усіх донорів в Україні
на противагу ситуації, коли кожен донор
формує власний порядок денний надання
допомоги та виділяє підтримку на певні
сектори відповідно до власного середньоабо довгострокового горизонту планування
(3–10 років).
Оновлений підхід засновано на
зобов’язаннях країн-партнерів та донорів
щодо спільної відповідальності, прозорості
та підзвітності, визначених у Паризькій
декларації з підвищення ефективності
зовнішньої допомоги, до якої Україна
приєдналась у 2007 році.
Під час Міжнародної конференції з питань
реформ в Копенгагені Прем’єр-міністром
було запропоновано проаналізувати
чинну практику співробітництва з метою
підвищення ефективності донорської
координації та використання залученої
зовнішньої допомоги.
У грудні 2018 року ініціативу було
підкріплено під час проведення першого
форуму «Партнерство заради розвитку».
Прем’єр-міністром запропоновано
застосовувати для залучення зовнішньої
допомоги принцип demand driven approach.

Головною метою регулярних зустрічей з
питань донорської допомоги є створення
системного майданчика для стратегічного
діалогу щодо напрямів співробітництва України
з міжнародними партнерами та поглиблення
такого співробітництва та партнерства у
майбутньому, систематичної координації та
узгодження пріоритетів Уряду України та
донорів.
Перший національний форум став
продовженням успішних міжнародних
конференцій із питань реформ, проведених у
Лондоні та Копенгагені, та ключовим етапом
підготовки до Міжнародної конференції
з питань реформ в Україні у м. Торонто,
Канада. Під час зустрічі Урядом України та
міжнародними партнерами були взяті взаємні
зобов’язання щодо підвищення ефективності
міжнародної допомоги, що надається
донорською спільнотою. За результатами
форуму були утворені робочі групи у складі
представників центральних органів виконавчої
влади, донорської спільноти та Офісу реформ.
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ПЛАНУВАННЯ ДОНОРСЬКОЇ ПІДТРИМКИ
Діяльність робочих груп присвячена вирішенню
проблемних питань здійснення проєктів
міжнародної технічної допомоги, прискоренню
реалізації та вибірки коштів за погодженими
та затвердженими інвестиційними проєктами
міжнародних фінансових організацій, а також
посиленню координації діяльності з міжнародними
партнерами на стратегічному рівні.
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У грудні 2018 року відповідною робочою
групою під головуванням Міністра фінансів було
опрацьовано Концепцію підвищення ефективності
впровадження проєктів міжнародних фінансових
організацій разом із планом ключових
заходів. 27 грудня Кабінет Міністрів на своєму
засіданні розглянув та схвалив ці документи.
Концепція передбачає зміну підходів до вибору
проєктів для фінансування МФО, а також вищу
відповідність проєктів наявним пріоритетам
України. Документ містить альтернативні варіанти
рішень для збільшення середнього рівня
вибірки доступних коштів МФО та поліпшення
проєктного менеджменту на різних рівнях, що
включає розроблення інструментів для мінімізації
валютних ризиків, створення платформи для
обміну інформацією та багаторівневої системи
моніторингу проєктів, регулярні огляди портфелю
кредитів та створення відкритого реєстру
проєктів МФО.

Також, на виконання рішень,
прийнятих під час форуму, Уряд
продовжує роботу щодо оптимізації
процесу залучення та використання
міжнародної технічної допомоги.
Для підвищення ефективності
використання зовнішньої
технічної допомоги з 2018 року
Мінекономрозвитку запроваджено
перегляди проектних портфелів, які
проводяться спільно з найбільшими
донорами щороку. Протягом 20142018 років було забезпечено:
 Підписання 107 міжнародних
угод та інших двосторонніх
документів з питань технічного та
фінансового співробітництва.
 Удосконалення процедур
залучення, використання та
моніторингу міжнародної
технічної допомоги.
 Введення нових ефективних
підходів у співпраці з ЄС шляхом
запровадження щорічних місій
з програмування допомоги на
наступний рік.

НАСТУПНІ КРОКИ
Уряд планує продовжити оновлення
системи координації міжнародної
допомоги, яка має узгоджуватися
зі стратегічними пріоритетами,
визначеними у Програмі діяльності
Уряду, інших стратегічних та
програмних документах, регіональних
стратегіях розвитку.
Важливу роль у забезпеченні
інформування громадськості
щодо проєктів МТД відіграватиме
онлайн-портал «ProAid». Портал
міститиме актуальну інформацію про
всі проєкти технічної допомоги, що
підтримуються донорами в Україні.
Передбачається, що адміністративні
функції дозволять легко та своєчасно
здійснювати електронну реєстрацію
проєктів, а також електронну
акредитацію виконавців. Портал
«ProAid» працюватиме як зручний
інструмент для громадян, неурядових
організацій та всіх зацікавлених
сторін для моніторингу потоків
міжнародної допомоги. Цей механізм
підвищить стандарти прозорості
та мінімізує ризики корупції, що
збільшить довіру до Уряду.
Ключовим елементом донорської
координації стане розроблення
та прийняття нового плану

пріоритетних дій Уряду до 2022 року,
який має окреслити пріоритети для
середньострокового бюджетного
планування та визначення завдань та
пріоритетів залучення міжнародної
технічної допомоги. Таким чином,
14.07.2019 Урядом внесено зміни
до постанови Кабінету Міністрів
України від 15 лютого 2002 p. № 153
«Про створення єдиної системи
залучення, використання та
моніторингу міжнародної технічної
допомоги», якою закріплено на рівні
законодавства принцип demand
driven approach, що дозволить
удосконалити взаємодію з
донорами, керуючись національними
пріоритетами розвитку.
Зміна підходу сприятиме посиленню
спроможності Уряду системно
координувати процеси планування та
використання міжнародної допомоги
для досягнення цілей і завдань
Уряду, посиленню ефективності
використання допомоги для
досягнення пріоритетних цілей та
імплементації реформ.

Бренд
Ukraine Now
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УСПІШНА КАМПАНІЯ
Ukraine NOW - це найбільш
масштабна іміджева кампанія
Уряду за всі роки незалежності. Це
результат роботи експертів, відомих
комунікаційників, британських
колег, креативної індустрії та Уряду.
Завдяки урядовим комунікаціям,
в основі яких – креативність та
відкритість, був забезпечений
успіх бренду. Ukraine NOW
став важливою складовою для
формування іміджу України та
виходу на міжнародну арену. За
його допомогою держава єдиним
голосом демонструє, які позитивні
зміни відбуваються зараз, як
розвивається країна, зростає
економіка, покращується бізнесклімат, залучаються інвестиції.

АМБАСАДОРИ БРЕНДУ

МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ

Головною складовою бренду є
його відкритість та можливість
використання будь-ким і будь-де.
Все більше бізнес використовує
його у своїх комунікаціях. Бренд
впевнено завойовує позиції для
просування українських товарів
та послуг на міжнародних ринках.
Активно логотип представлений
на різноманітних міжнародних
виставках. Ним оформлюють стенди,
подарунки з лого презентують
відвідувачам та партнерам. Серед
ключових задач брендингу –
демонстрація досягнень країни,
які можуть надихнути весь світ
та заохотити людей відвідати,
розпочати бізнес, інвестувати
в країну. І Ukraine NOW з цим
успішно справляється. Можна
сміливо говорити, що на сьогодні
Ukraine NOW є знаком, що вказує
на належність до найкращого
українського продукту.

Простий і зручний лого
Ukraine NOW швидко
набув популярності та
став прикладом сучасного,
креативного продукту, якість
якого відзначена нагородами.
Визнання він здобув не лише
в межах країни, посідаючи
перші місця у вітчизняних
маркетингових конкурсах,
а й за кордоном. Адже
Ukraine NOW здобув одну
з найбільш престижних

премій у сфері дизайну
Red Dot Design Award 2018.
Єдиний стиль презентації
країни обрано переможцем
у категорії Corporate Identity.
Ставши символом якості,
Ukraine NOW стає символом
України. Нагорода Red Dot
є свідченням визнання
міжнародною спільнотою
креативної індустрії та
урядових комунікацій
України.

Конференції
з питань реформ
в Україні
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КОНФЕРЕНЦІЯ З ПИТАНЬ РЕФОРМ,
ЛОНДОН, 2017 р.

КОНФЕРЕНЦІЯ З ПИТАНЬ РЕФОРМ,
КОПЕНГАГЕН, 2018 р.

Шостого липня 2017 р. Велика Британія у співпраці з
Україною приймала першу конференцію реформ – щорічну
міжнародну конференцію з питань реформ в Україні під
патронатом Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.
Зустріч у Лондоні була сфокусована на прогресі у сфері
реформ, починаючи від 2014 року, та презентації плану
пріоритетних дій Уряду до 2020 року. Ініціатива зібрала
представників міжнародної спільноти та українських
урядовців і лідерів думок для обговорення пріоритетної
програми реформ і демонстрації підтримки Україні на шляху
її впровадження.

Друга конференція з питань реформ
відбулася в Королівстві Данія
27 червня 2018 р. в Копенгагені.
Конференція закріпила імідж події
та її роль «драйвера змін» – і місця
зустрічі представників міжнародної
спільноти та України. Фокус
переважно полягав у значному
прогресі, досягнутому Урядом
України у впровадженні пріоритетних
реформ з Плану дій Уряду 2020.

Паралельно з пленарними засіданнями на найвищому рівні
під час конференції відбувалися детальні обговорення
кожної з пріоритетних реформ, зазначених у плані дій:

Прем’єр-міністр України презентував
огляд досягнень та пріоритетів для
майбутніх реформ на тлі відновлення
економіки. Після презентації
відбулися пленарні дискусії,
присвячені темам ефективного
урядування та розвитку економіки.







Економічне зростання.
Ефективне урядування.
Розвиток людського капіталу.
Верховенство права та боротьба з корупцією.
Безпека та захист.

Хвиля реформ, розпочата у 2014 році, була наймасивнішою
та найглибшою за всі роки незалежності. Проте шлях
попереду ще дуже довгий, і зобов’язання уряду України, як і
міжнародна підтримка, є вирішальними.
Україна має великий потенціал. Але лише через процес
трансформації у стабільну, прозору та квітучу демократію
Україна зможе задовольнити прагнення власних громадян
та реалізувати власний економічний потенціал. Реформи
посилять стабільність України, що є важливим для
стабільності та безпеки всієї Європи. Міжнародні партнери
України прямо зацікавлені у підтримці міжнародного
правопорядку, який порушує Росія в Україні.
Ця конференція звела разом міжнародну спільноту та
український Уряд, громадянське суспільство, бізнес та
політиків для посилення підтримки реформ.

Під час конференції обговорювали
пріоритетні реформи Уряду:






Реформа охорони здоров’я.
Пенсійна реформа.
Реформа освіти.
Приватизація держпідприємств.
Реформа сільськогосподарського
сектору.
 Реформа державного урядування.
Міжнародні партнери залишаються
відданими у підтримці реформувань,
що здійснюються Урядом України,
і поглиблюють партнерські
відносини. Добре функціональна,
квітуча та стійка Україна лишається
стратегічно важливою для Європи, і
це – найкраща відповідь на російську

агресію. Проте потрібно ще більше
поглиблювати реформи, щоб Україна
досягла свого повного потенціалу
та перетворилася на сучасну та
заможну країну.
У наступному періоді Уряд України
фокусуватиметься на досягненні
сталого економічного зростання. Як
зазначив Прем’єр-міністр, пріоритет
в 2018–2019 рр. віддаватиметься
реформі приватизації
держпідприємств, створенню
сприятливого бізнес-клімату, реформі
сільського господарства, боротьбі
з корупцією та встановленню
верховенства права, реформі
енергетичного сектору, розвитку
інфраструктури, реформі державного
управління та розвитку інновацій.
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КОНФЕРЕНЦІЯ З ПИТАНЬ РЕФОРМ,
ТОРОНТО, 2019 р.
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Третя конференція з питань реформ відбулася у
Канаді 2–4 липня 2019 р., у Торонто. Подія знову
об’єднала міжнародну спільноту, представлену
делегацією ЄС, НАТО та країнами G7, а також
інші міжнародні делегації та український Уряд,
громадянське суспільство та представників
бізнесу, що підтримують процес реформ в Україні.

Головною темою конференції є
«незворотність реформ». Незважаючи
на внутрішні та зовнішні виклики, а
саме військову агресію Росії на сході
України, країна впевнено йде шляхом
глибоких та структурних реформ,
які вже демонструють значний
успіх. Цього року конференція
відбулася в період між двома
виборчими кампаніями в Україні,
тому життєво важливо зберегти
досягнутий результат та забезпечити
незворотність та продовження
реформ.
2019 року конференція вперше
пройшла в інтерактивному форматі
та містила не лише інклюзивні
панельні дискусії за участі
представників делегації українського
Уряду, іноземних міністрів, голів
міжнародних інституцій, урядовців,
підприємців, громадянського
суспільства, а також дискусії щодо
інвестицій та інновацій, розвитку
демократії, безпеки та захисту.
Ukraine House продемонстрував
українську культуру, креативність,
інновації та можливості.
Реанімаційний Пакет реформ,
найбільша коаліція провідних
українських НГО та експертів,
представив «Принципи Торонто» –
експертний документ, розроблений
для окреслення пріоритетних завдань
ключових реформ на наступні п’ять
років.

ХРИСТЯ
ФРІЛАНД

ПАВЛО
КЛІМКІН

Міністр закордонних
справ Канади

Міністр закордонних
справ України

Я рада, що цього року
Ukraine Reform Conference
відбувається у Торонто.
Це неоціненна можливість
для Канади та міжнародної
спільноти – продемонструвати
нашу рішучу підтримку
реформ в Україні. Разом
ми продовжуватимемо
працювати над зміцненням
міжнародного порядку, що
ґрунтується на прийнятних
правилах, та будувати
майбутнє, на яке заслуговують
громадяни України.

З великим нетерпінням чекаю
на Ukraine Reform Conference,
яка цього року відбудеться
в Торонто. Ця подія є
прекрасною можливістю
для України зібратися разом
із нашими міжнародними
партнерами, щоб
проаналізувати прогрес, якого
ми наразі досягли, та разом
попрацювати над планом
подальших дій, що відкриває
шлях до світлого майбутнього
України та її місця у світі.

Архітектура
реформ
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ГОЛОВНІ ВИСНОВКИ

УКРАЇНСЬКА АРХІТЕКТУРА РЕФОРМ
Українська Архітектура Реформ – комплексна структура урядових та неурядових
організацій, яка об’єднує кілька тисяч професіоналів і спрямована на досягнення
якісних і сталих трансформацій країни.
Головне її завдання – стимулювати процес впровадження реформ всередині Уряду,
підтримуючи міністерства та державні агенції у їхній щоденній роботі, надаючи
інституційну підтримку Уряду України для ефективного впровадження реформ.
Інноваційний підхід до впровадження реформ, який реалізовано в Україні, є
предметом вивчення з боку іноземних експертів для можливої реплікації його в інших
країнах, що потребують кардинального реформування.

Людський капітал
1. Для впровадження реформ
потрібні вмотивовані місцеві
професіонали, орієнтовані на
результат.
2. Понад 95% фахівців із питань
реформ винаймаються в країні та
по закінченні роботи залишаться
в країні.
Політична відповідальність
1. Жодна реформа не може
бути розпочата без
політичних зобов’язань з боку
високопосадовців.
2. Без політичних зобов’язань з боку
міністра чи керівника державної
інституції не можна створювати
команду з підтримки реформ.
План реформ
1. Угода про асоціацію, підписана
у 2014-му та ратифікована у
2017 році, є дорожньою картою
реформ для України.
2. Перед запуском кожної команди
з підтримки реформ мають бути
розроблені детальні технічні
завдання.
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Архітектура складається з трьох
компонентів, що гармонійно
доповнюють один одного:
ОФІС РЕФОРМ
Офіс реформ – дорадчий
орган Кабінету Міністрів
України, який координується
Прем’єр-міністром. Офіс
очолює Міністр Кабінету
Міністрів. Керівництво
здійснює виконавчий
директор Офісу.
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КОМАНДИ З
ПІДТРИМКИ РЕФОРМ
Команди з підтримки реформ
сформовані з професіоналів,
які працюють на тимчасовій
основі та не є частиною
державної служби. Ці
команди органічно вписані
у структуру міністерств
із метою впровадження
секторальних реформ
і перетворення самих
міністерств. Мета такої
інтеграції – створити
основу для появи нового
покоління, орієнтованого
на реформи державних
службовців. Очікується, що
професіонали з реформ
поступово інтегруватимуться
до державної служби.

СТРАТЕГІЧНА
ГРУПА РАДНИКІВ ІЗ
ПІДТРИМКИ РЕФОРМ
(SAGSUR)
SAGSUR надає стратегічні
поради Прем’єр-міністру.
Група радить, як ефективно
впроваджувати комплексні
реформи, базуючись на
успішному власному досвіді в
інших країнах, забезпечуючи
найкращу міжнародну
практику та зв’язок з
міжнародними ресурсами.
SAGSUR очолює Іван Міклош,
колишній Віцепрем’єр-міністр
Словаччини.

Вищий рівень експертизи
з реформ

Національна рада з реформ

ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР

ПРЕЗИДЕНТ

СПІКЕР ВЕРХОВНОЇ РАДИ

SAGSUR
СТРАТЕГІЧНА ГРУПА РАДНИКІВ ІЗ
ПІДТРИМКИ РЕФОРМ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ОФІС РЕФОРМ

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ
ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
(запуск очікується)

Команди з підтримки реформ
Технічна допомога ЄС

Команди з підтримки реформ
Фінансування здійснюється через
Мультидонорський рахунок (MDA)

Скорочення
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А

АРМА

АСУП

АРМА Національне агентство України з
питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та
інших злочинів
Автоматизовані системи управління
персоналом

Н

НБУ
НПА
НСЗУ
НУШ

Національне агентство з питань запобігання
корупції
Національний банк України
Норативно-правовий акт
Національна служба здоров’я України
“Нова українська школа”

О

ОТГ

Об’єднані територіальні громади

НАЗК

В

ВАКС
ВККСУ

Вищий антикорупційний суд
Вища кваліфікаційна комісія суддів України

Г

П

ППТО

Професійна (професійно-технічна) освіта

ГПУ
ГРК

Генеральна прокуратура України
Головні розпорядники бюджетних коштів

Р

РДА
РДУ

Районна державна адміністрація
Реформа державного управління

ДБР
ДП
ДФС

Державне бюро розслідувань
Державне підприємство
Державна фіскальна служба

С

САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура

У

УДФ

Управління державними фінансами

Е-урядування
ЕЦП

Електронне урядування
Електронний цифровий підпис

Ц

Є

ЦНАП
ЦОВВ

Центр надання адміністративних послуг
Центральний орган виконавчої влади

ЄДКІ

Єдиний державний кваліфікаційний іспит

З

B

BEPS

ЗСУ

Збройні сили України

Розмивання оподатковуваної бази й
виведення прибутку з-під оподаткування

К

КБВ
КМУ

Кінцевий бенефіціарний власник
Кабінет міністрів України

C

COSME

Конкурентоспроможність підприємств малого
і середнього бізнесу

М

МЕРТ

Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України
Міністерство закордонних справ
Малі та середні підприємства

J

JSRSAP

Стратегія та план дій реформи сектору
юстиції 2015-2020

Д
Е

МЗС
МСП

www.kmu.gov.ua
www.facebook.com/KabminUA/

www.rdo.in.ua
www.facebook.com/ReformsDeliveryOfficeCMU/
rdo@kmu.gov.ua

Офіс реформ Кабінету міністрів України фінансується за рахунок коштів Багатостороннього донорського фонду (MDA), який адмініструється ЄБРР,
та наповнюється внесками наступних країн: Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Нідерландів, Польщі, Швеції, Швейцарії, Сполученого
Королівства, Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу, який є найбільшим донором.

