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Передмова Моніторинг прогресу реформ
2016 рік

Минулого року, за попередніми оцінками, частка російського ринку в українському експорті склала 10%. Більше того, Росія організувала нам транспортну блокаду, і  перекрила транзит 
українських товарів в треті країни.

Ми вистояли... І зробили висновок, що більше ніколи не допустимо такої залежності нашої економіки від російського ринку, тому що він керується не законами економіки чи нормами СОТ, 
а хворобливими імперськими амбіціями.
 
І, до речі, в 2016 році ми вперше в історії не придбали у Росії жодного кубометру газу і завершуємо без нього зиму. Та не лише цього ми досягли в процесі реформування енергетичного 
сектору: астрономічний дефіцит «Нафтогазу» та латання дірок у його кошторисі за рахунок державного бюджету теж залишилися у минулому.
 
Спираючись на поточні статистичні дані, які демонструють макрофінансову стабілізацію та відновлення економічного зростання, ми робимо оптимістичний висновок, що найгірше в 
економіці – позаду. Цей висновок підтверджують і результати наших дій, і прогнози міжнародних фінансових організацій.
 
Своїм пріоритетом в новому році вважаю забезпечення політичних умов для реформ та відновлення економіки. Маю засмутити тих – у Києві і у Москві, – хто планує організувати в Україні 
дострокові вибори та фінансувати штучні протести. Як Президент, всіма доступними законними способами протидіятиму спробам дестабілізувати країну і звести нанівець всі ті важкі перші 
результати, які забезпечила влада і буквально вистраждав український народ.

Ми докладаємо чималих зусиль, а, говорячи простішою мовою, просто стараємося, щоб цього року люди відчули, що ситуація в країні змінюється на краще. Тому ми і ставимося настільки 
відповідально до таких питань, як підвищення мінімальної зарплати,  її детінізація, тощо.

В поточному році продовжимо всі ті реформи, які вже почалися, насамперед судову та антикорупційну. Втілюватимемо в життя ліберальні та антикорупційні зміни в адмініструванні подат-
ків, за які в грудні проголосувала Верховна Рада. Незабаром очікую від Уряду пропозицій із реформування митниці.
 
В першому кварталі Національна рада реформ, згідно з планом, має розглянути ґрунтовну концепцію «Нової української школи» – стратегічний документ, згідно з яким формуватиметься 
політика щодо реформування загальної середньої освіти.

Нема вже далі куди зволікати з реформою системи охорони здоров’я. Вона всім болить в переносному й прямому сенсі. Відчуваю, їй протидіятимуть як жодній іншій. Вже утворилася 
антиреформаторська коаліція із популістів-демагогів із лукавою тезою на захист нібито безкоштовної медицини та добре структурованої групи тих, хто на державній інфраструктурі будує 
своєї успішні приватні медичні клініки та фармацевтичні мережі.
 
Спротив змінам посилюється, і ми відчуваємо тиск по всіх напрямках. В кожній сфері і галузі є впливові консервативні вертикально-горизонтальні мережі, які отримують свій зиск на існую-
чому стані речей. Ці групи ресурсно добре забезпечені, щоб чинити спротив змінам, використовуючи властиві будь-якій демократії інструменти – від ЗМІ до парламентських фракцій. 
Для України в силу різних обставин є неприйнятною так звана авторитарна модернізація. Парламентсько-президентська модель потребує значно більше зусиль та часу для впроваджен-
ня реформаторських рішень. Не слід також забувати, що ліберальні економічні реформи в Україні ми впроваджуємо в умовах загальноєвропейської епідемії лівого та правого популізму... 
Ми рухаємося, так би мовити, супроти світового політичного тренду.

І при цьому, повертаюся до початку, «Україна зробила більший прогрес у реалізації реформ за останні два роки, ніж це було за перші 23 роки Незалежності». Цього замало, щоб подолати 
розрив та відставання, нам потрібно діяти за принципом олімпійського руху. Citius, alltius, fortius! Швидше, вище, сильніше! І тоді – станемо чемпіонами!
 

 









Європейський Банк Реконструкції
і  Розвитку (ЄБРР)

за впровадження та реалізацію рішень 
НРР. У 2016 році Проектний Офіс було 
трансформовано в Команду Підтримки, 
яка допомагатиме НРР забезпечувати 
координацію з іншими установами в 
архітектурі реформ, а також готуватиме 
регулярні звіти про хід їх реалізації.

Окрім сприяння створенню  НРР та 
мобілізації коштів для її фінансування, 
Банк підтримує низку інших ініціатив, що 
запроваджені в Україні, а саме: створен-
ня офісу Бізнес Омбудсмена, впровад-
ження системи електронних закупівель 
«ProZorro», процес реформування 
законодавства з метою подальшого 
наведення ладу у ключових секторах. 
ЄБРР залишається найбільшим інститу-
ційним інвестором в Україні та одним з 
ключових учасників політичного діалогу 
з питань реформ.

Команди підтримки реформ 
(Reform Support Teams)

Навіть ухвалення найкращих законів не 
дасть результату, якщо їх впровадження 
не буде реалізовано. Реформи можуть 
вважатися успішними лише тоді, коли 
для їх підтримки і впровадження будуть 
задіяні освічені та висококваліфіковані 
фахівці, що прагнуть до подолання 
старих корупційних схеми у державних 
установах та на підприємствах.

Усвідомлюючи це, у жовтні 2016 року, 
заручившись підтримкою міжнародних 
донорів, ЄБРР та ЄС, Уряд України оголо-
сив про створення тимчасових команд, 
що сприятимуть розробці та впровад-
женню реформ, що їх визначено в 
Стратегії реформування державного 
управління на 2016-2020 рр.

Такі Команди підтримки реформ (RSTs) 
складаються з фахівців, які раніше не 
працювали на державній службі. Вони 
працюватимуть у міністерствах на 

За останні три роки Україна досягла 
помітного прогресу на шляху реформ, 
що відзначають всі її міжнародні партне-
ри, включно з ЄБРР.

Очищення фінансового сектору, рефор-
мування енергетики, усунення низки 
корупційних схем у багатьох галузях, 
таких як охорона здоров'я та правоохо-
ронна діяльність, усунення бюрократич-
них перепон при проведенні експор-
тно-імпортних операцій, ліцензуванні та 
під час надання екологічних дозволів, 
впровадження інноваційної електронної 
системи закупівель «ProZorro», а також 
багато інших успішних справ засвідчу-
ють реальні зусилля  України прикладені 
для  розбудови конкурентоспроможної 
економіки та чесного суспільства.

Центральну роль в процесі координації 
реформ у країні відіграла Національна 
рада реформ (НРР).

ЄБРР послідовно підтримує Україну від 
самого початку своєї діяльності тут у 
1993 році, залишаючись надійним 
партнером України – як за часів зростан-
ня, так і під час економічного спаду. 
Понад €12 млрд. було інвестовано 
Банком в економіку країни, у тому числі й 
рекордні €1,2 млрд., що їх було надано у 
2014 році, коли інвестиції з інших джерел 
практично припинилися.

Водночас, підтримувати реформи в 
Україні так само важливо для Банку, як і 
надавати фінансування. У 2014 році, 
коли реалізація реформ стала для країни 
національним пріоритетом, ЄБРР підтри-
мав створення Національної ради 
реформ та запропонував свою допомогу 
з мобілізації міжнародної донорської 
спільноти заради досягнення цієї мети.

Протягом 2015 року ЄБРР надавав 
технічну допомогу Проектному Офісу 
Національної ради реформ, що відповідав 

Ще однією складовою архітектури 
реформ є міжнародна Стратегічна кон-
сультативна група підтримки реформ 
в Україні високого рівня, що надає 
стратегічні консультації Президенту та 
Прем’єр-міністру України. Ця група 
консультує з питань ефективної імпле-
ментації реформ на основі власного 
успішного досвіду її членів, найкращої 
практики та доступу до міжнародних 
ресурсів. Її очолюють два колишніх 
державних діяча – Лєшек Бальцерович 
(колишній Віце-прем’єр-міністр Польщі) 
та Іван Міклош (колишній Міністр фінан-
сів Словаччини).

Донорська підтримка

Зазначені різноманітні елементи архітек-
тури реформ фінансуються з Мультидо-
норського рахунку стабілізації та 
сталого зростання України – фонду, 
створеного ЄБРР у листопаді 2014 року. 
Кошти у цей фонд внесли Данія, Фінлян-
дія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, 
Нідерланди, Польща, Швеція, Швей-
царія, Велика Британія та США. Європей-
ський Союз виділив €8 млн. для внесен-
ня на цей рахунок.
 
Крім цього, наприкінці 2016 року почала-
ся реалізація великої програми ЄС, спря-
мованої на підтримку реалізації Стратегії 
реформування державного управління 
України на 2016-2020 роки. Ця програма 
передбачає загальний бюджетний 
внесок ЄС в розмірі €104 млн., у тому 
числі €90 млн. на бюджетну підтримку та 
€14 млн. на додаткову технічну допомогу.

 

 

тимчасовій основі та допомагатимуть в 
реалізації пріоритетних реформ, а також 
докладатимуть зусиль для трансформації 
міністерств як таких. Впровадження цієї 
програми вже розпочато у Міністерстві 
фінансів, Міністерстві економічного 
розвитку і торгівлі, Міністерстві інфра-
структури та Міністерстві аграрної 
політики та продовольства. Очікується, 
що після завершення пілотної фази інші 
міністерства та державні установи 
приєднаються до цієї ініціативи.
 
Франсіс Маліж, Керуючий директор ЄБРР 
у країнах Східної Європи та Кавказу, 
сказав:
 
«Це значний крок на шляху реформ в 
Україні. За останні два роки країна 
схвалила багато важливих реформ та 
законів, і зараз ця нова ініціатива допом-
оже прискорити їх імплементацію. Ство-
рення нової розширеної архітектури 
реформ було б неможливим без неве-
личкої команди лідерів-новаторів, які 
заснували НРР. Я вдячний їм та пишаюся 
тим, що саме ЄБРР одним із перших 
підтримав цю ініціативу. Саме така 
підтримка стане дієвим інструментом для 
перетворення концепцій реформ у 
реальні дії та допоможе залучити до 
процесу всі сторони, відповідальні за 
успіх цих реформ. Зараз в Україні створе-
на скоординована та потужна архітекту-
ра підтримки та реалізації реформ, а це 
дає нам упевненість в тому, що в майбут-
ньому країна досягне прогресу».

Зазначені команди підтримки реформ 
сприятимуть створенню краще скоорди-
нованої та ефективної системи впровад-
ження реформ в Україні. Ця система 
також включає у себе Офіс впровад-
ження реформ (RDO) при Прем’єр-мі-
ністрі, головною метою якого є забезпе-
чення відповідності та послідовності 
процесу впровадження реформ в 
масштабах усього Уряду.

Команди підтримки реформ та інші елементи нової архітектури реформ в Україні фінансуються з Мультидонорського рахунку стабілізації та сталого зростання України, управління яким здійснює ЄБРР. Рахунок був створений у листопаді 2014 
року з метою підтримати прагнення України в реформуванні своєї економіки, покращення бізнес-клімату та повернення на шлях стійкого зростання. Кошти на мультидонорський рахунок вносять Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, 
Японія, Нідерланди, Польща, Швеція, Швейцарія, Сполучене Королівство, Сполучені Штати і Європейський Союз, який є найбільшим донором.





Календар засідань Моніторинг прогресу реформ
2016 рік

Статус виконання:         всього рішень         виконано         не виконано         виконуються         втратило актуальність

24
грудня

12 12

0
0

0

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 1
Національна модель управління реформами

Основні рішення: 
►схвалено проект Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020»;
►підтримано створення Проектного офісу реформ;
►схвалено звіт з виконання Україною Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державними членами,
з іншої сторони;
►розробити спільний план заходів з реалізації антикорупційної реформи;
►підготувати проекти законів щодо змін до Конституції України в
частині обмеження недоторканості суддів та розширення переліку 
підстав для їх звільнення, змін до процесуальних кодексів з метою 
оптимізації навантаження на суддів, про забезпечення права на
справедливий суд;
►схвалено законопроект про державну службу та проведення роботи 
щодо функціонального аналізу ЦОВВ з метою подальшого
їх реформування

11 11

0
0

0

2
лютого

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 2 (перша частина)
Угода про асоціацію з ЄС. Судова реформа. Питання реформи 
правоохоронної системи

Основні рішення: 
►щодо комплексу заходів, пов’язаних з імплементацією Угоди про 
асоціацію з ЄС (виконання планів щодо антикорупційного законодавства;
►забезпечення ратифікації Угоди між Україною та Європейським 
Союзом  щодо статусу Консультативної місії Європейського Союзу з
реформування сектору цивільної безпеки України; 
►підготовка чіткого плану імплементації Угоди про асоціацію з ЄС в 
рамках компетенції міністерств тощо);
►напрацювати єдиний проект закону щодо судової реформи;
►підтримано ініціативу щодо внесення до Верховної Ради України 
проектів Законів України «Про Національну поліцію» та «Про органи 
внутрішніх справ»

2015

4
березня

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 3
Дерегуляція. Статус програми «Цифрова Україна»

Основні рішення: 
►щодо включення до складу пріоритетних реформ: конституційної 
реформи, реформи виборчого законодавства та реформи
державних закупівель;
►про реформування антимонопольного законодавства;
►розглянути та внести до парламенту проект Закону України
«Про державну службу»;
►підтримано проект Плану законодавчого забезпечення реформ в 
Україні на 2015-2017 рр. з подальшим доопрацюванням та
підготовлений Мінекономрозвитку проект Плану дій щодо дерегуляції 
господарської діяльності та спрощення регуляторної бази;
►запровадити електронні допорогові закупівлі в усіх міністерствах;
►підтримано законопроекти щодо доступу до публічної інформації у 
вигляді відкритих даних та щодо електронних звернень та
петицій громадян

14 13

0
0

1

17
лютого

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 2 (друга частина)
Координація прогресу реформ. Рішення, пов’язані з програмою 
співпраці з МВФ. Реформа управління державною власністю

Основні рішення: 
►щодо створення цільових команд реформ (ЦКР) та проведення їх 
установчих засідань;
►розробити та затвердити набір ключових показників ефективності
для моніторингу прогресу реформ (Balanced Scorecard);
►підготувати план реформування адміністрування  Державною
фіскальної службою доходів бюджету;
►забезпечити ухвалення стратегії реструктуризації сектору державних 
підприємств, змін до Закону України «Про Національний банк України» з 
метою посилення автономії НБУ, змін  до деяких законодавчих актів 
України щодо відповідальності пов’язаних із банком осіб та законодав-
ства, що дозволить створити незалежне Антикорупційне агентство з 
широкими повноваженнями щодо провадження розслідувань;
►розробити законопроект щодо встановлення номінаційних вимог до 
кандидатів на посади керівного складу державних підприємств та зняти 
обмеження щодо максимального рівня зарплати їх керівників

23 23

0
0

0

30
березня

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 4
Реформа енергетичного сектору. Реформа агропромислового 
комплексу.
Міжнародна конференція з підтримки України

Основні рішення: 
►про проведення Міжнародної конференції з підтримки України та 
підтримку її концепції;
►підготувати перелік проблемних питань у сфері євроінтеграції;
►провести окреме обговорення питання щодо ринку землі
сільськогосподарського призначення в Україні;
►розпочати прозорий процес приватизації шляхом ухвалення
законопроекту про перелік об’єктів права державної власності, що не 
підлягають приватизації;
►про публікацію консолідованої фінансової звітності НАК «Нафтогаз 
України» за 2014 рік

10 8

0
1

1



Календар засідань Моніторинг прогресу реформ
2016 рік

Статус виконання:         всього рішень         виконано         не виконано         виконуються         втратило актуальність

16
квітня

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 5
Реформа системи охорони здоров’я,
Програма просування інтересів України у світі

Основні рішення: 
►схвалено концепцію Програми просування інтересів України у світі;
►відкрити реєстр референтних цін на медичні препарати;
►представити доопрацьовану концепцію реформи системи
охорони здоров’я;
►доопрацювати та узгодити проект змін до Закону України
«Про прокуратуру»

12 10

1
0

1

3
червня

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 7
Go Global: Національна програма вивчення та популяризації 
іноземних мов. Демонополізація та розвиток конкурентного 
середовища. Лібералізація візового режиму між Україною і ЄС

Основні рішення: 
►розробити план імплементації Закону України «Про державну
допомогу суб’єктам господарювання»;
►представити результати комплексного дослідження енергетичного 
сектору у сферах, що відносяться до компетенції Антимонопольного 
комітету України;
►погодити зі стороною ЄС перелік конкретних заходів, спрямованих
на виконання рекомендацій технічного звіту ЄК, та забезпечити
їх виконання;
►розробити та представити модель первинної ідентифікації громадян;
►підтримано пропозицію щодо оголошення 2016 року Роком
англійської мови;
►розробити та подати до парламенту пакет законопроектів
про дерегуляцію;
►узгодити та подати до Кабінету Міністрів України концепцію
реформування державного управління

14 13

0
0

1

23
липня

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 9
Реформа залізничного транспорту.
Засади реформування економіки

Основні рішення: 
►забезпечити затвердження Стратегії реформування державного 
управління України на 2016 - 2020 роки;
►схвалено базові принципи реформування економіки;
►схвалено концепцію реформування Укрзалізниці;
►забезпечити внесення до парламенту законопроектів про спрощення 
адміністрування податків і зборів, скасування надмірних дозвільних 
процедур і актів, децентралізацію надання послуг держави;
►підготувати пропозиції змін до регламенту Кабінету Міністрів України 
про прискорений розгляд та узгодження відповідними міністерствами 
ініціатив, пов’язаних із дерегуляцією;
►сприяти створенню Ради економічного розвитку Одеської області

17 13

0
1

3

15
травня

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 6
Комплексна програма розвитку фінансового ринку до 2020 року. 
Реформа державних закупівель. 
Виконання Угоди про асоціацію з ЄС

Основні рішення: 
►схвалено Комплексну програму розвитку фінансового ринку 
України до 2020 року та підтримано низку пропозицій НБУ щодо 
представленої Програми;
►схвалено план реформи державних закупівель;
►подати на розгляд Президенту України законопроекти про зниження 
бар’єрів у державних закупівлях та про електронні закупівлі;
►розробити пропозиції та план впровадження системи електронного 
оскарження при здійсненні електронних закупівель;
►підготувати проект Стратегії реформування державного управління
на 2015 – 2020 роки;
►забезпечити затвердження Урядом плану виконання технічних
вимог щодо лібералізації візового режиму з ЄС

17 13

0
0

4

23
червня

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 8
Робота Конституційної комісії. Стан справ та перспективи
впровадження реформи децентралізації

Основні рішення: 
►внести проект змін до Конституції України до Верховної Ради України;
►схвалено дорожню карту реформи децентралізації;
►розробити  єдиний комунікаційний план підтримки реформи
децентралізації;
►розробити та затвердити державні стандарти (нормативи) якості 
адміністративних, соціальних послуг і послуг у сфері охорони здоров’я
та освіти;
►привести у відповідність до основних положень Концепції
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні концептуальні засади реформування систем освіти, 
охорони здоров'я та соціального захисту

11 9

0
0

2

3
вересня

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 10
Податкова реформа

Основні рішення: 
►створити робочу групу з доопрацювання концепції податкової
реформи, до якої мають увійти представники Мінфіну та інших 
міністерств, Комітету Верховної Ради України з питань податкової та 
митної політики та інші народні депутати України, експерти та
представники громадянського суспільства. Погодити ключові параметри 
та розробити єдину концепцію податкової реформи

1 1

0
0

0

Календар засідань Моніторинг прогресу реформ
2016 рік

Статус виконання:         всього рішень         виконано         не виконано         виконуються         втратило актуальність

18
вересня

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 11
Антикорупційна реформа

Основні рішення: 
►внести до парламенту законопроект про відміну застави за
корупційні злочини;
►забезпечити затвердження персонального складу Національної
ради з антикорупційної політики;
►підтримано пакет законопроектів щодо повернення викрадених 
активів, процедур накладення арешту на майно з метою усунення 
корупційних ризиків та застосування інституту спецконфіскації;
►представити детальний план-графік відбору голови та формування 
спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
►рекомендовано парламенту ухвалити законопроекти, пов’язані з 
виконанням Україною плану дій щодо лібералізації візового режиму
для України, зокрема щодо фінансування політичних партій

20 16

0
1

3

19
жовтня

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 13
Виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Стан ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Статус виконання Плану дій щодо лібералізації візового
режиму між Україною та ЄС

Основні рішення: 
►запропонувати зміни до законодавства щодо спрощення процедури 
приватизації державного майна;
►розробити IT-систему для моніторингу виконання Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС і Порядку денного асоціації між Україною та ЄС;
►розробити план дій на виконання комунікаційної стратегії щодо 
донесення до громадськості Нідерландів інформації про переваги 
укладення Угоди про асоціацію з Україною;
►розглянути зміни до Регламенту Верховної Ради України щодо
необхідності проведення експертизи проектів актів на відповідність 
праву ЄС та міжнародним зобов’язанням у сфері європейської інтеграції;
►розробити План дій щодо реформування системи правоохоронних 
органів;
►рекомендовано парламенту розглянути у І-му читанні проект
Трудового кодексу України

11 8

0
2

1

4
грудня

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 15
Реформа регуляторів на ринках природних монополій та
фінансових ринках

Основні рішення: 
►сприяти прискоренню розгляду та прийняття законопроектів про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики і комунальних послуг, про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо консолідації функцій із державного
регулювання ринків фінансових послуг;
►виробити узгоджену позицію щодо реформування засад державного 
регулювання у сфері електронних комунікацій, а також прозорості 
фінансування діяльності регулятора у зазначеній сфері;
►забезпечити доопрацювання законопроекту про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної 
спроможності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
►вжити додаткових заходів з метою збільшення показників вибірки та 
підвищення ефективності використання кредитних ресурсів
міжнародних фінансових організацій;
►схвалено Єдину комплексну стратегію та план дій розвитку сільського 
господарства та сільських територій до 2020 року

7 4

0
2

1

5
жовтня

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 12
Реформа освіти і науки

Основні рішення: 
►провести громадські обговорення реформи освіти та науки із
залученням всіх зацікавлених сторін;
►рекомендовано Верховній Раді України визначити день розгляду 
законопроектів з реформи освіти і науки;
►рекомендовано парламенту розглянути проекти законів України
«Про професійну освіту» і «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
►забезпечити фінансування участі України у дослідженні PISA у
2018 році;
►створити міжвідомчу робочу групу з розробки освітніх стандартів
на основі професійних;
►забезпечити затвердження нових санітарних правил та норм для 
дошкільних навчальних закладів

11 9

0
1

1

9
листопада

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 14
Судова реформа

Основні рішення: 
►підтримано схвалений Конституційною Комісією проект змін до 
Конституції України щодо правосуддя та рекомендовано Президенту 
України внести його на розгляд Верховної Ради України;
►рекомендовано Уряду забезпечити виконання Плану дій щодо
реалізації положень Стратегії реформування судоустрою, судочинства та 
суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки;
►забезпечити належне проведення кваліфікаційного оцінювання суддів;
►підготувати проект структурної оптимізації судової системи;
►доопрацювати  проект Закону України про внесення змін до Закону 
України "Про адвокатуру"

12 6

0
0

6

8
грудня

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 16
Податкова реформа

Основні рішення: 
►підтримано компромісний варіант проведення податкової реформи та 
рекомендовано Кабінету Міністрів України та профільному Комітету 
Верховної Ради України доопрацювати відповідні законопроекти;
►рекомендовано Уряду вжити заходів з метою недопущення
монополізму на ринку реєстраторів розрахункових операцій та
пов'язаних з їх обслуговуванням послуг, створення умов для
застосування сучасних зручних та мобільних пристроїв для реєстрації 
розрахункових операцій

4 4

0
0

0



Календар засідань Моніторинг прогресу реформ
2016 рік

Статус виконання:         всього рішень         виконано         не виконано         виконуються         втратило актуальність

16
квітня

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 5
Реформа системи охорони здоров’я,
Програма просування інтересів України у світі

Основні рішення: 
►схвалено концепцію Програми просування інтересів України у світі;
►відкрити реєстр референтних цін на медичні препарати;
►представити доопрацьовану концепцію реформи системи
охорони здоров’я;
►доопрацювати та узгодити проект змін до Закону України
«Про прокуратуру»

12 10

1
0

1

3
червня

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 7
Go Global: Національна програма вивчення та популяризації 
іноземних мов. Демонополізація та розвиток конкурентного 
середовища. Лібералізація візового режиму між Україною і ЄС

Основні рішення: 
►розробити план імплементації Закону України «Про державну
допомогу суб’єктам господарювання»;
►представити результати комплексного дослідження енергетичного 
сектору у сферах, що відносяться до компетенції Антимонопольного 
комітету України;
►погодити зі стороною ЄС перелік конкретних заходів, спрямованих
на виконання рекомендацій технічного звіту ЄК, та забезпечити
їх виконання;
►розробити та представити модель первинної ідентифікації громадян;
►підтримано пропозицію щодо оголошення 2016 року Роком
англійської мови;
►розробити та подати до парламенту пакет законопроектів
про дерегуляцію;
►узгодити та подати до Кабінету Міністрів України концепцію
реформування державного управління

14 13

0
0

1

23
липня

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 9
Реформа залізничного транспорту.
Засади реформування економіки

Основні рішення: 
►забезпечити затвердження Стратегії реформування державного 
управління України на 2016 - 2020 роки;
►схвалено базові принципи реформування економіки;
►схвалено концепцію реформування Укрзалізниці;
►забезпечити внесення до парламенту законопроектів про спрощення 
адміністрування податків і зборів, скасування надмірних дозвільних 
процедур і актів, децентралізацію надання послуг держави;
►підготувати пропозиції змін до регламенту Кабінету Міністрів України 
про прискорений розгляд та узгодження відповідними міністерствами 
ініціатив, пов’язаних із дерегуляцією;
►сприяти створенню Ради економічного розвитку Одеської області

17 13

0
1

3

15
травня

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 6
Комплексна програма розвитку фінансового ринку до 2020 року. 
Реформа державних закупівель. 
Виконання Угоди про асоціацію з ЄС

Основні рішення: 
►схвалено Комплексну програму розвитку фінансового ринку 
України до 2020 року та підтримано низку пропозицій НБУ щодо 
представленої Програми;
►схвалено план реформи державних закупівель;
►подати на розгляд Президенту України законопроекти про зниження 
бар’єрів у державних закупівлях та про електронні закупівлі;
►розробити пропозиції та план впровадження системи електронного 
оскарження при здійсненні електронних закупівель;
►підготувати проект Стратегії реформування державного управління
на 2015 – 2020 роки;
►забезпечити затвердження Урядом плану виконання технічних
вимог щодо лібералізації візового режиму з ЄС

17 13

0
0

4

23
червня

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 8
Робота Конституційної комісії. Стан справ та перспективи
впровадження реформи децентралізації

Основні рішення: 
►внести проект змін до Конституції України до Верховної Ради України;
►схвалено дорожню карту реформи децентралізації;
►розробити  єдиний комунікаційний план підтримки реформи
децентралізації;
►розробити та затвердити державні стандарти (нормативи) якості 
адміністративних, соціальних послуг і послуг у сфері охорони здоров’я
та освіти;
►привести у відповідність до основних положень Концепції
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні концептуальні засади реформування систем освіти, 
охорони здоров'я та соціального захисту

11 9

0
0

2

3
вересня

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 10
Податкова реформа

Основні рішення: 
►створити робочу групу з доопрацювання концепції податкової
реформи, до якої мають увійти представники Мінфіну та інших 
міністерств, Комітету Верховної Ради України з питань податкової та 
митної політики та інші народні депутати України, експерти та
представники громадянського суспільства. Погодити ключові параметри 
та розробити єдину концепцію податкової реформи

1 1

0
0

0

Календар засідань Моніторинг прогресу реформ
2016 рік

Статус виконання:         всього рішень         виконано         не виконано         виконуються         втратило актуальність

18
вересня

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 11
Антикорупційна реформа

Основні рішення: 
►внести до парламенту законопроект про відміну застави за
корупційні злочини;
►забезпечити затвердження персонального складу Національної
ради з антикорупційної політики;
►підтримано пакет законопроектів щодо повернення викрадених 
активів, процедур накладення арешту на майно з метою усунення 
корупційних ризиків та застосування інституту спецконфіскації;
►представити детальний план-графік відбору голови та формування 
спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
►рекомендовано парламенту ухвалити законопроекти, пов’язані з 
виконанням Україною плану дій щодо лібералізації візового режиму
для України, зокрема щодо фінансування політичних партій

20 16

0
1

3

19
жовтня

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 13
Виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Стан ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Статус виконання Плану дій щодо лібералізації візового
режиму між Україною та ЄС

Основні рішення: 
►запропонувати зміни до законодавства щодо спрощення процедури 
приватизації державного майна;
►розробити IT-систему для моніторингу виконання Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС і Порядку денного асоціації між Україною та ЄС;
►розробити план дій на виконання комунікаційної стратегії щодо 
донесення до громадськості Нідерландів інформації про переваги 
укладення Угоди про асоціацію з Україною;
►розглянути зміни до Регламенту Верховної Ради України щодо
необхідності проведення експертизи проектів актів на відповідність 
праву ЄС та міжнародним зобов’язанням у сфері європейської інтеграції;
►розробити План дій щодо реформування системи правоохоронних 
органів;
►рекомендовано парламенту розглянути у І-му читанні проект
Трудового кодексу України

11 8

0
2

1

4
грудня

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 15
Реформа регуляторів на ринках природних монополій та
фінансових ринках

Основні рішення: 
►сприяти прискоренню розгляду та прийняття законопроектів про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики і комунальних послуг, про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо консолідації функцій із державного
регулювання ринків фінансових послуг;
►виробити узгоджену позицію щодо реформування засад державного 
регулювання у сфері електронних комунікацій, а також прозорості 
фінансування діяльності регулятора у зазначеній сфері;
►забезпечити доопрацювання законопроекту про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної 
спроможності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
►вжити додаткових заходів з метою збільшення показників вибірки та 
підвищення ефективності використання кредитних ресурсів
міжнародних фінансових організацій;
►схвалено Єдину комплексну стратегію та план дій розвитку сільського 
господарства та сільських територій до 2020 року

7 4

0
2

1

5
жовтня

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 12
Реформа освіти і науки

Основні рішення: 
►провести громадські обговорення реформи освіти та науки із
залученням всіх зацікавлених сторін;
►рекомендовано Верховній Раді України визначити день розгляду 
законопроектів з реформи освіти і науки;
►рекомендовано парламенту розглянути проекти законів України
«Про професійну освіту» і «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
►забезпечити фінансування участі України у дослідженні PISA у
2018 році;
►створити міжвідомчу робочу групу з розробки освітніх стандартів
на основі професійних;
►забезпечити затвердження нових санітарних правил та норм для 
дошкільних навчальних закладів

11 9

0
1

1

9
листопада

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 14
Судова реформа

Основні рішення: 
►підтримано схвалений Конституційною Комісією проект змін до 
Конституції України щодо правосуддя та рекомендовано Президенту 
України внести його на розгляд Верховної Ради України;
►рекомендовано Уряду забезпечити виконання Плану дій щодо
реалізації положень Стратегії реформування судоустрою, судочинства та 
суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки;
►забезпечити належне проведення кваліфікаційного оцінювання суддів;
►підготувати проект структурної оптимізації судової системи;
►доопрацювати  проект Закону України про внесення змін до Закону 
України "Про адвокатуру"

12 6

0
0

6

8
грудня

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 16
Податкова реформа

Основні рішення: 
►підтримано компромісний варіант проведення податкової реформи та 
рекомендовано Кабінету Міністрів України та профільному Комітету 
Верховної Ради України доопрацювати відповідні законопроекти;
►рекомендовано Уряду вжити заходів з метою недопущення
монополізму на ринку реєстраторів розрахункових операцій та
пов'язаних з їх обслуговуванням послуг, створення умов для
застосування сучасних зручних та мобільних пристроїв для реєстрації 
розрахункових операцій

4 4
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0

0



Календар засідань Моніторинг прогресу реформ
2016 рік

Статус виконання:         всього рішень         виконано         не виконано         виконуються         втратило актуальність

2016

14
грудня

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 17
Реформа управління державною власністю

Основні рішення: 
►рекомендовано парламенту сприяти пришвидшенню прийняття 
рішень, спрямованих на розблокування процесу приватизації;
►рекомендовано Уряду, Верховній Раді України вжити заходів з метою 
забезпечення якнайшвидшого визначення оптимального переліку 
об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації

2 2

0
0

0

19
квітня

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 18
Першочергові заходи з впровадження реформ. Деофшоризація. 
Стан впровадження судової реформи

Основні рішення: 
►доопрацювати проекти плану першочергових дій щодо реформування 
країни в найближчі 100 днів, плану дій з реформ на 2016 рік, переліків 
найбільш пріоритетних й інших законопроектів, прийняття яких 
є необхідним у 2016�році в рамках співробітництва з МВФ, ЄС та для 
впровадження інших реформ в Україні;
►підготувати проект плану заходів щодо протидії зменшенню
податкової бази і виведенню прибутку за кордон з урахуванням 
міжнародних ініціатив, розроблених ОЕСР;
►рекомендовано парламенту ухвалити проекти законів України «Про 
внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» і «Про
внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих 
положень законодавства з питань судоустрою і статусу суддів»;
►подати на розгляд Президента України законопроекти щодо змін
до процесуального законодавства, до Закону України «Про адвокатуру
та адвокатську діяльність», проекти законів України, прийняття яких є 
необхідним для імплементації змін до Конституції України
(щодо правосуддя)
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ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 20
Питання енергоефективності та енергозбереження

Основні рішення: 
►рекомендовано Уряду прискорити розгляд концепції та плану дій із 
створення Фонду енергоефективності;
►рекомендовано парламенту ухвалити проект Закону України «Про 
ринок електричної енергії України» та НКРЕКП і Уряду підготувати 
дорожню карту щодо впровадження положень відповідного закону 
України;
►опрацювати питання щодо оптимізації пільг з оплати житлово-
комунальних послуг та їх монетизації;
►рекомендовано Міненерговугілля і НКРЕКП вжити заходів щодо 
підвищення енергоефективності у паливно-енергетичному комплексі, 
зокрема прискорити реалізацію проектів з розбудови гідроакумулюючих 
електростанцій, реконструкції наявних блоків атомних електростанцій, 
проектів, спрямованих на зменшення витрат на передачу та
розподіл енергії
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ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 22
Податкова реформа. Запровадження рекомендацій ОЕСР із протидії 
BEPS як необхідної передумови лібералізації валютного регулювання

Основні рішення: 
►підтримано основні положення презентованого проекту Закону 
України "Про внесення змін до Податкового кодексу України" з урахуван-
ням висловлених пропозицій;
►рекомендовано Уряду і профільному Комітету Верховної Ради України 
проаналізувати ситуацію із використанням суб'єктами великого і 
середнього підприємництва схем ухилення від оподаткування шляхом 
штучного відокремлення окремих функцій в цілях застосування
спрощеної системи оподаткування та вжити необхідних заходів для 
унеможливлення застосування відповідних схем;
►рекомендовано  НБУ, Уряду і Комітету Верховної Ради України з питань 
податкової та митної політики провести громадське обговорення 
підготовлених на виконання Указу Президента України "Про заходи 
щодо протидії зменшенню податкової бази і переміщенню прибутків
за кордон" проектів законів України
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ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 19
План пріоритетних дій Уряду на 2016 рік

Основні рішення: 
►рекомендовано Уряду схвалити доопрацьований проект Плану 
пріоритетних дій Уряду на 2016 рік;
►забезпечити прискорення нормативно-правового врегулювання 
питання передачі повноважень зі здійснення контролю у сфері зайня-
тості та оплати праці органам влади на місцях;
►забезпечити розроблення ефективних механізмів вирішення
проблеми із забезпеченням житлом військовослужбовців
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ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ № 21
Залучення інвестицій в Україну. Реформа дерегуляції.
Створення Українського культурного фонду

Основні рішення: 
►підтримано пропозиції щодо започаткування діяльності Національної 
інвестиційної ради;
►підтримано Концепцію ефективного регулювання у сфері господарсь-
кої діяльності і Концепцію подальшого об’єднання дозвільної системи з 
системою надання адміністративних послуг;
►підтримано запропоновані підходи щодо створення Служби фінансо-
вих розслідувань як органу протидії фінансовим злочинам з метою 
забезпечення консолідації відповідних повноважень;
►рекомендовано парламенту ухвалити проекти змін до Закону України 
"Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають 
приватизації" з метою підвищення ефективності управління 
підприємствами у сферах сільського господарства, транспорту,
паливно-енергетичного комплексу;
►визначити перелік проектів актів щодо дерегуляції, які потребують 
розгляду та затвердження Урядом;
►доопрацювати проект Закону України «Про Український культурний 
фонд» із врахуванням пропозицій, висловлених під час обговорення 
концептуальних засад функціонування відповідного Фонду
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всього близько 60 детективів) та вибудо-
вувались з нуля організаційні процеси.

Під наглядом Спеціалізованої антикоруп-
ційної прокуратури детективи Бюро 
здійснюють розслідування у 280 
кримінальних провадженнях (станом на 
кінець грудня). У 10 провадженнях суд 
вже виніс обвинувальні вироки. Понад 
100 млн грн повернуто до бюджету.

Розмір шкоди, завданої інтересам держа-
ви, у провадженнях, які розслідують 
детективи Бюро, сягає 82,5 млрд грн. В 
ході розслідувань заарештовані грошові 
кошти (433,6 млн грн, 79,8 млн дол США, 
7,1 млн євро), 101 земельна ділянка, 52 
квартири, 32 житлові будинки, 41 транс-
портні засоби, 1 цілісний майновий 
комплекс, цінні папери на суму понад 
75,5 млн грн. 

Майже кожне п’яте провадження, яке 
розслідує Бюро, стосується зловживань 
на підприємствах з державною часткою 
50% і більше. Завдяки зусиллям детек-
тивів Бюро вдалося викрити корупційні 
схеми на ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ 
«Укрзалізниця», Одеському припортово-
му заводі, Державній продовольчій 
зерновій корпорації; унеможливити 
розкрадання 480 млн грн, наданих 
Україні за Кіотським протоколом – 
загалом через втручання Бюро запобіг-
ли розкраданню майже 600 млн грн із 
коштів, що належать державі. Таким 
чином, Бюро виконує одне з ключових 
своїх призначень: не тільки знешкоджує 
корупційні зловживання, а й унемож-
ливлює появу нових корупційних схем 
на місці вже викритих. 

Підвищеною увагою з боку детективів 

■ Що вдалося
 досягнути

Оновлення влади:

● До Єдиного державного реєстру осіб, 
щодо яких застосовані положення 
Закону України «Про очищення влади», 
внесені відомості про 936 осіб (станом 
на 26.12.2016).

● Доопрацьований проект змін до ЗУ 
«Про очищення влади» (№2695) 
16.06.2016 включений до порядку 
денного ВРУ, але досі не розглянутий. 
Також зареєстрований проект закону 
про внесення змін до Закону України 
«Про очищення влади» (щодо вдоскона-
лення правових норм) №5563 від 
20.12.2016, підтриманий Міністерством 
юстиції України.

●  Згідно з планом проведення перевір-
ки відповідно до Закону України «Про 
очищення влади», затвердженим Розпо-
рядженням КМУ № 1025-р від 16.10.2014, 
розпочата перевірка щодо посадових і 
службових осіб (окрім виборних посад) у 
всіх органах державної влади та органах 
місцевого самоврядування.

Антикорупційна реформа:

● Національне антикорупційне бюро 
(НАБУ). 2016 рік став першим роком 
дієвої роботи НАБУ і, водночас, прийнят-
тям перших серйозних викликів. Одно-
часно відбувалось комплектування 
штату (в грудні 2015 року, коли Бюро 
зареєструвало перші кримінальні 
провадження в ЄРДР, в штаті було 

органів нової якості. Приклад Бюро 
доводить, що це можливо. 
Оскільки боротьба з корупцією потребує 
зусиль усіх громадян, Бюро підсилює 
комунікативну складову своєї роботи. У 
третьому кварталі 2016 року на загаль-
нонаціональних телеканалах запущений 
соціальний ролик про боротьбу з коруп-
цією. Також проведена низка комуніка-
тивних заходів, спрямованих на 
аудиторію віком 18-25 років.

У жовтні-грудні 2016 Бюро провело 
серію перемовин, результатом яких 
стали домовленості про конкретні 
механізми співпраці з міжнародними 
партнерами. Зокрема, проведена низка 
результативних зустрічей із керівни-
цтвом Європейського управління з 
боротьби з шахрайством (надає постійну 
підтримку ініціативам, які покликані 
зменшити рівень корупції та шахрайства 
в Україні; зокрема, за підтримки OLAF 
цього року Україна вперше взяла участь 
у щорічному міжнародному семінарі для 
представників служб, що протидіють 
корупції та шахрайству); досягнуті домов-
леності про співпрацю з Бюро із запобі-
гання та боротьби з корупцією (KNAB) 
Латвійської республіки; досягнуті домов-
леності з Федеральним відомством 
кримінальної поліції Німеччини про 
обмін інформацією та досвідом, а також 
надання консультативної допомоги. 
Загалом Бюро отримало позитивну 
оцінку своєї роботи від міжнародних 
партнерів.

● Спеціалізована антикорупційна про-
куратура (САП) починаючи з грудня 
2015 року провадить процесуальний 
нагляд по усіх справах, відкритих Націо-
нальним антикорупційним бюро.  

Бюро користується діяльність суддів (всіх 
рівнів), та прокурорів органів прокурату-
ри – 39 та 23 кримінальні провадження 
відповідно. У 18 провадженнях розсліду-
ються злочини, вчинені державними 
службовцями та посадовими особами 
категорії «А».

Особлива увага також прикута до 
е-декларування. Хоча відповідальним за 
проведення перевірок е-декларацій 
Закон «Про запобігання корупції» визна-
чив Національне агентство з питань 
запобігання корупції, Бюро, своєю 
чергою, реагує на звернення щодо 
фактів, викладених у е-деклараціях, які 
можуть свідчити про вчинення декла-
рантами корупційних злочинів. Зокрема, 
детективи Бюро відкрили понад 10 
кримінальних проваджень за фактами 
внесення недостовірних відомостей до 
е-декларацій чи незаконного збагачен-
ня. Примітно, що фігурантами у кожному 
четвертому з цих проваджень є пред-
ставники суддівського корпусу.

У другий декаді грудня 2016 року на 
фінішну пряму вийшов конкурс із обран-
ня старших детективів Бюро. Кількість 
претендентів на одне місце сягнула 
понад 28 осіб (документи на участь у 
конкурсі подали 1160 осіб). 22 грудня 
конкурсна комісія розпочала співбесіди з 
кандидатами. В конкурсі на заміщення 
посад детективів – ще вища конкуренція: 
63 претенденти на місце. Відтак, Бюро 
завдяки відкритому конкурсному відбору 
може винайняти кращі кадри. З іншого 
боку, двері нового правоохоронного 
органу є відкритими для людей, які в 
системі раніше не працювали, що дозво-
ляє втілити у життя сподівання суспіль-
ства про появу в країні правоохоронних 
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На теперішній час у Спеціалізованій 
антикорупційній прокуратурі працює 38 
прокурорів (разом із керівним складом), з 
яких процесуальне керівництво здійс-
нює 35 осіб. Вакантними є ще 7 посад 
прокурорів, конкурс на які має бути 
оголошений у перші місяці 2017 року.

● Вищий антикорупційний суд. 
Законом України «Про судоустрій і статус 
суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII перед-
бачено створення Вищого антикоруп-
ційного суду, як суду першої інстанції з 
розгляду окремих категорій справ, а 
саме тих, що розслідуються Національ-
ним антикорупційним бюро та супровод-
жуються Спеціалізованою антикорупцій-
ною прокуратурою. Рішення Вищого 
антикорупційного суду можуть перегля-
датися лише Верховним судом України.

Вищий антикорупційний суд утворюєть-
ся та проведення конкурсу на посади 
суддів у цьому суді має бути оголошено 
протягом дванадцяти місяців з дня 
набрання чинності окремого закону, 
який визначатиме спеціальні вимоги до 
суддів цього суду. 

Станом на кінець 2016 року такий проект 
закону до ВРУ не надходив. За словами 
Міністра юстиції України, народні депута-
ти з різних фракцій спільно з Мін'юстом і 
цивільним сектором вже розробили 
концепцію антикорупційного суду, а 
текст проекту закону має бути остаточно 
готовий у першому кварталі 2017 року.

Ідею створення спеціалізованого 
антикорупційного суду, зокрема, підтри-
мали директор НАБУ, посли США та ЄС в 
Україні.

Станом на 28.12.2016 прокурорами САП 
здійснювалось процесуальне керівни-
цтво у 280 кримінальних провадженнях. 
У 26 з них повідомлено про підозру 71 
особі.

За результатами процесуального керів-
ництва Спеціалізованою антикорупцій-
ною прокуратурою у 2016 році направ-
лено до суду 47 кримінальних провад-
жень (із них 16 – у IV кварталі). При цьому 
у 32 кримінальних провадженнях проку-
рори звернулися до суду з обвинуваль-
ним актом, у 10 – із обвинувальним актом 
з підписаною сторонами угодою про 
визнання винуватості та у 5 – із клопо-
танням про звільнення особи від 
кримінальної відповідальності.

Спецпрокуратура оцінює результати 
судового розгляду корупційних справ у 
2016 році як незадовільні: тільки у 9 
провадженнях ухвалені вироки, якими 
затверджені угоди, та закрито 1 криміналь-
не провадження. З 18 кримінальних 
проваджень, направлених до суду у І 
півріччі, судом не розглянуте жодне.

За результатами відкритого конкурсу з 
відбору кандидатів на зайняття посад 
прокурорів САП рішенням конкурсної 
комісії від 27.10.2016 керівнику Спеціалі-
зованої антикорупційної прокуратури 
рекомендовано для призначення 15 
осіб. При цьому двоє з них – зовнішні 
кандидати: детектив Національного 
антикорупційного бюро України та керів-
ник юридичного відділу комерційного 
підприємства. Після проведення належ-
них перевірок усі рекомендовані особи 
були призначені на посади прокурорів 
Спецпрокуратури.

Згідно з протоколом №30 засідання 
Конкурсної комісії від 5 грудня 2016 року 
визначено 19 кандидатів, які допущені 
до участі у наступних етапах конкурсу за 
результатами проведених співбесід.

Наступним етапом конкурсу згідно з 
Регламентом Конкурсної комісії є 
проведення спеціальної перевірки, 
передбаченої Законом України «Про 
запобігання корупції», і перевірки, 
передбаченої Законом України «Про 
очищення влади».

● Національне агентство із запобіган-
ня корупції (НАЗК). 15 серпня 2016 
року Національне агентство із запобі-
гання корупції згідно з прийнятим ним 
рішенням, опублікованим на його 
офіційному веб-сайті, повідомило про 
початок своєї діяльності. Відповідне 
рішення прийняте на виконання 
Державної програми щодо реалізації 
засад Антикорупційної стратегії.

Національне агентство є колегіальним 
органом, до складу якого входить п’ять 
членів, що координують роботу струк-
турних підрозділів відповідно до 
розподілу обов’язків. Наразі обрано 
чотирьох з п’яти членів Національного 
агентства, які здійснюють повноважен-
ня за такими напрямками:

○ Голова Національного агентства 
Наталія Корчак – запобігання політич-
ній корупції;

○ Заступник Голови Національного 
агентства Руслан Радецький – фінансо-
вий контроль та моніторинг способу 
життя;

● Державне бюро розслідувань (ДБР) 
утворене відповідною постановою 
Кабінету Міністрів України від 29.02.2016 
№ 127 як центральний орган виконавчої 
влади, діяльність якого спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів 
України.

Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 29.02.2016 №125-р 
затверджений склад комісії з проведення 
конкурсу на зайняття посад Директора 
ДБР, його заступників, директорів 
територіальних органів та керівників 
підрозділів центрального апарату ДБР. 
Комісія розпочала свою роботу і здійс-
нює заходи з метою проведення конкур-
су на зайняття згаданих посад та 
пришвидшення початку фактичної 
діяльності Державного бюро розсліду-
вань. 25 квітня затверджений Регламент 
роботи Конкурсної комісії.

На офіційному веб-сайті КМУ було розмі-
щене оголошення про умови та терміни 
проведення конкурсу на зайняття посад 
Директора Державного бюро розсліду-
вань, першого заступника та заступника 
Директора ДБР. Згідно з цим оголошен-
ням, документи від кандидатів, які 
бажали взяти участь у конкурсі, прийма-
лися з 10.05.2016 по 08.06.2016. Усього 
було отримано 81 заяву кандидатів.

Відповідно до Регламенту Конкурсної 
комісії у 2016 році проведені, зокрема, 
такі етапи конкурсу: тестування на 
знання законодавства (професійний 
тест); тестування загальних здібностей; 
співбесіди з кандидатами та прийняття 
рішення Конкурсної комісії про відбір 
кандидатів для участі в наступних етапах 
конкурсу.
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На теперішній час у Спеціалізованій 
антикорупційній прокуратурі працює 38 
прокурорів (разом із керівним складом), з 
яких процесуальне керівництво здійс-
нює 35 осіб. Вакантними є ще 7 посад 
прокурорів, конкурс на які має бути 
оголошений у перші місяці 2017 року.

● Вищий антикорупційний суд. 
Законом України «Про судоустрій і статус 
суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII перед-
бачено створення Вищого антикоруп-
ційного суду, як суду першої інстанції з 
розгляду окремих категорій справ, а 
саме тих, що розслідуються Національ-
ним антикорупційним бюро та супровод-
жуються Спеціалізованою антикорупцій-
ною прокуратурою. Рішення Вищого 
антикорупційного суду можуть перегля-
датися лише Верховним судом України.

Вищий антикорупційний суд утворюєть-
ся та проведення конкурсу на посади 
суддів у цьому суді має бути оголошено 
протягом дванадцяти місяців з дня 
набрання чинності окремого закону, 
який визначатиме спеціальні вимоги до 
суддів цього суду. 

Станом на кінець 2016 року такий проект 
закону до ВРУ не надходив. За словами 
Міністра юстиції України, народні депута-
ти з різних фракцій спільно з Мін'юстом і 
цивільним сектором вже розробили 
концепцію антикорупційного суду, а 
текст проекту закону має бути остаточно 
готовий у першому кварталі 2017 року.

Ідею створення спеціалізованого 
антикорупційного суду, зокрема, підтри-
мали директор НАБУ, посли США та ЄС в 
Україні.

Станом на 28.12.2016 прокурорами САП 
здійснювалось процесуальне керівни-
цтво у 280 кримінальних провадженнях. 
У 26 з них повідомлено про підозру 71 
особі.

За результатами процесуального керів-
ництва Спеціалізованою антикорупцій-
ною прокуратурою у 2016 році направ-
лено до суду 47 кримінальних провад-
жень (із них 16 – у IV кварталі). При цьому 
у 32 кримінальних провадженнях проку-
рори звернулися до суду з обвинуваль-
ним актом, у 10 – із обвинувальним актом 
з підписаною сторонами угодою про 
визнання винуватості та у 5 – із клопо-
танням про звільнення особи від 
кримінальної відповідальності.

Спецпрокуратура оцінює результати 
судового розгляду корупційних справ у 
2016 році як незадовільні: тільки у 9 
провадженнях ухвалені вироки, якими 
затверджені угоди, та закрито 1 криміналь-
не провадження. З 18 кримінальних 
проваджень, направлених до суду у І 
півріччі, судом не розглянуте жодне.

За результатами відкритого конкурсу з 
відбору кандидатів на зайняття посад 
прокурорів САП рішенням конкурсної 
комісії від 27.10.2016 керівнику Спеціалі-
зованої антикорупційної прокуратури 
рекомендовано для призначення 15 
осіб. При цьому двоє з них – зовнішні 
кандидати: детектив Національного 
антикорупційного бюро України та керів-
ник юридичного відділу комерційного 
підприємства. Після проведення належ-
них перевірок усі рекомендовані особи 
були призначені на посади прокурорів 
Спецпрокуратури.

Згідно з протоколом №30 засідання 
Конкурсної комісії від 5 грудня 2016 року 
визначено 19 кандидатів, які допущені 
до участі у наступних етапах конкурсу за 
результатами проведених співбесід.

Наступним етапом конкурсу згідно з 
Регламентом Конкурсної комісії є 
проведення спеціальної перевірки, 
передбаченої Законом України «Про 
запобігання корупції», і перевірки, 
передбаченої Законом України «Про 
очищення влади».

● Національне агентство із запобіган-
ня корупції (НАЗК). 15 серпня 2016 
року Національне агентство із запобі-
гання корупції згідно з прийнятим ним 
рішенням, опублікованим на його 
офіційному веб-сайті, повідомило про 
початок своєї діяльності. Відповідне 
рішення прийняте на виконання 
Державної програми щодо реалізації 
засад Антикорупційної стратегії.

Національне агентство є колегіальним 
органом, до складу якого входить п’ять 
членів, що координують роботу струк-
турних підрозділів відповідно до 
розподілу обов’язків. Наразі обрано 
чотирьох з п’яти членів Національного 
агентства, які здійснюють повноважен-
ня за такими напрямками:

○ Голова Національного агентства 
Наталія Корчак – запобігання політич-
ній корупції;

○ Заступник Голови Національного 
агентства Руслан Радецький – фінансо-
вий контроль та моніторинг способу 
життя;

● Державне бюро розслідувань (ДБР) 
утворене відповідною постановою 
Кабінету Міністрів України від 29.02.2016 
№ 127 як центральний орган виконавчої 
влади, діяльність якого спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів 
України.

Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 29.02.2016 №125-р 
затверджений склад комісії з проведення 
конкурсу на зайняття посад Директора 
ДБР, його заступників, директорів 
територіальних органів та керівників 
підрозділів центрального апарату ДБР. 
Комісія розпочала свою роботу і здійс-
нює заходи з метою проведення конкур-
су на зайняття згаданих посад та 
пришвидшення початку фактичної 
діяльності Державного бюро розсліду-
вань. 25 квітня затверджений Регламент 
роботи Конкурсної комісії.

На офіційному веб-сайті КМУ було розмі-
щене оголошення про умови та терміни 
проведення конкурсу на зайняття посад 
Директора Державного бюро розсліду-
вань, першого заступника та заступника 
Директора ДБР. Згідно з цим оголошен-
ням, документи від кандидатів, які 
бажали взяти участь у конкурсі, прийма-
лися з 10.05.2016 по 08.06.2016. Усього 
було отримано 81 заяву кандидатів.

Відповідно до Регламенту Конкурсної 
комісії у 2016 році проведені, зокрема, 
такі етапи конкурсу: тестування на 
знання законодавства (професійний 
тест); тестування загальних здібностей; 
співбесіди з кандидатами та прийняття 
рішення Конкурсної комісії про відбір 
кандидатів для участі в наступних етапах 
конкурсу.
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○ порядок подання звіту політичної 
партії про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру;

○ порядок проведення перевірок Націо-
нальним агентством;

○ положення про аналіз звіту політичної 
партії про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру;

○ план проведення перевірок Націо-
нальним агентством на 2017 рік;

○ методологію оцінювання корупційних 
ризиків у діяльності органів влади.

На кінець 2016 року реалізовані вимоги 
Закону України "Про політичні партії в 
Україні" щодо надання держаного фінан-
сування статутної діяльності політичних 
партій на суму 167647,625 тис. грн 
(фінансування отримали 5 політичних 
партій). Державне фінансування отрима-
ли: "Народний фронт" – 50,272 млн грн, 
партія "Блок Петра Порошенка" – 49,543 
млн грн, Об’єднання "Самопоміч" – 
44,475 млн грн, Радикальна партія Олега 
Ляшка – 16,907 млн грн, Політична партія 
"ВО "Батьківщина" – 6,448 млн грн.

Від політичних партій за І – ІІІ квартали 
минулого року прийнято 195, 200 і 254 
звіти відповідно, які оприлюднені на 
офіційному веб-сайті Національного 
агентства, та проведений аналіз цих 
звітів. За несвоєчасне подання звітів 
складено 17 протоколів про адміністра-
тивне правопорушення, за результата-
ми судового розгляду яких дві особи вже 
притягнуті до адміністративної 
відповідальності із накладенням штрафу.
В напрямку запобігання та врегулюван-

○ Член Національного агентства Олек-
сандр Скопич – організація заходів із 
запобігання та виявлення корупції;

○ Член Національного агентства Руслан 
Рябошапка – антикорупційна політика та 
контроль за дотриманням законодав-
ства про конфлікт інтересів та інших 
обмежень щодо запобігання корупції.
 
Штатна чисельність апарату Національ-
ного агентства складає 311 посад, на які 
станом на 15 грудня 2016 року призна-
чено 213 працівників, що становить 
68,5% від загальної чисельності. Призна-
чення працівників відбувалось як 
шляхом переведення з інших централь-
них органів виконавчої влади, так і на 
підставі конкурсної процедури, за 
результатами якої в апарат Національ-
ного агентства призначено 92 особи.

Протягом 2016 року відбулось 57 
засідань Національного агентства 
(перше – 28 березня 2016 року), за 
результатами яких прийнято 279 рішень, 
якими серед іншого затверджено:

○ форму звіту політичної партії про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру;

○ порядок оформлення протоколів про 
адміністративні правопорушення та 
внесення приписів Національним агент-
ством;

○ перелік посад з високим та підвище-
ним рівнем корупційних ризиків;

○ порядок проведення Національним 
агентством антикорупційної експертизи 
проектів нормативно-правових актів;

одержаними від корупційних та 
інших злочинів. Наприкінці 2015 року 
Верховною Радою України прийнятий 
Закон України «Про Національне агент-
ство України з питань виявлення, розшу-
ку та управління активами, одержаними 
від корупційних та інших злочинів», 
утворення якого є одним з ключових 
показників виконання другої фази Плану 
дій щодо лібералізації ЄС візового 
режиму для України.

18 лютого Парламент ухвалив зміни до 
Закону "Про Національне агентство із 
виявлення, розшуку та управління 
вкраденими активами" (ЗУ №1021-VIII від 
18.02.2016). Закон надав Агентству 
ширші права з управління тими актива-
ми, які були арештовані або конфісковані 
через їх незаконне походження. Також 
Агентство отримало право продавати 
арештоване майно, якщо його тривале 
зберігання призводить до зменшення 
вартості активів. Реєстр активів, на які 
накладено арешт у кримінальному 
провадженні, буде відкритим. ВРУ також 
підтримала в другому читанні та в цілому 
закон про спеціальну конфіскацію та 
арешт в тій редакції, яку вимагав Євро-
пейський Союз (ЗУ №1019-VIII від 
18.02.2016).
�
Постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 лютого 2016 р. №104 утворене 
Національне агентство України з питань 
виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних 
та інших злочинів як центральний орган 
виконавчої влади із спеціальним стату-
сом, діяльність якого спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів 
України.

ня конфлікту інтересів та інших обме-
жень щодо запобігання корупції Націо-
нальним агентством затверджені Мето-
дичні рекомендації з питань запобігання 
та врегулювання конфлікту інтересів у 
діяльності осіб, уповноважених на вико-
нання функцій держави або місцевого 
самоврядування, та прирівняних до них 
осіб, а також Методичні рекомендації 
щодо передачі в управління 
підприємств та/або корпоративних прав 
з метою запобігання конфлікту інтересів.
З метою впровадження стандартів 
доброчесності в рамках реалізації спіль-
ного проекту НАЗК та ПРООН в Україні 
для державних службовців органів вико-
навчої влади, обласних та районних 
держадміністрацій, депутатів та службов-
ців органів місцевого самоврядування 
проведено низку (14) семінарів на тему 
"КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ: треба знати!"

В рамках організації роботи щодо дотри-
мання положень актів законодавства з 
питань етичної поведінки, отримання 
подарунків, дотримання обмежень, 
встановлених Законом України "Про 
запобігання корупції", запобігання та 
регулювання конфлікту інтересів у діяль-
ності посадових осіб за отриманими 
повідомленнями про можливі порушен-
ня посадовими особами вимог Закону на 
сьогоднішній день розпочато та прово-
диться понад 240 перевірок. Станом на 
кінець 2016 року за результатами прове-
дених перевірок щодо наявності/відсут-
ності конфлікту інтересів складено 2 
приписи про порушення вимог законо-
давства та 5 протоколів про адміністра-
тивні правопорушення.

● Національне агентство із виявлен-
ня, розшуку та управління активами, 
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побудови комплексної системи захисту 
інформації системи електронного декла-
рування.

По завершенню експертизи Державна 
служба спеціального зв’язку та захисту 
інформації України 31 серпня 2016 року 
видала Атестат відповідності комплексної 
системи захисту інформації на інформа-
ційно-телекомунікаційну систему "Єдиний 
державний реєстр декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій 
держави і місцевого самоврядування".

1 вересня 2016 року система електрон-
ного декларування прийнята в постійну 
(промислову) експлуатацію. Строк подачі 
декларацій за 2015 рік для осіб, що 
займають відповідальне та особливо 
відповідальне становище, завершився 
30 жовтня 2016 року.

Станом на кінець 2016 року до Реєстру 
подано 135�949 електронних документів:

● щорічних декларацій за 2015 рік – 107�
050, у тому числі

○ народними депутатами – 418, 

○ особами, які займають посади держав-
ної служби категорії А та Б – 65�542, 

○ посадовими особами місцевого 
самоврядування – 1 053, 

○ суддями – 7 019,

○ прокурорами – 10 198,

○ слідчими – 11 078,

○ посадовими особами КМУ – 78; 

Відповідно до положень статті 3 зазначе-
ного Закону, Голова Національного 
агентства призначається на посаду 
Кабінетом Міністрів України строком на 
п'ять років за результатами конкурсу.

Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 7 грудня 2016 р. №924-р 
Янчук Антон Володимирович призначе-
ний Головою Національного агентства 
України з питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними від 
корупційних та інших злочинів строком 
на п'ять років.
 
● Нова система подання майнових 
декларацій держслужбовцями в елек-
тронному форматі. 14 серпня Націо-
нальним агентством із запобігання 
корупції прийнято рішення про початок 
роботи системи електронного деклару-
вання, яка розпочала свою роботу з 15 
серпня 2016 року.

Водночас, 18 серпня 2016 року НАЗК 
прийнято рішення про припинення 
роботи цієї системи з метою її доопрацю-
вання, зокрема через необхідність 
завершення побудови комплексної 
системи захисту інформації та отримання 
атестату відповідності.

Національне агентство звернулося до 
ПРООН в Україні з пропозицією повної 
передачі програмного забезпечення та 
відповідної технічної документації Націо-
нальному агентству.

Після отримання документації НАЗК 25 
серпня 2016 року уклало договір з ДНДІ 
спеціального зв’язку та захисту інформа-
ції про коригування документації та 
програмного забезпечення в частині 

веб-сайті Національного агентства) 
порядок проведення моніторингу спосо-
бу життя, а також порядок проведення 
контролю та повної перевірки деклара-
ції.

Ведеться робота щодо укладення 
договорів про забезпечення доступу 
НАЗК до інформаційних баз даних 
державних органів, органів влади Авто-
номної Республіки Крим, органів місце-
вого самоврядування.

Станом на кінець грудня 2016 року 
підписані Меморандуми про співпрацю з 
Мін’юстом, ДФІ, ДФС, Держфінмоніторин-
гом, Укртрансбезпекою, Державною 
комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, Пенсійним фондом України, 
Державіаслужбою.

● Спільна урядово-громадська ініціати-
ва «Разом проти корупції». 9 грудня, з 
нагоди Міжнародного дня боротьби з 
корупцією, в Києві відбувся масштабний 
антикорупційний форум. Організатора-
ми форуму «Міжнародний день боротьби 
з корупцією в Україні�–�2016» виступили 
провідні реформаторські організації, а 
головною ідеєю заходу став «антикоруп-
ційний нетворкінг» – активна співпраця 
влади та громадськості у сфері протидії 
корупції.

Однією з головних тем форуму стала 
спільна урядово-громадська ініціатива 
«Разом проти корупції». Сутність «Разом 
проти корупції» – у синергії зусиль. 
Понад 120 громадських експертів з 
різних організацій у�активній співпраці з 
представниками� міністерств і держуста-
нов розробили 83 антикорупційні 
заходи, які були затверджені на засіданні

● повідомлень про зміни в майновому 
стані – 746;

● декларацій кандидатів на посаду – 2 276;

● виправлених – 20�334.

Реєстр декларацій постійно вдоскона-
люється, усуваються технічні недоліки. 

Національне агентство створює норма-
тивно-правову базу, яка має регулювати 
заходи фінансового контролю. Вже 
затверджені та зареєстровані в Міністер-
стві юстиції:

○ порядок формування, ведення та 
оприлюднення (надання) інформації 
Єдиного державного реєстру декларацій 
осіб, уповноважених на виконання функ-
цій держави або місцевого самовряду-
вання;

○ форма декларації осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування;

○ форма повідомлення про суттєві зміни 
в майновому стані суб’єкта декларуван-
ня;

○ порядок щодо повідомлення про 
відкриття валютних рахунків  в установі 
банку-нерезиденту;

○ порядок перевірки факту подання 
суб’єктами декларування декларації та 
повідомлення про випадки неподання 
чи несвоєчасного подання таких декла-
рацій.

Розроблені та перебувають в стані 
обговорення (розміщені на офіційному 



Оновлення влади та
антикорупційна реформа

18

Моніторинг прогресу реформ
2016 рік

побудови комплексної системи захисту 
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рування.
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інформації України 31 серпня 2016 року 
видала Атестат відповідності комплексної 
системи захисту інформації на інформа-
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державний реєстр декларацій осіб, 
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ного декларування прийнята в постійну 
(промислову) експлуатацію. Строк подачі 
декларацій за 2015 рік для осіб, що 
займають відповідальне та особливо 
відповідальне становище, завершився 
30 жовтня 2016 року.

Станом на кінець 2016 року до Реєстру 
подано 135�949 електронних документів:

● щорічних декларацій за 2015 рік – 107�
050, у тому числі

○ народними депутатами – 418, 

○ особами, які займають посади держав-
ної служби категорії А та Б – 65�542, 

○ посадовими особами місцевого 
самоврядування – 1 053, 

○ суддями – 7 019,

○ прокурорами – 10 198,

○ слідчими – 11 078,

○ посадовими особами КМУ – 78; 

Відповідно до положень статті 3 зазначе-
ного Закону, Голова Національного 
агентства призначається на посаду 
Кабінетом Міністрів України строком на 
п'ять років за результатами конкурсу.

Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 7 грудня 2016 р. №924-р 
Янчук Антон Володимирович призначе-
ний Головою Національного агентства 
України з питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними від 
корупційних та інших злочинів строком 
на п'ять років.
 
● Нова система подання майнових 
декларацій держслужбовцями в елек-
тронному форматі. 14 серпня Націо-
нальним агентством із запобігання 
корупції прийнято рішення про початок 
роботи системи електронного деклару-
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гом, Укртрансбезпекою, Державною 
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Державіаслужбою.
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ва «Разом проти корупції». 9 грудня, з 
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Національне агентство створює норма-
тивно-правову базу, яка має регулювати 
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оприлюднення (надання) інформації 
Єдиного державного реєстру декларацій 
осіб, уповноважених на виконання функ-
цій держави або місцевого самовряду-
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○ форма декларації осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування;

○ форма повідомлення про суттєві зміни 
в майновому стані суб’єкта декларуван-
ня;

○ порядок щодо повідомлення про 
відкриття валютних рахунків  в установі 
банку-нерезиденту;

○ порядок перевірки факту подання 
суб’єктами декларування декларації та 
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Представники Західного регіону та активні 
учасники Майдану частіше впевнені у 
високій корумпованості фіскальної/митної 
служби та судів, а кияни – місцевих органів 
управління. За підсумками року помітну 
позитивну динаміку продемонстрували 
заклади освіти усіх рівнів, медичні заклади, 
армія та органи місцевої влади. 

Більше половини респондентів вважають, 
що в першу чергу потрібно розпочати 
боротьбу з корупцією в судах та правоохо-
ронних органах (61% та 51% відповідно).

Частка респондентів, яким доводилось 
особисто стикатися з випадками корупції, 
за рік значуще не змінилась і становить 
29%. Проте оцінка корупційного досвіду 
оточення знизилась на 12% (з 66% до 54%).  

Більше половини респондентів (55%), які 
стикалися з ситуацією корупції, вказали, 
що розуміли, що без хабара ситуація не 
буде вирішена. 

Більшість респондентів вказали, що якби 
в майбутньому їм довелося зіткнутися з 
ситуацією корупції, вони не давали б 
хабара, при чому 37% зазначили, що 
намагалися б вирішити це питання 
офіційно, кожен десятий повідомив би 
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■ Необхідні дії зараз,
 щоб надолужити
 прогрес у реформі

  
● Продовжити набір детективів та 
формування центрального апарату, а 
також територіальних відділень НАБУ. 
Завершити відбір антикорупційних 
прокурорів.

● Ухвалити зміни до законодавства 
задля підвищення ефективності роботи 
й інституційної незалежності НАБУ, 
зокрема ті, що стосуються обмеженого 
доступу до судових рішень щодо 
розслідувань детективів Національно-
го бюро, право на автономне прослу-
ховування, обмеження недоторкан-
ності народних депутатів України тощо;

● Розробити та внести до ВРУ проект 
закону щодо утворення та ефективно-
го функціонування Вищого антикоруп-
ційного суду України.

● Забезпечити дотримання прозорої 
та відкритої процедури формування 
комісії, яка має провести у 2017 році 
аудит НАБУ, й унеможливити політич-
ний тиск на її роботу.

● Забезпечити НАБУ повний доступ до 
реєстру е-декларацій.

● Завершити процес відбору п’ятого 
члена Національного агентства. 
Забезпечити належну роботи системи 
електронного декларування, доступ до 
інформаційних баз даних державних 
органів та контроль щодо своєчас-
ності подання декларацій, правиль-

донорської підтримки Pact (UNITER) 
відбувся публічний запуск комунікацій-
ної платформи "Декорупція". Також 
запущено пілотну комунікаційну 
кампанію "Корупція має бути поміче-
ною", яка врахувала рекомендації 
рамкової стратегії антикорупційних 
комунікацій. В подальшому на базі 
платформи "Декорупція" подібні 
кампанії мають реалізуватись на 
регулярній основі. В цілому платформа 
забезпечить системні комунікації 
широкого кола залучених до антико-
рупційної реформи сторін та стане 
майданчиком з рівними можливостями 
доступу та високим рівнем професіо-
налізму.

● Україна в рейтингу сприйняття коруп-
ції, що розраховується Transparency 
International, у 2016 році зайняла 131 
місце,  втративши 1 позицію. Але говори-
ти про погіршення не можна, оскільки 
Україна в 2016 році набрала 29 балів, що 
на 2 бали більше ніж в 2015 (27 балів).

■ Що не вдалося

● Доготривалий процес створення 
Державного бюро розслідувань. 

● Парламент не ухвалив проект закону 
№4812, який мав наділити Національ-
не антикорупційне бюро правом авто-
номного зняття інформації з каналів 
зв’язку – це право є необхідним 
елементом забезпечення інституційної 
незалежності Бюро.

● Внести зміни до законодавства щодо 
захисту осіб, що повідомляють про 
корупцію та інші небезпечні правопо-
рушення (викривачів). Зокрема мова 
йде про захист викривачів вже на етапі 
повідомлення про корупцію, утворен-
ня захищених каналів для отримання 
повідомлень про корупцію, фінансову 
винагороду викривачів, визнання 
аудіо- та відеозаписів, що фіксують 
факти корупції і передавались викри-
вачем в процесі розкриття ним інфор-
мації, доказами у справі, тощо.

● Забезпечити ефективне функціонування 
комунікаційної платформи "Декорупція".

 

ності та повноти їх заповнення, логіч-
ного та арифметичного контролю.
 
● Забезпечити розробку та 
затвердження дієвих антикорупційних 
програм в центральних органах вико-
навчої влади із залученням до цього 
процесу представників громадянсько-
го суспільства.
● Обрати керівництво Державного 
бюро розслідувань. 

● Забезпечити підтримку та моніто-
ринг імплементації плану антикоруп-
ційних заходів в рамках спільної 
урядово-громадської ініціативи "Разом 
проти корупції".

● Прийняти у другому читанні проект 
ЗУ про Установу бізнес-омбудсмена (№
4591).
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280
кількість кримінальних проваджень

71
пред’явлено повідомлень про підозру

47
скеровано справ до суду

42
у т.ч. з обвинувальним актом

Мова йде про накладання арешту,
а не конфіскацію майна та передачу власності державі.
Рішення про останнє буде ухвалювати суд.

Результати діяльності
НАБУ і САП, грудень 2016

Арешт
активів

52
квартири

1
цілісний майновий
комплекс

101
земельна
ділянка

433
млн. грн.

79,7
млн. доларів США

7
млн. євро

41
транспортний
засіб

32
житлові
будинки і
домоволодіння

4,6
млн. грн
Корпоративні права
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ПЛАТФОРМА

Державні установи

Міжнародні
організації
та проекти

Громадські
організації

Бізнес

Медіа

СПРИЯЄ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІЗІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ РЕФОРМИ
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ПЛАТФОРМА

Державні установи

Міжнародні
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та проекти
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Медіа
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107 050
щорічних декларацій
за 2015 рік*

418
народними депутатами

65 542
особами, які займають
посади державної служби
категорії А та Б

1 053
посадовими особами
місцевого самоврядування

7 019
суддями

10 198
прокурорами

11 078
слідчими

78
посадовими особами КМУ
*станом на к інець 2016 року

20 334
виправлених

746
повідомлень про зміни
в майновому стані

2 276
декларацій кандидатів
на посаду

135 949
електронних
документів
подано до

Реєстру
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● На базі навчального відділу ДП «Про-
зорро» створено 4 навчальних курси – 3 
для замовників, 1 для учасників;

● Відбулось дві навчальних сесії регіо-
нальних активістів на базі ДП 
«Зовнішторгвидав України» (яке отрима-
ло нову назву – ДП ProZorro) у форматі 
ТОТ (training for trainers). 36 тренерів – 
«агентів ProZorro» – працюють в кожно-
му регіоні України; 

● Створений конструктор для формуван-
ня зразкових специфікацій на найбільш 
популярні товари та послуги за адресою 
infobox.prozorro.org, триває наповнення 
бібліотеки зразкових специфікацій;

● Створений новий портал роз’яснень, 
що дозволяє в онлайн режимі зверну-
тись за роз’ясненням до Департаменту 
регулювання державних закупівель 
МЕРТ;

● Створений центр навчання та 
професіоналізації у сфері публічних 
закупівель спільно з Київською Школою 
Економіки.

Ризик-менеджмент, аналітика
та моніторинг

● Економія на торгах в ProZorro досягла 
9 млрд грн (KPI, що планувався на кінець 
2016 року – 5 млрд грн), заведено у 
систему близько 400 тис. торгів на суму 
близько 200 млрд грн;

● Відбулась інтеграція з порталом E-data, 
що дозволяє користувачам ProZorro 
відслідковувати оплати Казначейства за 
договорами, укладеними в результаті 
торгів (сервіс 007);

● Створений моніторинговий веб-пор-
тал DoZorro для бізнесу, громадських 

■ Що вдалося
 досягнути

Нормативне забезпечення та техніч-
ний функціонал системи ProZorro:

● З 1 квітня 2016 року, як і передбачено 
Законом України «Про публічні 
закупівлі», запущено ProZorro 2.0 з функ-
ціоналом, необхідним для здійснення, в 
тому числі, вищепорогових закупівель. З 
1 квітня використання системи ProZorro 
стало обов’язковим для центральних 
органів виконавчої влади та 
підприємств-монополістів, а з 1 серпня – 
для всіх державних замовників;

● Прийнятий Закон України «Про особ-
ливості здійснення закупівель товарів, 
робіт і послуг для гарантованого забез-
печення потреб оборони», який дозво-
ляє значно підвищити ефективність 
проведення державних закупівель та 
заощадити кошти для держави та армії в 
особливий період;

● Доступ до системи надають 18 автори-
зованих майданчиків, тестування та 
акредитація майданчиків триває;

● ProZorro отримало можливість інтегра-
ції з Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприєм-
ців та громадських формувань.

Навчання та підтримка

● МЕРТ та команда ProZorro разом з 
Проектом ЄС «Гармонізація системи 
державних закупівель в Україні зі 
стандартами ЄС» створили онлайн-курс 
«Публічні закупівлі» на базі Prometheus. 
Готується до запуску аналогічний курс 
для бізнесу, потенційних постачальників;

розміром $1.7 трлн. Створений окремий 
офіс GPAinUA, який займається підтрим-
кою українських експортерів при виході 
на ринки публічних закупівель інших 
країн;

● Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України отримало найбільш 
престижну міжнародну премію у сфері 
закупівель "World Procurement Awards 
2016" за створення і впровадження 
електронної системи з унікальною 
архітектурою – ProZorro;

● ProZorro було визнано� переможцем�
третьої щорічної премії ініціативи в 
сфері відкритого врядування Open 
Government Awards 2016;

● Україна отримала право проведення у 
2017 році найбільшого світового форуму 
про публічні закупівлі Procurement, 
Integrity, Management and Openness 
(PRIMO) Forum. Відповідне рішення було 
прийняте під час конференції 
PRIMO-2016, яка відбувалася в Астані 
(Казахстан).

---

■ Необхідні дії зараз,
 щоб надолужити
 прогрес у реформі

  
Внесення змін до Закону України «Про 
публічні закупівлі» (розробляються Депар-
таментом регулювання державних 
закупівель МЕРТ).
 

активістів, ЗМІ та контролюючих органів;

● Розпочато створення автоматичної 
системи ризик-менеджменту в системі 
ProZorro, що дозволить виявляти тенде-
ри з низькою конкуренцією та аналізува-
ти її причини.

Популяризація реформи та залучення 
учасників на торги

● В рамках антикорупційних ініціатив, 
запроваджених Посольством США в 
Україні, була розроблена та проведена 
рекламна кампанія у п'яти регіонах 
України «Онлайн-система долає Хабар-
мена». Також були використані можли-
вості соціальної зовнішньої реклами в 
17 регіонах України;

● Спільно з USAID запущена програма 
«Прозорість та підзвітність в державному 
управлінні та послугах» (TAPAS), що 
дозволить спрямувати додаткові кошти 
на розвиток технологій, проведення 
навчальних тренінгів та просування 
системи ProZorro.

Центральні закупівельні організації

● Запущений пілотний проект зі 
створення центральних закупівельних 
організацій. Участь в централізованих 
закупівлях в пілотному режимі братимуть 
Секретаріат Кабінету Міністрів України, 
міністерства та інші центральні органи
виконавчої влади. Очікується, що після 
успішного завершення пілотного проек-
ту досвід ЦЗО буде розповсюджений, 
зокрема на регіональному рівні.
 
Міжнародна співпраця та визнання

● Україна приєдналась до WTO GPA, що 
відкрило для українського бізнесу ринки 
держзакупівель 46 країн загальним 



Реформа публічних
закупівель

26

Моніторинг прогресу реформ
2016 рік

Статистика системи ProZorro*

*за даними публічного BI-модулю, у  порівнянні з  груднем 2015 р.  – грудень 2016

Сума
економії

Кількість торгів,
заведених у систему

Кількість
організаторів торгів

Планова
сума торгів

57,75 млн грн

9 млрд грн

2015

2016

985

20 ТИС

2015

2016

6,32 тис

420 тис

2015

2016

435 млн грн

200 млрд грн

2015

2016
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● № 320-VIII «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
децентралізації повноважень у сфері 
архітектурно-будівельного контролю та 
удосконалення містобудівного законо-
давства», який значно розширив повно-
важення органів місцевого самовряду-
вання у вирішенні питань регулювання 
містобудівної діяльності, архітектур-
но-будівельного контролю та нагляду.

► Прийняті або набули чинності інші 
закони України, спрямовані на врегулю-
вання окремих актуальних питань розвит-
ку місцевого самоврядування:
 
● № 1509-VIII «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України щодо 
зарахування окремих адміністративних 
зборів до місцевих бюджетів».

● № 842-VIII «Про внесення зміни до 
статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» щодо поімен-
них голосувань».

► Кабінет Міністрів України прийняв низку 
нормативно-правових актів, що врегульо-
вують актуальні питання впровадження 
реформи:

● постанову від 16 березня 2016 р. № 
200 «Деякі питання надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюдже-
там на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад» 
(щодо порядку та умов надання субвенції 
та розподілу субвенції у 2016 році);

● розпорядження від 22 вересня 2016 р. № 
688-р «Деякі питання реалізації Концепції 
реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади в 

■ Що вдалося
 досягнути

1. В рамках законодавчого забезпе-
чення реформи:

► Забезпечено передачу частини повно-
важень від центральних органів виконав-
чої влади до органів місцевого самовряду-
вання.

Набули чинності та реалізуються закони 
України:
 
● № 925-VIII «Про внесення змін до 
Закону України "Про добровільне об'єд-
нання територіальних громад" щодо 
особливостей державної реєстрації 
органів місцевого самоврядування як 
юридичних осіб»;

● № 834-VІІІ «Про внесення змін до 
Закону України "Про державну реєстра-
цію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень" та деяких інших законодав-
чих актів України щодо децентралізації 
повноважень з державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень»;

● № 835-VІІІ «Про внесення змін до 
Закону України "Про державну реєстра-
цію юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців" та деяких інших законодав-
чих актів України щодо децентралізації 
повноважень з державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприєм-
ців та громадських формувань», яким 
Закон України «Про державну реєстра-
цію юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців» викладено у новій редакції;

932 «Про затвердження Порядку створен-
ня госпітальних округів», що дозволить 
забезпечити своєчасний доступ населен-
ня до послуг вторинної медичної допомо-
ги належної якості, оптимізувати ресурси 
закладів охорони здоров'я тощо.

► У розвиток прийнятих норматив-
но-правових актів видано накази 
Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства України, в тому числі 
юстовані:

● від 28 березня 2016 р № 73 «Питання 
діяльності Комісії з розгляду поданих 
виконавчими комітетами міських, 
селищних, сільських рад об’єднаних 
територіальних громад проектних 
заявок на проекти, які можуть реалізову-
ватися за рахунок коштів субвенції з 
державного бюджету місцевим бюдже-
там на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад»;

● від 30 березня 2016 р № 75 «Про 
затвердження Методичних рекоменда-
цій щодо формування і реалізації 
прогнозних та програмних документів 
соціально-економічного розвитку об’єд-
наної територіальної громади;
 
● від 5 квітня 2016 року № 82 «Про 
затвердження Форми проектної заявки на 
проект, який може реалізовуватися за 
рахунок коштів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на форму-
вання інфраструктури об’єднаних терито-
ріальних громад» зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 18 квітня 2016 
року за № 577/28707;

● від 12 квітня 2016 року № 92 «Про 

Україні» (щодо актуалізації Плану заходів з 
реалізації Концепції реформування місце-
вого самоврядування та територіальної 
організації влади);

● розпорядження від 31 серпня 2016 р. 
№ 620-р «Про визнання спроможними 
об’єднаних територіальних громад 
Закарпатської області»;

● розпорядження щодо оновлення 
перспективних планів формування 
територій громад Запорізької і Кірово-
градської областей від 5 жовтня 2016 р. 
№ 718-р;

● розпорядження щодо оновлення 
Перспективного плану формування 
територій громад Харківської області від 
21 грудня 2016 р. № 992-р;

● постанову від 8 вересня 2016 р. № 601 
«Про внесення змін до Методики формуван-
ня спроможних територіальних громад»;

● розпорядження від 22 вересня 2016 р. 
№ 696-р «Деякі питання забезпечення 
фінансування проведення перших 
виборів депутатів сільських, селищних, 
міських рад та сільських, селищних, 
міських голів об’єднаних територіальних 
громад»;

● постанову від 20 січня 2016 р. № 79 
«Про внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України», серед іншого,  
щодо нової редакції Положення про 
освітній округ (опорний заклад, його філії) 
(яке було затверджене постановою 
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 
2010 р. № 777);

● постанову від 30 листопада 2016 р. № 
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передбачених відповідним Перспектив-
ним планом);
 
● про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України (щодо добровільного 
приєднання територіальних громад) 
(реєстр. № 4773, 20.09.2016 прийнятий у І 
читанні) (передбачає, що право на 
перехід на прямі трансферти з держбюд-
жетом також мають об’єднані відповідно 
до Закону територіальні громади, визнані 
у встановленому Законом порядку спро-
можними);

● про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України (щодо статусу 
старости села, селища) (реєстр. № 4742, 
08.09.2016 прийнятий у І читанні) (більш 
чітко визначає статус старости, просто-
рових меж його діяльності, кола повно-
важень, підстав та порядку дострокового 
припинення повноважень, гарантій 
діяльності; вводить поняття «старостин-
ський округ», межі якого співпадають з 
межами території юрисдикції рад тих 
громад, які об’єдналися);

● про внесення змін до деяких законів 
України щодо набуття повноважень 
сільських, селищних, міських голів 
(реєстр. № 4110, 22.09.2016 прийнятий у 
І читанні) (передбачає зміни до законів 
«Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про місцеві вибори», ― унормовує 
питання набуття повноважень сільсько-
го, селищного, міського голови та право-
вого забезпечення вимог щодо обме-
ження сумісництва (суміщення) з іншими 
видами діяльності при зайнятті вказаних 
посад);

● «Про службу в органах місцевого 
самоврядування» (нова редакція) 

затвердження Змін до Положення про 
конкурс «Кращі практики місцевого 
самоврядування», зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 05 травня 
2016 року за № 676/28806;

● від 8 червня  2016 №  142 «Про прове-
дення конкурсу «Кращі практики місце-
вого самоврядування» у 2016 році»;
 
● від 7 грудня 2016 року № 320 «Про 
визначення переможців конкурсу «Кращі 
практики місцевого  самоврядування» у 
2016 році».

► У Верховній Раді України зареєстро-
вані законопроекти, прийняття яких 
впливатиме на прискорення реалізації 
завдань з децентралізації та реформу-
вання місцевого самоврядування, а 
саме:

● про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо особливостей 
добровільного об'єднання територіаль-
них громад, розташованих на територіях 
суміжних районів (реєстр. № 5520) 
(передбачає зміни до Закону «Про 
добровільне об`єднання територіаль-
них громад» та до Земельного кодексу 
України, щодо зміни меж районів у разі 
об’єднання територіальних громад 
сусідніх рад, межі юрисдикції яких розта-
шовані в різних, але суміжних районах 
однієї області);

● про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України (щодо добровільного 
приєднання територіальних громад) 
(реєстр. № 4772, 20.09.2016 прийнятий у І 
читанні ) (передбачає спрощену процеду-
ру приєднання громад до уже утворених 
ОТГ, що набули статусу спроможних ОТГ, 

єврорегіонального співробітництва» 
(ОЄС), який дозволить органам місцевого 
самоврядування використовувати нову 
форму транскордонного співробітництва: 
схвалення угод про об’єднання євроре-
гіонального співробітництва та рішень 
про утворення ОЄС;
 
● № 3535 «Про внесення змін до Закону 
України «Про місцеві вибори» (щодо 
фінансування підготовки і проведення 
перших виборів старост)», яким пропо-
нується здійснювати відповідне фінансу-
вання за рахунок державного бюджету;

● № 4091 «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо виборів старост», 
який  унормовує питання права ради 
відповідної об`єднаної територіальної 
громади визначати доцільність обрання 
старости від більше ніж одного населено-
го пункту;

● № 3390 «Про внесення змін до Закону 
України  «Про добровільне об'єднання 
територіальних громад» (щодо забезпе-
чення державної підтримки добровільно-
го об'єднання територіальних громад), 
який 02.02.2016 був прийнятий у першо-
му читанні, але у другому читанні на 
пленарному засіданні Верховної Ради 
України 20.09.2016 знятий з розгляду;

► Триває робота над законопроектами:

● «Про префектів», «Про місцеве самовря-
дування в Україні» (нова редакція), «Про 
Адміністративно-територіальний устрій», 
але для внесення їх у Верховну Раду 
України необхідно прийняти зміни до 
Конституції України щодо децентралізації 
влади.
 

(реєстр. № 2489, урядовий) (синхронізує 
службу в органах місцевого самовряду-
вання з вже чинним Законом України 
«Про державну службу»);

● про внесення змін до деяких законо-
давчих актів щодо зняття штучних обме-
жень на реалізацію права на приватиза-
цію і отримання в користування земель-
них ділянок (реєстр. № 3190) (передбачає 
спрощення процедури оформлення 
права на приватизацію і отримання в 
користування земельних ділянок, оптимі-
зацію процедури оформлення речових 
прав на земельні ділянки під нерухомим 
майном, скасування необхідності розро-
блення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, при пере-
дачі її у власність (користування) власни-
ку розташованих на такій ділянці будівлі 
(споруди);

Крім того, у Верховній Раді України 
зареєстровані проекти законів України, 
які впливають на організацію життєдіяль-
ності територіальних громад:

● №4690 «Про внесення змін до Бюджет-
ного кодексу України (щодо зміцнення 
фінансової незалежності бюджетів об'єд-
наних територіальних громад), який 
передбачає  спрямувати 25 % рентної 
плати за спеціальне використання води 
(крім рентної плати за спеціальне викори-
стання води водних об'єктів місцевого 
значення) до бюджетів об’єднаних 
територіальних громад, землі сільського-
сподарського призначення яких зайняті 
водними об’єктами загальнодержавного 
значення.

● №4775 «Про внесення змін до деяких 
законів України стосовно об’єднань 
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України «Деякі питання оптимізації систе-
ми територіальної організації влади» 
(стосовно утворення адміністративних 
округів),

а також проекти урядових актів з метою 
корегування перспективних планів форму-
вання територій громад областей:

● проект розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про внесення змін до 
розпорядження Кабінету Міністрів Украї-
ни від 12 серпня 2015 р. № 901» (щодо 
оновлення перспективного плану форму-
вання територій громад Житомирської 
області);

● проект розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про внесення змін до 
деяких розпоряджень Кабінету Міністрів 
України» (щодо оновлення перспектив-
них планів формування територій громад 
Дніпропетровської та Івано-Франківської 
областей);

● проект розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про внесення змін до 
деяких розпоряджень Кабінету Міністрів 
України» (щодо оновлення перспектив-
них планів формування територій громад 
Донецької та Чернігівської областей);

● проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення зміни у додаток 2 
до постанови Кабінету Міністрів України 
від 18 квітня 2012 р. № 606» (щодо вклю-
чення підрозділів з питань взаємодії з 
громадськістю до Рекомендаційного 
переліку структурних підрозділів район-
ної, районної у мм. Києві та Севастополі 
держадміністрації, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів від 18 квітня 
2012 № 606).

● Проект Закону України «Про засади 
адміністративно-територіального устрою 
України», який в межах Конституції Украї-
ни визначає засади адміністративно-те-
риторіального устрою України, порядок 
утворення, ліквідації, встановлення і 
зміни меж адміністративно-територіаль-
них одиниць та населених пунктів, пода-
ний на розгляд Кабінету Міністрів України 
та 21.12.2016 презентований Мінрегіо-
ном України і попередньо обговорений 
на засіданні Комітету Верховної Ради 
України з питань державного будівни-
цтва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування.

► Розроблені, погоджені із зацікавленими 
органами та подані або підготовлені для 
подання на розгляд Кабінету Міністрів 
України:

● проект Закону України «Про засади 
адміністративно-територіального устрою 
України»;

● проект Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо посилення відповідальності 
органів місцевого самоврядування за 
прийняття рішень, що порушують 
Конституцію та закони України»;

● проект Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо регулювання статутами 
територіальних громад питань визначен-
ня правового статусу, порядку організації 
та діяльності органів самоорганізації 
населення за місцем проживання; поряд-
ку проведення загальних зборів грома-
дян за місцем проживання»;

● проект постанови Кабінету Міністрів 

11 грудня в 41 об'єднаній територіальній 
громаді 13 областей (Вінницькій, Волин-
ській, Дніпропетровській, Запорізькій, 
Миколаївській, Одеській, Полтавській, 
Рівненській, Тернопільській, Харківській, 
Херсонській, Чернівецькій та Чернігівсь-
кій) відбулися перші місцеві вибори.

В об’єднаних територіальних громадах 
обрано 3 міські голови, 13 селищних 
голів, 25 сільських голів.

18 грудня в 142 об'єднаних територіаль-
них громадах 22 областей (окрім Київсь-
кої та Харківської) відбулися перші місцеві 
вибори, а саме у 75 сільських, 46 селищ-
них та 21 міських  громадах.
 
Отже, на кінець 2016 року Україна 
загалом має вже 366 об'єднаних 
територіальних громад. Законом України 
«Про Державний бюджет України на 2017 
рік» бюджети цих ОТГ враховано при 
визначенні обсягів міжбюджетних транс-
фертів на 2017 рік.

► Запроваджений інститут старост 
відповідно до Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіаль-
них громад», яким Закон України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» 
доповнено статтею 141.

Станом на грудень 2016 року обрано 350 
старост та працюють в цьому статусі до 
виборів 1377 старост, які наділені повно-
важеннями в частині надання адміністра-
тивних послуг.

3. В рамках завдань щодо зміцнен-
ня ресурсної бази громад, в т. ч. 
фінансової підтримки громад та 
фінансової децентралізації:  

2. В рамках формування спромож-
них громад та забезпечення їх 
сталого розвитку:

► Надано сприяння органам місцево-
го самоврядування щодо добровільно-
го об’єднання територіальних громад 
(ОТГ).

Протягом 2015-2016 років 1744 сільсь-
ких, селищних та міських рад добровіль-
но об’єдналися у 367 територіальних 
громад.

У 2015 році відбулися перші місцеві 
вибори у 159 ОТГ (до складу яких увійшло 
794 територіальні громади). Чисельність 
населення 159 ОТГ складає 1 млн 390 тис. 
494 особи, площа території об’єднаних 
громад – 35 807,4 км2.

У 2016 році 950 сільських, селищних, 
міських рад добровільно об’єдналися у 209 
територіальних громад, у 208 з яких 
відбулися перші місцеві вибори. (Довідко-
во: сім сільських рад, що мали увійти до 
складу Річківської ОТГ з населенням 5960 
осіб, площею 362,7 км2, Білопільський 
район, Сумська обл., 24.11.2016 прийняли 
рішення «Про скасування рішення "Про 
добровільне об’єднання територіальних 
громад").
  
Чисельність населення 208 ОТГ складає 1 
млн 792 тис. 894 особи, площа території 
об’єднаних громад – 49 930,3 км2.

Загальна чисельність населення об’єдна-
них територіальних громад складає  3 183 
388 осіб (7,5%).

Загальна площа території об’єднаних 
територіальних громад складає 85 737,7 км2.
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передбачених відповідним Перспектив-
ним планом);
 
● про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України (щодо добровільного 
приєднання територіальних громад) 
(реєстр. № 4773, 20.09.2016 прийнятий у І 
читанні) (передбачає, що право на 
перехід на прямі трансферти з держбюд-
жетом також мають об’єднані відповідно 
до Закону територіальні громади, визнані 
у встановленому Законом порядку спро-
можними);

● про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України (щодо статусу 
старости села, селища) (реєстр. № 4742, 
08.09.2016 прийнятий у І читанні) (більш 
чітко визначає статус старости, просто-
рових меж його діяльності, кола повно-
важень, підстав та порядку дострокового 
припинення повноважень, гарантій 
діяльності; вводить поняття «старостин-
ський округ», межі якого співпадають з 
межами території юрисдикції рад тих 
громад, які об’єдналися);

● про внесення змін до деяких законів 
України щодо набуття повноважень 
сільських, селищних, міських голів 
(реєстр. № 4110, 22.09.2016 прийнятий у 
І читанні) (передбачає зміни до законів 
«Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про місцеві вибори», ― унормовує 
питання набуття повноважень сільсько-
го, селищного, міського голови та право-
вого забезпечення вимог щодо обме-
ження сумісництва (суміщення) з іншими 
видами діяльності при зайнятті вказаних 
посад);

● «Про службу в органах місцевого 
самоврядування» (нова редакція) 

затвердження Змін до Положення про 
конкурс «Кращі практики місцевого 
самоврядування», зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 05 травня 
2016 року за № 676/28806;

● від 8 червня  2016 №  142 «Про прове-
дення конкурсу «Кращі практики місце-
вого самоврядування» у 2016 році»;
 
● від 7 грудня 2016 року № 320 «Про 
визначення переможців конкурсу «Кращі 
практики місцевого  самоврядування» у 
2016 році».

► У Верховній Раді України зареєстро-
вані законопроекти, прийняття яких 
впливатиме на прискорення реалізації 
завдань з децентралізації та реформу-
вання місцевого самоврядування, а 
саме:

● про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо особливостей 
добровільного об'єднання територіаль-
них громад, розташованих на територіях 
суміжних районів (реєстр. № 5520) 
(передбачає зміни до Закону «Про 
добровільне об`єднання територіаль-
них громад» та до Земельного кодексу 
України, щодо зміни меж районів у разі 
об’єднання територіальних громад 
сусідніх рад, межі юрисдикції яких розта-
шовані в різних, але суміжних районах 
однієї області);

● про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України (щодо добровільного 
приєднання територіальних громад) 
(реєстр. № 4772, 20.09.2016 прийнятий у І 
читанні ) (передбачає спрощену процеду-
ру приєднання громад до уже утворених 
ОТГ, що набули статусу спроможних ОТГ, 

єврорегіонального співробітництва» 
(ОЄС), який дозволить органам місцевого 
самоврядування використовувати нову 
форму транскордонного співробітництва: 
схвалення угод про об’єднання євроре-
гіонального співробітництва та рішень 
про утворення ОЄС;
 
● № 3535 «Про внесення змін до Закону 
України «Про місцеві вибори» (щодо 
фінансування підготовки і проведення 
перших виборів старост)», яким пропо-
нується здійснювати відповідне фінансу-
вання за рахунок державного бюджету;

● № 4091 «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо виборів старост», 
який  унормовує питання права ради 
відповідної об`єднаної територіальної 
громади визначати доцільність обрання 
старости від більше ніж одного населено-
го пункту;

● № 3390 «Про внесення змін до Закону 
України  «Про добровільне об'єднання 
територіальних громад» (щодо забезпе-
чення державної підтримки добровільно-
го об'єднання територіальних громад), 
який 02.02.2016 був прийнятий у першо-
му читанні, але у другому читанні на 
пленарному засіданні Верховної Ради 
України 20.09.2016 знятий з розгляду;

► Триває робота над законопроектами:

● «Про префектів», «Про місцеве самовря-
дування в Україні» (нова редакція), «Про 
Адміністративно-територіальний устрій», 
але для внесення їх у Верховну Раду 
України необхідно прийняти зміни до 
Конституції України щодо децентралізації 
влади.
 

(реєстр. № 2489, урядовий) (синхронізує 
службу в органах місцевого самовряду-
вання з вже чинним Законом України 
«Про державну службу»);

● про внесення змін до деяких законо-
давчих актів щодо зняття штучних обме-
жень на реалізацію права на приватиза-
цію і отримання в користування земель-
них ділянок (реєстр. № 3190) (передбачає 
спрощення процедури оформлення 
права на приватизацію і отримання в 
користування земельних ділянок, оптимі-
зацію процедури оформлення речових 
прав на земельні ділянки під нерухомим 
майном, скасування необхідності розро-
блення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, при пере-
дачі її у власність (користування) власни-
ку розташованих на такій ділянці будівлі 
(споруди);

Крім того, у Верховній Раді України 
зареєстровані проекти законів України, 
які впливають на організацію життєдіяль-
ності територіальних громад:

● №4690 «Про внесення змін до Бюджет-
ного кодексу України (щодо зміцнення 
фінансової незалежності бюджетів об'єд-
наних територіальних громад), який 
передбачає  спрямувати 25 % рентної 
плати за спеціальне використання води 
(крім рентної плати за спеціальне викори-
стання води водних об'єктів місцевого 
значення) до бюджетів об’єднаних 
територіальних громад, землі сільського-
сподарського призначення яких зайняті 
водними об’єктами загальнодержавного 
значення.

● №4775 «Про внесення змін до деяких 
законів України стосовно об’єднань 
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України «Деякі питання оптимізації систе-
ми територіальної організації влади» 
(стосовно утворення адміністративних 
округів),

а також проекти урядових актів з метою 
корегування перспективних планів форму-
вання територій громад областей:

● проект розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про внесення змін до 
розпорядження Кабінету Міністрів Украї-
ни від 12 серпня 2015 р. № 901» (щодо 
оновлення перспективного плану форму-
вання територій громад Житомирської 
області);

● проект розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про внесення змін до 
деяких розпоряджень Кабінету Міністрів 
України» (щодо оновлення перспектив-
них планів формування територій громад 
Дніпропетровської та Івано-Франківської 
областей);

● проект розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про внесення змін до 
деяких розпоряджень Кабінету Міністрів 
України» (щодо оновлення перспектив-
них планів формування територій громад 
Донецької та Чернігівської областей);

● проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення зміни у додаток 2 
до постанови Кабінету Міністрів України 
від 18 квітня 2012 р. № 606» (щодо вклю-
чення підрозділів з питань взаємодії з 
громадськістю до Рекомендаційного 
переліку структурних підрозділів район-
ної, районної у мм. Києві та Севастополі 
держадміністрації, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів від 18 квітня 
2012 № 606).

● Проект Закону України «Про засади 
адміністративно-територіального устрою 
України», який в межах Конституції Украї-
ни визначає засади адміністративно-те-
риторіального устрою України, порядок 
утворення, ліквідації, встановлення і 
зміни меж адміністративно-територіаль-
них одиниць та населених пунктів, пода-
ний на розгляд Кабінету Міністрів України 
та 21.12.2016 презентований Мінрегіо-
ном України і попередньо обговорений 
на засіданні Комітету Верховної Ради 
України з питань державного будівни-
цтва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування.

► Розроблені, погоджені із зацікавленими 
органами та подані або підготовлені для 
подання на розгляд Кабінету Міністрів 
України:

● проект Закону України «Про засади 
адміністративно-територіального устрою 
України»;

● проект Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо посилення відповідальності 
органів місцевого самоврядування за 
прийняття рішень, що порушують 
Конституцію та закони України»;

● проект Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо регулювання статутами 
територіальних громад питань визначен-
ня правового статусу, порядку організації 
та діяльності органів самоорганізації 
населення за місцем проживання; поряд-
ку проведення загальних зборів грома-
дян за місцем проживання»;

● проект постанови Кабінету Міністрів 

11 грудня в 41 об'єднаній територіальній 
громаді 13 областей (Вінницькій, Волин-
ській, Дніпропетровській, Запорізькій, 
Миколаївській, Одеській, Полтавській, 
Рівненській, Тернопільській, Харківській, 
Херсонській, Чернівецькій та Чернігівсь-
кій) відбулися перші місцеві вибори.

В об’єднаних територіальних громадах 
обрано 3 міські голови, 13 селищних 
голів, 25 сільських голів.

18 грудня в 142 об'єднаних територіаль-
них громадах 22 областей (окрім Київсь-
кої та Харківської) відбулися перші місцеві 
вибори, а саме у 75 сільських, 46 селищ-
них та 21 міських  громадах.
 
Отже, на кінець 2016 року Україна 
загалом має вже 366 об'єднаних 
територіальних громад. Законом України 
«Про Державний бюджет України на 2017 
рік» бюджети цих ОТГ враховано при 
визначенні обсягів міжбюджетних транс-
фертів на 2017 рік.

► Запроваджений інститут старост 
відповідно до Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіаль-
них громад», яким Закон України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» 
доповнено статтею 141.

Станом на грудень 2016 року обрано 350 
старост та працюють в цьому статусі до 
виборів 1377 старост, які наділені повно-
важеннями в частині надання адміністра-
тивних послуг.

3. В рамках завдань щодо зміцнен-
ня ресурсної бази громад, в т. ч. 
фінансової підтримки громад та 
фінансової децентралізації:  

2. В рамках формування спромож-
них громад та забезпечення їх 
сталого розвитку:

► Надано сприяння органам місцево-
го самоврядування щодо добровільно-
го об’єднання територіальних громад 
(ОТГ).

Протягом 2015-2016 років 1744 сільсь-
ких, селищних та міських рад добровіль-
но об’єдналися у 367 територіальних 
громад.

У 2015 році відбулися перші місцеві 
вибори у 159 ОТГ (до складу яких увійшло 
794 територіальні громади). Чисельність 
населення 159 ОТГ складає 1 млн 390 тис. 
494 особи, площа території об’єднаних 
громад – 35 807,4 км2.

У 2016 році 950 сільських, селищних, 
міських рад добровільно об’єдналися у 209 
територіальних громад, у 208 з яких 
відбулися перші місцеві вибори. (Довідко-
во: сім сільських рад, що мали увійти до 
складу Річківської ОТГ з населенням 5960 
осіб, площею 362,7 км2, Білопільський 
район, Сумська обл., 24.11.2016 прийняли 
рішення «Про скасування рішення "Про 
добровільне об’єднання територіальних 
громад").
  
Чисельність населення 208 ОТГ складає 1 
млн 792 тис. 894 особи, площа території 
об’єднаних громад – 49 930,3 км2.

Загальна чисельність населення об’єдна-
них територіальних громад складає  3 183 
388 осіб (7,5%).

Загальна площа території об’єднаних 
територіальних громад складає 85 737,7 км2.
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47,3% або 25,3 млрд. грн. (у 21 регіоні з 25 
темп росту вище середнього по Україні).
 
Довідково:

Відсоток виконання річних призначень 
становить 112,9%, при показнику за 2015 
рік – 113,7%.
 
Плати за землю –  61,2% або 8,9 млрд. грн. 
(у 6 регіонах з 25 темп росту вище серед-
нього по Україні).
 
Довідково:

Відсоток виконання річних призначень 
становить 114,7% при показнику за 2015 
рік – 112,2%.
 
Значно зросли надходження і по податку 
на нерухоме майно та склали 1418,9 млн. 
грн. при 736,9 млн. грн. у 2015 році.

У розрізі регіонів спостерігається значна 
диференціація рівня виконання річних 
показників  – від 156,1% у Луганській та 
152,9% у Рівненській областях до 105,7% у 
Івано-Франківській та 108,1% у Запорізь-
кій областях (середній показник по 
Україні – 123,3%).

Акцизного податку з роздрібної торгівлі 
підакцизними товарами надійшло 11,6 млрд. 
грн., що складає 117,2% від річного плану.

Приріст надходжень проти минулого року 
складає 51,3% або 4,0 млрд. грн. У 13 
регіонах з 25 темп росту надходжень 
вище середнього по Україні.

Довідково:

Найвищі темпи росту надходжень у 

Нова модель фінансового забезпечення 
місцевих бюджетів, створена в результаті 
податкової та бюджетної децентралізації, 
сприяла збільшенню мотивації до нарощу-
вання дохідної бази місцевих бюджетів.

Органи місцевого самоврядування 
отримали додатковий ресурс як на 
виконання повноважень, які є функціями 
держави і делеговані  їм для виконання, 
так і на фінансування самоврядних 
повноважень.

Результати виконання за 2016 рік 
підтверджують позитивні тенденції 
зростання надходжень до місцевих 
бюджетів, які намітилися в 2015 році.
Так, у минулому році до загального фонду 
місцевих бюджетів надійшло 146,6 млрд. 
грн., що складає 116,3 % від річного 
плану.

Довідково:

Найвищі відсотки виконання річних 
показників у Київській (129,7%), Лугансь-
кій (126,3%), Полтавській (122,7%), 
Херсонській (122,1%), Кіровоградській 
(122,0%) областях.

Приріст надходжень до загального фонду 
у 2016 році проти 2015 року (у співстав-
них умовах та без урахування територій, 
що не підконтрольні українській владі) 
складає 49,3% або 48,4 млрд. грн.
 
У 18 регіонах з 25 темп росту надходжень 
вище середнього по Україні.

Забезпечено приріст надходжень по всіх 
податках, зокрема по:

● податку на доходи фізичних осіб –  

грн, що більше, ніж у 6 разів, порівняно з 
надходженнями аналогічного періоду 
2015 року; надходження власних доходів 
місцевих бюджетів об’єднаних громад 
зросли більше ніж у 3 рази (на 2,0 млрд 
грн) порівняно з 11 місяцями 2015 року (з 
0,9 млрд грн до 2,9 млрд грн).
 
Власні доходи бюджетів об’єднаних 
територіальних громад на одного 
мешканця відповідної території в серед-
ньому по всіх об’єднаних територіаль-
них громадах  збільшилися з 640 грн до 
2115 грн (+1475 грн).

► Здійснено державну підтримку 
розвитку інфраструктури ОТГ за раху-
нок коштів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об’єдна-
них територіальних громад.

Загальний обсяг фінансової підтримки 
(субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ) 
у 2016 році визначався законом про 
Державний бюджет України і розподілявся 
між бюджетами об’єднаних територіальних 
громад, утворених відповідно до перспек-
тивного плану формування територій 
громад області, пропорційно до площі 
об’єднаної територіальної громади та 
кількості сільського населення у такій 
територіальній громаді з рівною вагою 
обох цих факторів.

З 1 млрд грн  розподілено 994 млн грн на 
1383 проектні заявки: на 360 об’єктів та 
заходів у сфері освіти на суму більше 253 
млн грн; на 300 об’єктів дорожньо-транс-
портної інфраструктури на суму більше 
257 млн грн; на 150 об’єктів вуличного 
освітлення на суму 57 млн грн; на 120 
об’єктів сфери культури 68 млн грн; 

Кіровоградській (170,3%), Хмельницькій 
(170,2%), Сумській (167,4%), Полтавській 
(166,6%), та Чернігівській (161,1%) 
областях.
 
Податку на прибуток підприємств приват-
ного сектору економіки (в частині 10%, 
що зараховується до обласних бюджетів) 
надійшло 5,6 млрд. грн., що майже на 2,0 
млрд. грн. більше, ніж у 2015 році.

Щодо бюджетів об’єднаних територіаль-
них громад.

У Державному бюджеті 2016 року 159 
об’єднаних сільських, селищних, міських 
територіальних громад відповідно до 
перспективного плану (а у разі його 
відсутності – відповідно до Методики) 
отримали новий правовий статус 
територіальної громади з повноваження-
ми міст обласного значення та прямі 
міжбюджетні відносини з державним 
бюджетом (міжбюджетні трансферти з 
державного бюджету та горизонтальне 
вирівнювання їх податкоспроможності).
 
Важливим стимулом до об’єднання, 
відповідно до перспективного плану, 
слугувало положення Бюджетного кодек-
су України, яким (стаття 64) визначено 
склад доходів бюджетів об’єднаних 
територіальних громад, що створені 
згідно із Законом та перспективним 
планом формування територій громад, і 
який значно відрізняється від складу 
доходів інших місцевих рад (стаття 69).

Надходження доходів загального фонду 
місцевих бюджетів 159 об’єднаних 
територіальних громад (з урахуванням 
трансфертів з державного бюджету) за 11 
місяців 2016 року склали майже 6,3 млрд 
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47,3% або 25,3 млрд. грн. (у 21 регіоні з 25 
темп росту вище середнього по Україні).
 
Довідково:

Відсоток виконання річних призначень 
становить 112,9%, при показнику за 2015 
рік – 113,7%.
 
Плати за землю –  61,2% або 8,9 млрд. грн. 
(у 6 регіонах з 25 темп росту вище серед-
нього по Україні).
 
Довідково:

Відсоток виконання річних призначень 
становить 114,7% при показнику за 2015 
рік – 112,2%.
 
Значно зросли надходження і по податку 
на нерухоме майно та склали 1418,9 млн. 
грн. при 736,9 млн. грн. у 2015 році.

У розрізі регіонів спостерігається значна 
диференціація рівня виконання річних 
показників  – від 156,1% у Луганській та 
152,9% у Рівненській областях до 105,7% у 
Івано-Франківській та 108,1% у Запорізь-
кій областях (середній показник по 
Україні – 123,3%).

Акцизного податку з роздрібної торгівлі 
підакцизними товарами надійшло 11,6 млрд. 
грн., що складає 117,2% від річного плану.

Приріст надходжень проти минулого року 
складає 51,3% або 4,0 млрд. грн. У 13 
регіонах з 25 темп росту надходжень 
вище середнього по Україні.

Довідково:

Найвищі темпи росту надходжень у 

Нова модель фінансового забезпечення 
місцевих бюджетів, створена в результаті 
податкової та бюджетної децентралізації, 
сприяла збільшенню мотивації до нарощу-
вання дохідної бази місцевих бюджетів.

Органи місцевого самоврядування 
отримали додатковий ресурс як на 
виконання повноважень, які є функціями 
держави і делеговані  їм для виконання, 
так і на фінансування самоврядних 
повноважень.

Результати виконання за 2016 рік 
підтверджують позитивні тенденції 
зростання надходжень до місцевих 
бюджетів, які намітилися в 2015 році.
Так, у минулому році до загального фонду 
місцевих бюджетів надійшло 146,6 млрд. 
грн., що складає 116,3 % від річного 
плану.

Довідково:

Найвищі відсотки виконання річних 
показників у Київській (129,7%), Лугансь-
кій (126,3%), Полтавській (122,7%), 
Херсонській (122,1%), Кіровоградській 
(122,0%) областях.

Приріст надходжень до загального фонду 
у 2016 році проти 2015 року (у співстав-
них умовах та без урахування територій, 
що не підконтрольні українській владі) 
складає 49,3% або 48,4 млрд. грн.
 
У 18 регіонах з 25 темп росту надходжень 
вище середнього по Україні.

Забезпечено приріст надходжень по всіх 
податках, зокрема по:

● податку на доходи фізичних осіб –  

грн, що більше, ніж у 6 разів, порівняно з 
надходженнями аналогічного періоду 
2015 року; надходження власних доходів 
місцевих бюджетів об’єднаних громад 
зросли більше ніж у 3 рази (на 2,0 млрд 
грн) порівняно з 11 місяцями 2015 року (з 
0,9 млрд грн до 2,9 млрд грн).
 
Власні доходи бюджетів об’єднаних 
територіальних громад на одного 
мешканця відповідної території в серед-
ньому по всіх об’єднаних територіаль-
них громадах  збільшилися з 640 грн до 
2115 грн (+1475 грн).

► Здійснено державну підтримку 
розвитку інфраструктури ОТГ за раху-
нок коштів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об’єдна-
них територіальних громад.

Загальний обсяг фінансової підтримки 
(субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ) 
у 2016 році визначався законом про 
Державний бюджет України і розподілявся 
між бюджетами об’єднаних територіальних 
громад, утворених відповідно до перспек-
тивного плану формування територій 
громад області, пропорційно до площі 
об’єднаної територіальної громади та 
кількості сільського населення у такій 
територіальній громаді з рівною вагою 
обох цих факторів.

З 1 млрд грн  розподілено 994 млн грн на 
1383 проектні заявки: на 360 об’єктів та 
заходів у сфері освіти на суму більше 253 
млн грн; на 300 об’єктів дорожньо-транс-
портної інфраструктури на суму більше 
257 млн грн; на 150 об’єктів вуличного 
освітлення на суму 57 млн грн; на 120 
об’єктів сфери культури 68 млн грн; 

Кіровоградській (170,3%), Хмельницькій 
(170,2%), Сумській (167,4%), Полтавській 
(166,6%), та Чернігівській (161,1%) 
областях.
 
Податку на прибуток підприємств приват-
ного сектору економіки (в частині 10%, 
що зараховується до обласних бюджетів) 
надійшло 5,6 млрд. грн., що майже на 2,0 
млрд. грн. більше, ніж у 2015 році.

Щодо бюджетів об’єднаних територіаль-
них громад.

У Державному бюджеті 2016 року 159 
об’єднаних сільських, селищних, міських 
територіальних громад відповідно до 
перспективного плану (а у разі його 
відсутності – відповідно до Методики) 
отримали новий правовий статус 
територіальної громади з повноваження-
ми міст обласного значення та прямі 
міжбюджетні відносини з державним 
бюджетом (міжбюджетні трансферти з 
державного бюджету та горизонтальне 
вирівнювання їх податкоспроможності).
 
Важливим стимулом до об’єднання, 
відповідно до перспективного плану, 
слугувало положення Бюджетного кодек-
су України, яким (стаття 64) визначено 
склад доходів бюджетів об’єднаних 
територіальних громад, що створені 
згідно із Законом та перспективним 
планом формування територій громад, і 
який значно відрізняється від складу 
доходів інших місцевих рад (стаття 69).

Надходження доходів загального фонду 
місцевих бюджетів 159 об’єднаних 
територіальних громад (з урахуванням 
трансфертів з державного бюджету) за 11 
місяців 2016 року склали майже 6,3 млрд 
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В рамках створення національної 
географічної інформаційної системи 
підтримки управління регіональним 
розвитком (візуалізація географічних та 
статистичних даних для прийняття 
рішення) Мінрегіоном запущено 
геопортал «Адміністративно-тери-
торіальний устрій України», який містить 
відомості про: адмінтеродиниці, 
перспективні плани ОТГ, бюджетні 
паспорти громад, дані ОТГ, кількісні 
показники по навчальних закладах чи 
інших соціальних об’єктах, бюджету, 
розмірів дотацій або субвенцій тощо.

У Дніпропетровській, Хмельницькій, 
Тернопільській областях в об’єднаних 
громадах відкрито ЦНАПи. Ведеться 
робота щодо створення 28 ЦНАПів за 
рахунок коштів міжнародної технічної 
допомоги. Погоджені проектні заявки 
щодо створення 5 ЦНАПів за кошти 
субвенції на підтримку об’єднаних 
громад.

Повноваження з реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та реєстрації 
бізнесу передані  від Мінюсту  до 
райдержадміністрацій та органів місце-
вого самоврядування.

Повноваження з реєстрації/зняття з  
реєстрації місця проживання фізичних 
осіб та  видачі через ЦНАП паспорта 
громадянина України для виїзду за 
кордон та паспорта громадянина Украї-
ни (у тому числі з електронним носієм) 
передані від МВС та ДМС до органів 
місцевого самоврядування.

Завершено процедуру відбору канди-
датів на посади координаторів 24 регіо-
нальних офісів реформ з децентралізації 

на 90 об’єктів водопостачання, водовід-
ведення та полігонів твердих побутових 
відходів 81 млн грн; на 80 об’єктів 
спеціальної техніки для комунальних 
підприємств та інше обладнання на суму 
128 млн грн; на 70 об’єктів сфери охоро-
ни здоров’я на суму 47 млн грн; на 40 
об’єктів адміністративних будівель на 
суму 30 млн грн; на придбання 20 шкіль-
них автобусів 23 млн грн; на 20 об’єктів 
центрів надання адміністративних 
послуг 21 млн грн; та на інші об’єкти та 
заходи 30 млн гривень.

4. Децентралізація та регіональний 
розвиток: створення ефективної 
системи управління регіональним 
розвитком.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Типового 
положення про агенцію регіонального 
розвитку» від 11.02.2016 № 258.

Впроваджується Державна стратегія 
регіонального розвитку України. Розро-
блені та 24-ма областями затверджені 
регіональні стратегії розвитку, розро-
блені та затверджені 24 плани реалізації 
таких стратегій (за виключенням 
Львівської області).

Мінрегіоном започаткований рейтинг 
соціально-економічного розвитку регіонів.

З метою реалізації проектів розвитку 
територій областей у Державному 
бюджеті України на 2016 рік було перед-
бачено суму у розмірі 3 млрд грн. Станом 
на 31.12.2016 з Державного фонду регіо-
нального розвитку було профінансова-
но реалізацію 810 проектів на загальну 
суму 2 694,5 млн.грн.

громадах.

Рішенням КМУ затверджені критерії 
щодо формування – визначення мережі 
освітніх округів.
 
Розпочато роботу щодо реалізації проек-
тів із створення необхідної дорожньої 
інфраструктури задля забезпечення 
доступності освітніх послуг, в т. ч. за 
рахунок проектів, що фінансуються з 
Державного фонду регіонального 
розвитку та окремої субвенції з держав-
ного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об'єднаних 
територіальних громад.

В рамках проведення секторальної 
децентралізації у сфері охорони здоров’я
 
Постановою КМУ від 30.11.2016 № 932  
затверджено порядок створення 
госпітальних округів, який встановлює 
критерії для визначення складу та меж 
госпітальних округів, а також визначає 
механізм їх створення.
 
В рамках проведення секторальної 
децентралізації у сфері охорони громад-
ського порядку стартував процес запро-
вадження в територіальних громадах 
(передусім 159 об’єднаних територіаль-
них громадах) дільничних поліцейських  
та вже відкриті перші в Україні поліцей-
ські станції.

В рамках проведення децентралізації 
системи архітектурно-будівельного 
контролю повноваження ДАБІ отримали 
громади Красний Лиман, Дружківка, 
Селидового, Дзержинськ, Торецьк, 
Маріуполь, Херсон, Енергодар, Нікополь, 
Апостолове, Кам’янське, Діпро, Ювілей-

та розвитку.

5. Секторальна децентралізація

В рамках проведення секторальної 
децентралізації у сфері освіти Кабінет 
Міністрів України схвалив постанову від 
20 січня 2016 р. № 79 «Про внесення 
змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України», якою визначив новий 
порядок діяльності освітніх округів та 
опорних загальноосвітніх навчальних 
закладів. Станом на кінець червня 
розпочато роботу щодо створення карти 
освітніх округів в регіонах з урахуванням 
Перспективних планів територій громад 
областей.

Уряд підтримав ініціативу МОН  щодо 
збільшення частки державного співфі-
нансування у 2016 році при закупівлі 
шкільних автобусів для сільських 
територій.  Пропорція співфінансування 
50% на 50% змінена на 70% на 30% для 
тих місцевих громад, які не мають 
відповідних надходжень до місцевих 
бюджетів (вартість автобусів на 31 
посадочне місце – 28 дітей + 3 супровод-
жуючі особи – які відповідають екологіч-
ним нормам Євро-4 та Євро-5, варіюєть-
ся від 1,4 до 1,6 млн грн. Загальна сума на 
придбання в  2016 році – 600 млн грн).

Також у державному бюджеті передбаче-
но 200 млн грн на створення опорних 
шкіл місцевими органам влади.

Міністерство освіти і науки провело 
конкурс щодо відбору пілотних проектів 
щодо створення опорних шкіл в кожній з 
областей України. З 1 вересня 2016 року  
функціонують  137 опорних шкіл, 19 з 
яких – в об’єднаних територіальних 
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ку створення системи реалізації та 
кількох механізмів інституційної підтрим-
ки, до яких належать Центральний офіс 
реформ, регіональні центри, Центр 
розвитку місцевого самоврядування, а 
також пул експертів. Усі ці структури є 
важливими елементами реалізації 
реформи децентралізації на національ-
ному, регіональному та місцевому 
рівнях.

За підтримки канадського проекту 
експертної підтримки врядування та 
економічного розвитку, який фінан-
сується Міністерством міжнародних 
справ торгівлі і розвитку Канади та впро-
ваджується компанією Agriteam Canada 
Consulting Ltd (EDGE) при Мінрегіоні, що 
відповідає за впровадження реформи 
децентралізації влади, створений 
Проектний офіс секторальної децен-
тралізації, завданням якого є координа-
ція з формування політики секторальної 
децентралізації. 11.11.2016 в Мінрегіоні 
підписаний Меморандум про взаєморо-
зуміння щодо підтримки впровадження 
секторальної децентралізації, сторонами 
якого виступили 7 міністерств: Міністер-
ство регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комунального 
господарства України, Міністерство 
екології та природних ресурсів Украї-
ни, Міністерство інфраструктури 
України, Міністерство культури Украї-
ни, Міністерство освіти і науки Украї-
ни, Міністерство охорони здоров’я 
України, Міністерство фінансів Украї-
ни та Проект експертної підтримки 
врядування та економічного розвитку, 
який фінансується Міністерством міжна-
родних справ торгівлі і розвитку Канади 
та впроваджується компанією Agriteam 
Canada Consulting Ltd (EDGE).

не, Харків, Люботин, Горишні Плавні, 
Одеса, Черноморськ, Умань, Обухів, 
Українка, Бровари, Київ, Ірпінь, Макарів, 
Коростишів, Васильків, Житомир, Нети-
шин, Славута, Шепетівка, Тернопіль, 
Долина, Івано-Франківськ, Чернівці, 
Ужгород, Долина, Городок, Львів, Луцьк, 
Лубни, Івано-Франківськ, Кам’янське, 
Покров. 

6. Міжнародна співпраця,  донорські 
проекти:

Указом Президента від 29 серпня 2016 р. 
№ 358 затверджено склад делегації Украї-
ни в Конгресі місцевих і регіональних 
влад Ради Європи на 2016-2020 роки.

ЄС схвалив нову програму підтримки 
децентралізації в Україні, на яку виділе-
но 97 млн євро. Це спеціальна програма 
ЄС та країн-учасників (Данія, Німеччина, 
Польща та Швеція) «U-LEAD з Європою: 
Програма для України з розширення 
прав і можливостей на місцевому рівні, 
підзвітності та розвитку».
 
(U-LEAD) реалізується за участі ряду 
донорів і надає підтримку реалізації 
ключових політик України з питань 
децентралізації та регіонального 
розвитку.

U-LEAD має два ключові компоненти – 
компонент I, за реалізацію якого 
відповідає Німецьке товариство міжна-
родної співпраці (GIZ) ГмбХ, та компо-
нент II, який реалізує Шведське агент-
ство з питань міжнародної співпраці та 
розвитку (SIDA).
 
Під час стартової фази реалізації проекту 
були зроблені конкретні кроки в напрям-

● Створена та діє експертна група із 
надання правових консультацій об’єдна-
ним територіальним громадам у рамках 
Центрального Офісу Реформ, яка розро-
бляє аналітичні матеріали, необхідні для 
щоденної діяльності посадових осіб ОТГ 
та громад, які об’єднуються (зразки 
документів, посібники, відео-лекції, 
найбільш поширені запитання від ОТГ та 
відповіді на них). Функціонує онлайн 
форум "Правовий супровід реформи 
(децентралізація)", що охоплює майже 
400 зареєстрованих користувачів.

● У партнерстві з Асоціаціями органів 
місцевого самоврядування створено 
«Школу місцевого самоврядування» – 
комплексну навчальну програму для 
лідерів органів місцевого самоврядуван-
ня, яка включає понад 15 тематичних 
модулів, очні сесії, дистанційні курси, 
тренінги для тренерів. На конкурсній 
основі відібрано до 170 осіб, які пройш-
ли навчання в двох Школах місцевого 
самоврядування, а 100 осіб успішно 
завершили та отримали сертифікати, 
при цьому 28 представників органів 
місцевого самоврядування пройшли 
тренінг для тренерів.
   
● Ініційований спільний проект із Асоціа-
ціями органів місцевого самоврядуван-
ня із надання підтримки об’єднаним 
громадам у розробці місцевих стратегій 
розвитку і відібрані 3 об’єднані 
територіальні громади у трьох областях, 
з якими ведеться робота та навчання.

● Проведено 6 тематичних ознайомчих 
візитів для представників місцевого 
самоврядування, уряду та експертного 
середовища до Республіки Польща.

За участі проекту «Підтримка децен-
тралізації в Україні» DESPRO у 2016 році:

● Підтримано реалізацію 51 проекту з 
сільського питного водопостачання у 5 
областях (Вінницькій, Сумській, Полтавсь-
кій, Дніпропетровській та Івано-Франківсь-
кій) для 36 000 сільських мешканців.

● Реалізується 5 пілотних проектів водо-
постачання у малих містах у 4 областях 
України для 22 000 міських мешканців.

● Розпочато реалізацію 5 проектів з 
покращення водопостачання у ОТГ в 
різних областях (Вінницькій, Сумській, 
Полтавській, Дніпропетровській та 
Івано-Франківській).

● Реалізується 2 пілотних проекти з 
сільського водовідведення, які підтриму-
ються у Винницькій і Сумській областях 
для 500 сільських мешканців.

● Реалізується 2 міжмуніципальних 
проекти  у сфері поводження з твердими 
побутовими відходами у Вінницький та 
Полтавській областях.
 
● Розроблений та функціонує інтерактив-
ний веб-ресурс – геопортал «Адміністра-
тивно-територіальний устрій України» 
на запит Міністерства регіонального 
розвитку і будівництва.

● З метою сприяння кращому розумінню 
про процес реформ та зворотньому 
зв’язку від усіх залучених осіб проведені 
публічні дискусії з питань об'єднання 
громад та стану процесу децентралізації 
в Україні. Охоплено 14 регіонів та більш 
ніж 500 стейкхолдерів.
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ку створення системи реалізації та 
кількох механізмів інституційної підтрим-
ки, до яких належать Центральний офіс 
реформ, регіональні центри, Центр 
розвитку місцевого самоврядування, а 
також пул експертів. Усі ці структури є 
важливими елементами реалізації 
реформи децентралізації на національ-
ному, регіональному та місцевому 
рівнях.

За підтримки канадського проекту 
експертної підтримки врядування та 
економічного розвитку, який фінан-
сується Міністерством міжнародних 
справ торгівлі і розвитку Канади та впро-
ваджується компанією Agriteam Canada 
Consulting Ltd (EDGE) при Мінрегіоні, що 
відповідає за впровадження реформи 
децентралізації влади, створений 
Проектний офіс секторальної децен-
тралізації, завданням якого є координа-
ція з формування політики секторальної 
децентралізації. 11.11.2016 в Мінрегіоні 
підписаний Меморандум про взаєморо-
зуміння щодо підтримки впровадження 
секторальної децентралізації, сторонами 
якого виступили 7 міністерств: Міністер-
ство регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комунального 
господарства України, Міністерство 
екології та природних ресурсів Украї-
ни, Міністерство інфраструктури 
України, Міністерство культури Украї-
ни, Міністерство освіти і науки Украї-
ни, Міністерство охорони здоров’я 
України, Міністерство фінансів Украї-
ни та Проект експертної підтримки 
врядування та економічного розвитку, 
який фінансується Міністерством міжна-
родних справ торгівлі і розвитку Канади 
та впроваджується компанією Agriteam 
Canada Consulting Ltd (EDGE).

не, Харків, Люботин, Горишні Плавні, 
Одеса, Черноморськ, Умань, Обухів, 
Українка, Бровари, Київ, Ірпінь, Макарів, 
Коростишів, Васильків, Житомир, Нети-
шин, Славута, Шепетівка, Тернопіль, 
Долина, Івано-Франківськ, Чернівці, 
Ужгород, Долина, Городок, Львів, Луцьк, 
Лубни, Івано-Франківськ, Кам’янське, 
Покров. 

6. Міжнародна співпраця,  донорські 
проекти:

Указом Президента від 29 серпня 2016 р. 
№ 358 затверджено склад делегації Украї-
ни в Конгресі місцевих і регіональних 
влад Ради Європи на 2016-2020 роки.

ЄС схвалив нову програму підтримки 
децентралізації в Україні, на яку виділе-
но 97 млн євро. Це спеціальна програма 
ЄС та країн-учасників (Данія, Німеччина, 
Польща та Швеція) «U-LEAD з Європою: 
Програма для України з розширення 
прав і можливостей на місцевому рівні, 
підзвітності та розвитку».
 
(U-LEAD) реалізується за участі ряду 
донорів і надає підтримку реалізації 
ключових політик України з питань 
децентралізації та регіонального 
розвитку.

U-LEAD має два ключові компоненти – 
компонент I, за реалізацію якого 
відповідає Німецьке товариство міжна-
родної співпраці (GIZ) ГмбХ, та компо-
нент II, який реалізує Шведське агент-
ство з питань міжнародної співпраці та 
розвитку (SIDA).
 
Під час стартової фази реалізації проекту 
були зроблені конкретні кроки в напрям-

● Створена та діє експертна група із 
надання правових консультацій об’єдна-
ним територіальним громадам у рамках 
Центрального Офісу Реформ, яка розро-
бляє аналітичні матеріали, необхідні для 
щоденної діяльності посадових осіб ОТГ 
та громад, які об’єднуються (зразки 
документів, посібники, відео-лекції, 
найбільш поширені запитання від ОТГ та 
відповіді на них). Функціонує онлайн 
форум "Правовий супровід реформи 
(децентралізація)", що охоплює майже 
400 зареєстрованих користувачів.

● У партнерстві з Асоціаціями органів 
місцевого самоврядування створено 
«Школу місцевого самоврядування» – 
комплексну навчальну програму для 
лідерів органів місцевого самоврядуван-
ня, яка включає понад 15 тематичних 
модулів, очні сесії, дистанційні курси, 
тренінги для тренерів. На конкурсній 
основі відібрано до 170 осіб, які пройш-
ли навчання в двох Школах місцевого 
самоврядування, а 100 осіб успішно 
завершили та отримали сертифікати, 
при цьому 28 представників органів 
місцевого самоврядування пройшли 
тренінг для тренерів.
   
● Ініційований спільний проект із Асоціа-
ціями органів місцевого самоврядуван-
ня із надання підтримки об’єднаним 
громадам у розробці місцевих стратегій 
розвитку і відібрані 3 об’єднані 
територіальні громади у трьох областях, 
з якими ведеться робота та навчання.

● Проведено 6 тематичних ознайомчих 
візитів для представників місцевого 
самоврядування, уряду та експертного 
середовища до Республіки Польща.

За участі проекту «Підтримка децен-
тралізації в Україні» DESPRO у 2016 році:

● Підтримано реалізацію 51 проекту з 
сільського питного водопостачання у 5 
областях (Вінницькій, Сумській, Полтавсь-
кій, Дніпропетровській та Івано-Франківсь-
кій) для 36 000 сільських мешканців.

● Реалізується 5 пілотних проектів водо-
постачання у малих містах у 4 областях 
України для 22 000 міських мешканців.

● Розпочато реалізацію 5 проектів з 
покращення водопостачання у ОТГ в 
різних областях (Вінницькій, Сумській, 
Полтавській, Дніпропетровській та 
Івано-Франківській).

● Реалізується 2 пілотних проекти з 
сільського водовідведення, які підтриму-
ються у Винницькій і Сумській областях 
для 500 сільських мешканців.

● Реалізується 2 міжмуніципальних 
проекти  у сфері поводження з твердими 
побутовими відходами у Вінницький та 
Полтавській областях.
 
● Розроблений та функціонує інтерактив-
ний веб-ресурс – геопортал «Адміністра-
тивно-територіальний устрій України» 
на запит Міністерства регіонального 
розвитку і будівництва.

● З метою сприяння кращому розумінню 
про процес реформ та зворотньому 
зв’язку від усіх залучених осіб проведені 
публічні дискусії з питань об'єднання 
громад та стану процесу децентралізації 
в Україні. Охоплено 14 регіонів та більш 
ніж 500 стейкхолдерів.
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За фінансової підтримки Європейського 
союзу Програма розвитку ООН впровад-
жує окрему адаптовану програму 
«Відновлення врядування та примирен-
ня в охоплених конфліктом громадах в 
Донецькій та Луганській областях», яка 
сприяє зміцненню спроможності місце-
вих органів влади в питаннях адміністра-
тивної та фіскальної децентралізації, 
покращенню якості та доступності 
соціальних послуг.

6. Комунікаційна підтримка реформи

Мінрегіоном за підтримки DESPRO 
створено комунікаційний офіс при 
Центральному офісі реформ, яким підго-
товлена та реалізується низка проектів 
на підтримку реформи децентралізації:

● Запущено в роботу Всеукраїнський 
календар подій реформи децентраліза-
ції, в якому щоденно висвітлюються 
події, що відбуваються у всіх 24 регіонах 
України в частині впровадження рефор-
ми.

● Щонеділі організовуються та прово-
дяться радіо- та телевізійні ефіри, на яких 
представники Мінрегіону та інших 
центральних органів виконавчої влади, 
експерти, представники громадських 
організацій та об’єднаних територіаль-
них громад розповідають про переваги, 
які отримають громади завдяки впро-
вадженню децентралізації влади.

● В кожному регіоні за підтримки донор-
ських проектів відбуваються круглі столи  
та конференції, на яких обговорюються 
питання передачі повноважень на 
місця, секторальна децентралізація.

● Проведений онлайн е-курс «Інтегрова-
не поводження з ТПВ», який закінчило 
236 учасників, онлайн е-курс «Сільське 
питне водопостачання», який закінчило 
80 учасників, та е-курс "Управління 
проектами з місцевого та регіонального 
розвитку" для 185 осіб.

● Функціонує онлайн платформа – спіль-
нота практик місцевого самоврядування, 
яка налічує більше 3 тис. учасників.

● За ініціативи Луганської обласної 
державної адміністрації реалізований 
Всеукраїнський проект «Змінимо країну 
разом! Децентралізація: нові можли-
вості», метою якого є вивчення позитив-
них прикладів децентралізації в Україні 
та обмін досвідом щодо розвитку сільсь-
ких територій  під час тижневої поїздки зі 
сходу на захід України.

За підтримки Програми розвитку ООН, у 
рамках довготривалого загальнонаціо-
нального спільного проекту Європейсь-
кого Союзу та Програми Розвитку ООН 
«Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду» (МРГ) було надано підтримку в 
розбудові спроможності 1300 місцевих 
громад та місцевих органів влади. За 
рахунок проекту відновлені об’єкти 
соціальної та комунальної інфраструкту-
ри, надано підтримку малим фермерсь-
ким господарствам та іншим малим 
бізнесам. За підтримки Програми, що 
надає мікро-гранти, та за умови 
співфінансування місцевих бюджетів, в 
об’єднаних громадах відкрито два 
ЦНАПи.

Запущений проект «Школа децентралі-
зації» та опублікований практичний 
посібник з децентралізації.

вих 34-го та 51-го телеканалів Дніпропе-
тровської області з аудиторією 4 млн 
глядачів. Проведені зйомки та завер-
шується монтаж наступних п'яти 
відео-нарисів з Жовтневої ОТГ Дніпропе-
тровської області та Гуменецької ОТГ 
Хмельницької області.

За підтримки Програми Ради Європи 
«Децентралізація і територіальна 
консолідація в Україні» у відповідь на 
запит Мінрегіону України та Комітету ВРУ 
з питань державного будівництва, регіо-
нальної політики та місцевого самовря-
дування надано експертну допомогу 
(висновки та звіти щодо відповідності  
Європейським стандартам та існуючим 
кращим практикам): огляд європейсько-
го досвіду щодо виборних та найманих 
працівників в місцевому самоврядуван-
ні; пропозиції щодо основних напрямів 
концептуальних засад децентралізації 
владних повноважень (влади) у сфері 
соціальної політики; щодо посилення 
відповідальності органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування за прий-
няття рішень, що порушують Конститу-
цію та закони України; про добровільне 
приєднання територіальних громад; про 
засади адміністративно-територіального 
устрою; про внесення змін до Закону 
України «Про державну службу»; щодо 
проекту закону «Про службу в органах 
місцевого самоврядування»; щодо умов  
зміни меж районів та функціонування 
районних рад у процесі добровільного 
об’єднання територіальних громад; про 
розподіл повноважень стосовно 
соціальних послуг між центральними 
органами влади та органами місцевого 
самоврядування у країнах Європи; звіт 
фахового огляду з секторальної децен-
тралізації в Україні.  

Під управлінням комунікаційної групи 
Центрального офісу реформ при Мінре-
гіоні та за активної підтримки проекту 
DESPRO:

● Реалізована комплексна  інформаційна 
кампанія «Об’єднаємо громаду – доведем 
село до ладу», яка включає випуск 
постерів, бордів, проведення теле-, 
радіо- та Інтернет заходів.

● Випущено 10 щомісячних випусків 
англомовного інформаційного бюлете-
ню про прогрес реформи для донорів, 
посольств та урядів інших країн, який 
охоплює 550  користувачів.

● Випущено 41 щотижневий випуск 
інформаційного дайджесту «Реформа №
1» для 7 000 користувачів.

● Проведене соціальне опитування в 
динаміці «Як змінюються думки людей 
2014-2015-2016» щодо відношення 
населення до процесу реформ з децен-
тралізації.

● Вийшло 40 випусків щотижневої  
телевізійної програми «Децентралізація 
– Влада Громади» на телеканалі "Рада" з 
охопленням 5 млн осіб.

● Вийшло 30 випусків щотижневої 
програми «Територія» на Громадському 
радіо, яка включає інтерв'ю з регіональ-
ними партнерами/експертами та 
охоплює 10 млн слухачів.

● Розпочато виробництво серії  
відео-нарисів про досягнення об'єдна-
них громад. Перший 10-хвилинний 
відеоролик з Ювілейної ОТГ наданий для 
демонстрації в ефірі найбільш рейтинго-
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чинності Законом України «Про 
внесення змін до Конституції України 
(щодо децентралізації влади)»(реєстр. 
№ 2217а) базові закони:

● «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (нова редакція);

● «Про префектів»;

● «Про засади адміністративно-тери-
торіального устрою України».

■ Необхідні дії зараз,
 щоб надолужити
 прогрес у реформі

  
1. Завершити створення структури управ-
ління реформою, а саме запустити роботу 
національного координатора впровад-
ження реформи децентралізації в Україні – 
Центрального офісу реформ при Мінре-
гіоні. Укомплектувати штатом 24 регіо-
нальні офіси реформ, що фактично мають 
стати регіональними координаторами 
впровадження реформи в 24 областях. 
Відкрити Проектний офіс секторальної 
децентралізації, який виконуватиме 
функції національного координатора 
вироблення галузевої політики по децен-
тралізації.

2. Підтримати процес внесення змін до 
Конституції України:  провести комплекс 
заходів на центральному, регіональному, 
місцевому рівнях з інформаційно-роз’яс-
нювальної та експертної підтримки змін 
до Конституції України щодо децентралі-
зації влади.

Здійснено низку заходів, спрямованих на 
поглиблення знань та розуміння націо-
нальними партнерами Європейських 
стандартів, практики та методологій у 
сфері: фахові огляди, навчальні візити, 
тренінгові заходи, зокрема (і) ознайом-
чий візит з питань міжмуніципального 
співробітництва та законодавчого забез-
печення діяльності інституту префектів 
для народних депутатів України – членів 
профільного Комітету ВРУ та представ-
ників керівництва Мінрегіону (13-16 
вересня) та (іі) тренінг «Академія лідер-
ства» для двох груп голів об’єднаних 
територіальних громад. 

З метою підвищення обізнаності про 
реформу та комунікацію її мети (і) спільно 
з Мінрегіоном започатковано конкурс 
«Кращі практики місцевого самовряду-
вання в Україні» та Всеукраїнський 
конкурс журналістських робіт «Реформу-
вання місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади», (іі) 
визначені та нагороджені переможці 
Міжнародного дитячого телевізійного 
фестивалю «Дитятко» у номінації «Місце-
ве самоврядування – це ми!».

■ Що не вдалося

Комплексна та системна робота з 
впровадження реформи має здійсню-
ватися відповідно до змін до Конститу-
ції України, зокрема, в частині децен-
тралізації повноважень органів вико-
навчої влади та передачі їх органам 
місцевого самоврядування.
 
Мають бути прийняті (у тримісячний 
термін після офіційного набрання 

вання спроможних громад.

7. Сприяти розвитку інфраструктури об’єд-
наних та інших  громад.

8. Створити центри надання адміністра-
тивних послуг та підвищити якість надан-
ня адміністративних послуг.

9. Провести  масштабне навчання в регіо-
нах та обмін досвідом з питань проектно-
го аналізу, підготовки та управління, 
реалізації проектів регіонального розвит-
ку та ДПП.
 
10. Організувати широкомасштабну медіа 
підтримку  реформи.

 

Завершити розробку пакету законодав-
ства з питань децентралізації:

● Продовжити опрацювання законопро-
ектів України, необхідних для реалізації 
змін до Конституції України щодо децен-
тралізації: «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (нова редакція), «Про префектів», 
«Про засади адміністративно-тери-
торіального устрою України»;

● Розробити закони України, які не потре-
бують внесення змін до Конституції Украї-
ни, зокрема: у сфері земельних відносин, 
містобудування, внесення пропозицій 
щодо удосконалення міжбюджетних 
відносин, місцевих податків і зборів, 
адміністративних послуг,  соціальних 
стандартів та законодавства у суміжних 
сферах і галузях щодо децентралізації 
повноважень органів виконавчої влади;

3. Розробити Концепцію реформи у сфері 
охорони здоров’я, яка має визначити 
повноваження і відповідальність органів 
місцевого самоврядування на рівні 
територіальних громад, районів 
областей, сприяння територіальним 
громадам (передусім 159 об’єднаним 
територіальним громадам) у формуванні 
оптимальної мережі закладів охорони 
здоров’я.

4. Розробити схему освітніх округів 
(передусім у 159 об’єднаних територіаль-
них громадах).

5. Розробити пропозиції щодо оптимізації 
територіальної організації влади – 
перспективної моделі адміністративних 
округів – майбутніх районів.
 
6. Сприяти подальшому процесу форму-
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чинності Законом України «Про 
внесення змін до Конституції України 
(щодо децентралізації влади)»(реєстр. 
№ 2217а) базові закони:

● «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (нова редакція);

● «Про префектів»;

● «Про засади адміністративно-тери-
торіального устрою України».

■ Необхідні дії зараз,
 щоб надолужити
 прогрес у реформі

  
1. Завершити створення структури управ-
ління реформою, а саме запустити роботу 
національного координатора впровад-
ження реформи децентралізації в Україні – 
Центрального офісу реформ при Мінре-
гіоні. Укомплектувати штатом 24 регіо-
нальні офіси реформ, що фактично мають 
стати регіональними координаторами 
впровадження реформи в 24 областях. 
Відкрити Проектний офіс секторальної 
децентралізації, який виконуватиме 
функції національного координатора 
вироблення галузевої політики по децен-
тралізації.

2. Підтримати процес внесення змін до 
Конституції України:  провести комплекс 
заходів на центральному, регіональному, 
місцевому рівнях з інформаційно-роз’яс-
нювальної та експертної підтримки змін 
до Конституції України щодо децентралі-
зації влади.

Здійснено низку заходів, спрямованих на 
поглиблення знань та розуміння націо-
нальними партнерами Європейських 
стандартів, практики та методологій у 
сфері: фахові огляди, навчальні візити, 
тренінгові заходи, зокрема (і) ознайом-
чий візит з питань міжмуніципального 
співробітництва та законодавчого забез-
печення діяльності інституту префектів 
для народних депутатів України – членів 
профільного Комітету ВРУ та представ-
ників керівництва Мінрегіону (13-16 
вересня) та (іі) тренінг «Академія лідер-
ства» для двох груп голів об’єднаних 
територіальних громад. 

З метою підвищення обізнаності про 
реформу та комунікацію її мети (і) спільно 
з Мінрегіоном започатковано конкурс 
«Кращі практики місцевого самовряду-
вання в Україні» та Всеукраїнський 
конкурс журналістських робіт «Реформу-
вання місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади», (іі) 
визначені та нагороджені переможці 
Міжнародного дитячого телевізійного 
фестивалю «Дитятко» у номінації «Місце-
ве самоврядування – це ми!».

■ Що не вдалося

Комплексна та системна робота з 
впровадження реформи має здійсню-
ватися відповідно до змін до Конститу-
ції України, зокрема, в частині децен-
тралізації повноважень органів вико-
навчої влади та передачі їх органам 
місцевого самоврядування.
 
Мають бути прийняті (у тримісячний 
термін після офіційного набрання 

вання спроможних громад.

7. Сприяти розвитку інфраструктури об’єд-
наних та інших  громад.

8. Створити центри надання адміністра-
тивних послуг та підвищити якість надан-
ня адміністративних послуг.

9. Провести  масштабне навчання в регіо-
нах та обмін досвідом з питань проектно-
го аналізу, підготовки та управління, 
реалізації проектів регіонального розвит-
ку та ДПП.
 
10. Організувати широкомасштабну медіа 
підтримку  реформи.

 

Завершити розробку пакету законодав-
ства з питань децентралізації:

● Продовжити опрацювання законопро-
ектів України, необхідних для реалізації 
змін до Конституції України щодо децен-
тралізації: «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (нова редакція), «Про префектів», 
«Про засади адміністративно-тери-
торіального устрою України»;

● Розробити закони України, які не потре-
бують внесення змін до Конституції Украї-
ни, зокрема: у сфері земельних відносин, 
містобудування, внесення пропозицій 
щодо удосконалення міжбюджетних 
відносин, місцевих податків і зборів, 
адміністративних послуг,  соціальних 
стандартів та законодавства у суміжних 
сферах і галузях щодо децентралізації 
повноважень органів виконавчої влади;

3. Розробити Концепцію реформи у сфері 
охорони здоров’я, яка має визначити 
повноваження і відповідальність органів 
місцевого самоврядування на рівні 
територіальних громад, районів 
областей, сприяння територіальним 
громадам (передусім 159 об’єднаним 
територіальним громадам) у формуванні 
оптимальної мережі закладів охорони 
здоров’я.

4. Розробити схему освітніх округів 
(передусім у 159 об’єднаних територіаль-
них громадах).

5. Розробити пропозиції щодо оптимізації 
територіальної організації влади – 
перспективної моделі адміністративних 
округів – майбутніх районів.
 
6. Сприяти подальшому процесу форму-
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Всього
366

громад
КИЇВ

ВОЛИНСЬКА
15 РІВНЕНСЬКА

18

ЖИТОМИРСЬКА
32

КИЇВСЬКА
2

ЧЕРНІГІВСЬКА
16

СУМСЬКА
14

ХАРКІВСЬКА
4

ЛУГАНСЬКА
3

ДОНЕЦЬКА
6

ЗАПОРІЗЬКА
16

ПОЛТАВСЬКА
18

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
34

ХЕРСОНСЬКА
12

МИКОЛАЇВСЬКА
19ОДЕСЬКА

11

КІРОВОГРАДСЬКА
5

ЧЕРКАСЬКА
6

ВІННИЦЬКА
21

ЧЕРНІВЕЦЬКА
16

ХМЕЛЬНИЦЬКА
26

ТЕРНОПІЛЬСЬКА
36

ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА

11
ЗАКАР-

ПАТСЬКА
3

ЛЬВІВСЬКА
22

АР КРИМ
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сектори реагування патрульної поліції та 
групи реагування. Такі підрозділи у 
повному об’ємі вже розпочали свою 
роботу в Хмельницькій, Волинській, 
Львівській, Харківській та Київській обла-
стях.

5. У структурі апарату Національної 
поліції створене Управління забезпечен-
ня прав людини, до складу якого включе-
ний відділ організаційного забезпечен-
ня діяльності ізоляторів тимчасового 
утримання.

За підтримки представництва Офісу Ради 
Європи в Україні проведений курс 
тренінгового навчання 28 працівників 
патрульної поліції та Управління забез-
печення прав людини Національної 
поліції України.

6. Розпочата робота щодо реформуван-
ня існуючої системи ізоляторів тимчасо-
вого тримання (ІТТ) з метою забезпечен-
ня дотримання європейських та світових 
вимог утримання осіб в місцях позбав-
лення волі, оптимізації наявної кількості 
таких установ, створення базових ІТТ, 
приведення умов тримання затриманих 
та осіб, які перебувають під вартою, до 
відповідних стандартів. В процесі рефор-
мування призупинено роботу 133 таких 
установ.

Також розроблено інформаційну підси-
стему типу Custody records (Записи про 
утримуваного). Зазначена система 
розпочала функціонування у 75 ІТТ в 23 
областях.

7. Впроваджений пілотний проект 
фото-відео-фіксації порушень правил 
дорожнього руху – з 4 липня 2016 року 

1. Розпочато роботу патрульної поліції в 
32 містах України. Загальна чисельність 
складає більше 12 тис. осіб. Для віднов-
лення штатної чисельності в вересні 
2016 оголошено додатковий набір в 
патрульну поліцію Києва, Одеси, Дніпра, 
Харкова, Запоріжжя в загальній кількості 
1100 осіб. Надалі такі набори прово-
дитимуться в залежності від необхід-
ності доукомплектування патрульних 
підрозділів.

2. Близько 34 автопатрулів патрульної 
поліції задіяні в забезпеченні безпеки 
дорожнього руху на трасах загальною 
протяжністю 1502 км (до кінця 2016 року 
– на всіх дорогах міжнародного значен-
ня) в Київській, Одеській, Львівській, 
Миколаївській, Херсонській, Волинській, 
Житомирській, Закарпатській і Рівненсь-
кій областях.

3. Call-центр «102» імплементований у 
всіх обласних центрах України і містах, 
де почала свою роботу патрульна 
поліція. Станом на 25.12.2016 оновлена 
служба «102» в повному обсязі працює в 
Києві, Київській, Рівненській, Хмельниць-
кій, Чернігівській та Чернівецькій обла-
стях, в інших регіонах – частково.

У найближчій перспективі планується 
впровадження оновленої служби «102» 
по всій території України.

4. Активно запроваджуються нові форми 
і методи роботи шляхом створення 
підрозділів реагування у територіальних 
підрозділах поліції малих міст та сільської 
місцевості.

На сьогодні у межах цього проекту в 
штатній структурі усіх ГУНП передбачені 

Остаточне формування зазначених 
підрозділів у всіх ГУНП держави заплано-
ване до кінця 2017 року.

10. Крім цього, триває активна співпраця 
з іноземними партнерами (уряди країн, 
міжнародні організації тощо) з надання 
фінансової, технічної та іншої допомоги 
Україні щодо реалізації проектів розвит-
ку Національної поліції. Так, на початку 
липня 2016 року відповідно до рішення 
Уряду та за підтримки Японії схвалений 
проект із заміни автотранспортного 
парку поліції економічними автомобіля-
ми з гібридною силовою установкою 
Mitsubishi. В рамках проекту українські 
поліцейські з грудня 2016 по березень 
2017 отримають 651 автомобіль.

Також на початку жовтня 2016 року уряд 
Японії в рамках технічної допомоги 
передав Національній поліції більше 9,5 
тис. комплектів форменого зимового 
одягу для поліцейських.

розпочата робота в тестовому режимі 
трьох систем автоматичної фіксації 
правопорушень (1 – у Києві, 2 – в Одесі).

8. У 2016 році тривав активний процес 
атестації працівників поліції. Принципо-
вий підхід атестаційних комісій (до складу 
яких у тому числі увійшли представники 
громадськості) до прийняття рішень про 
звільнення з лав Національної поліції 
працівників, які своїми діями (корупцій-
ного, етичного, протиправного характе-
ру) підривають довіру населення, 
призвів до створення значного неком-
плекту серед особового складу.

На сьогодні атестацію пройшли 71,5 тис. 
поліцейських, 7% з яких (5,3 тис.) підляга-
ють звільненню зі служби в поліції через 
службову невідповідність. При цьому 
загальний некомплект атестованих 
працівників поліції перевищує 18%.

9. З листопада 2015 почав працювати 
Департамент організації діяльності 
Корпусу оперативно-раптової дії «КОРД».
В рамках проекту відібрано 19 інструк-
торів, які здійснюють подальший підбір і 
навчання кандидатів. За результатами 
навчання в тренінговому центрі 233 
бійці отримали сертифікати і направлені 
для подальшого проходження служби в 
Національній поліції міста Київ, Київської, 
Харківської, Сумської, Одеської, Лугансь-
кої, Рівненської, Вінницької та Житомир-
ської областей. Завершений п'ятиден-
ний курс на витривалість для 687 канди-
датів в загони «КОРД» у всіх управліннях 
Національної поліції.

Триває плановий набір працівників в 
підрозділ поліції особливого призначен-
ня в інших регіонах (за окремим планом).
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сектори реагування патрульної поліції та 
групи реагування. Такі підрозділи у 
повному об’ємі вже розпочали свою 
роботу в Хмельницькій, Волинській, 
Львівській, Харківській та Київській обла-
стях.

5. У структурі апарату Національної 
поліції створене Управління забезпечен-
ня прав людини, до складу якого включе-
ний відділ організаційного забезпечен-
ня діяльності ізоляторів тимчасового 
утримання.

За підтримки представництва Офісу Ради 
Європи в Україні проведений курс 
тренінгового навчання 28 працівників 
патрульної поліції та Управління забез-
печення прав людини Національної 
поліції України.

6. Розпочата робота щодо реформуван-
ня існуючої системи ізоляторів тимчасо-
вого тримання (ІТТ) з метою забезпечен-
ня дотримання європейських та світових 
вимог утримання осіб в місцях позбав-
лення волі, оптимізації наявної кількості 
таких установ, створення базових ІТТ, 
приведення умов тримання затриманих 
та осіб, які перебувають під вартою, до 
відповідних стандартів. В процесі рефор-
мування призупинено роботу 133 таких 
установ.

Також розроблено інформаційну підси-
стему типу Custody records (Записи про 
утримуваного). Зазначена система 
розпочала функціонування у 75 ІТТ в 23 
областях.

7. Впроваджений пілотний проект 
фото-відео-фіксації порушень правил 
дорожнього руху – з 4 липня 2016 року 

1. Розпочато роботу патрульної поліції в 
32 містах України. Загальна чисельність 
складає більше 12 тис. осіб. Для віднов-
лення штатної чисельності в вересні 
2016 оголошено додатковий набір в 
патрульну поліцію Києва, Одеси, Дніпра, 
Харкова, Запоріжжя в загальній кількості 
1100 осіб. Надалі такі набори прово-
дитимуться в залежності від необхід-
ності доукомплектування патрульних 
підрозділів.

2. Близько 34 автопатрулів патрульної 
поліції задіяні в забезпеченні безпеки 
дорожнього руху на трасах загальною 
протяжністю 1502 км (до кінця 2016 року 
– на всіх дорогах міжнародного значен-
ня) в Київській, Одеській, Львівській, 
Миколаївській, Херсонській, Волинській, 
Житомирській, Закарпатській і Рівненсь-
кій областях.

3. Call-центр «102» імплементований у 
всіх обласних центрах України і містах, 
де почала свою роботу патрульна 
поліція. Станом на 25.12.2016 оновлена 
служба «102» в повному обсязі працює в 
Києві, Київській, Рівненській, Хмельниць-
кій, Чернігівській та Чернівецькій обла-
стях, в інших регіонах – частково.

У найближчій перспективі планується 
впровадження оновленої служби «102» 
по всій території України.

4. Активно запроваджуються нові форми 
і методи роботи шляхом створення 
підрозділів реагування у територіальних 
підрозділах поліції малих міст та сільської 
місцевості.

На сьогодні у межах цього проекту в 
штатній структурі усіх ГУНП передбачені 

Остаточне формування зазначених 
підрозділів у всіх ГУНП держави заплано-
ване до кінця 2017 року.

10. Крім цього, триває активна співпраця 
з іноземними партнерами (уряди країн, 
міжнародні організації тощо) з надання 
фінансової, технічної та іншої допомоги 
Україні щодо реалізації проектів розвит-
ку Національної поліції. Так, на початку 
липня 2016 року відповідно до рішення 
Уряду та за підтримки Японії схвалений 
проект із заміни автотранспортного 
парку поліції економічними автомобіля-
ми з гібридною силовою установкою 
Mitsubishi. В рамках проекту українські 
поліцейські з грудня 2016 по березень 
2017 отримають 651 автомобіль.

Також на початку жовтня 2016 року уряд 
Японії в рамках технічної допомоги 
передав Національній поліції більше 9,5 
тис. комплектів форменого зимового 
одягу для поліцейських.

розпочата робота в тестовому режимі 
трьох систем автоматичної фіксації 
правопорушень (1 – у Києві, 2 – в Одесі).

8. У 2016 році тривав активний процес 
атестації працівників поліції. Принципо-
вий підхід атестаційних комісій (до складу 
яких у тому числі увійшли представники 
громадськості) до прийняття рішень про 
звільнення з лав Національної поліції 
працівників, які своїми діями (корупцій-
ного, етичного, протиправного характе-
ру) підривають довіру населення, 
призвів до створення значного неком-
плекту серед особового складу.

На сьогодні атестацію пройшли 71,5 тис. 
поліцейських, 7% з яких (5,3 тис.) підляга-
ють звільненню зі служби в поліції через 
службову невідповідність. При цьому 
загальний некомплект атестованих 
працівників поліції перевищує 18%.

9. З листопада 2015 почав працювати 
Департамент організації діяльності 
Корпусу оперативно-раптової дії «КОРД».
В рамках проекту відібрано 19 інструк-
торів, які здійснюють подальший підбір і 
навчання кандидатів. За результатами 
навчання в тренінговому центрі 233 
бійці отримали сертифікати і направлені 
для подальшого проходження служби в 
Національній поліції міста Київ, Київської, 
Харківської, Сумської, Одеської, Лугансь-
кої, Рівненської, Вінницької та Житомир-
ської областей. Завершений п'ятиден-
ний курс на витривалість для 687 канди-
датів в загони «КОРД» у всіх управліннях 
Національної поліції.

Триває плановий набір працівників в 
підрозділ поліції особливого призначен-
ня в інших регіонах (за окремим планом).
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● Створено допоміжні структури для 
розвитку ділового клімату - офіси по 
залученню інвестицій, підтримки експор-
ту, High-tech Office.

● Запровадження автоматизованої 
системи "єдиного вікна" при митному 
оформленні товарів і транспортних 
засобів показує позитивні результати, а 
саме понад 30% усіх декларацій 
контроль здійснювався в електронному 
вигляді.

● Впроваджено черговий електронний 
сервіс у сфері земельних відносин – 
он-лайн замовлення та автоматичний 
розподіл проектів землеустрою на 
експертів.

● В серпні прийнятий Оновлений план 
дерегуляції (Розпорядження КМУ № 
615-р від 23.08.2016р.) на заміну існую-
чому, який складається з 112 пунктів, з 
яких більше половини – нові, що були 
зібрані під час опитування бізнес-асоціа-
цій, громадських організацій, установи 
бізнес-омбудсмена, центральних органів 
влади.

● Започаткований системний перегляд 
регуляторного поля в 4 міністерствах 
(Мінагрополітики, Мінрегіон, Мінінфра-
структури,  Міненерговугілля). Наразі 
утворені відповідні робочі групи, та 
завершене планування системного 
перегляду. Загалом на наступний рік 
очікується перегляд регулювання близь-
ко 70 ринків.

● Прийнята оновлена Дорожня карта 
Doing Business (Розпорядження КМУ № 
926-р від 23.11.2016р.), що складаеється 
з 46 пунктів, виконання яких довзолить 

■ Що вдалося
 досягнути

● Зміна Уряду, що сталась на початку 
2016 року, не вплинула на значимість 
реформи. Вона залишилась в ТОП-5 
пріоритетних реформ.
 
● Майже усі законопроекти з Плану дере-
гуляції та Дорожньої карти Doing 
Business були перереєстровані в ВРУ 
новим Урядом.

● В серпні Національна рада реформ 
підтримала Концепцію ефективного 
регулювання як принциповий підхід до 
реформи, що полягає в системному та 
зваженному перегляді регуляторного 
поля, а також пріорітети найближчої 
роботи центральних органів влади в цій 
сфері.

● Україна як держава взяла на себе 
обов’язки перед МВФ щодо дерегуляції. 
Виділені питання скасування регулюван-
ня цін на продукти харчування, підклю-
чення до електромереж, узгодження 
процедур видачі дозвільних документів 
із законами про Дозвільну систему та 
Адміністративні послуги, зменшення 
кількості дозвільних документів,  рефор-
ма органів нагляду (контролю), в тому 
числі введення фіскальної служби під дію 
закону. Окремим блоком стоять питання 
затвердження ліцензійних умов, а також 
проведення системного перегляду 
регуляторного поля.

● Завершені усі процедури передачі 
Офісу ефективного регулювання (BRDO) 
проекту ЄС FORBIZ на 3 роки. 

напоїв та тютюнових виробів" щодо 
оптової торгівлі алкогольними напоями, 
виготовленими з власного (не придба-
ного) виноматеріалу» від 20.09.2016р.).
 
● Скасована реєстрація контрактів на 
експорт металобрухту, що де-факто було 
квотуванням ( Закон України № 1455-VIII 
«Про внесення змін до деяких законів 
України щодо зменшення дефіциту 
брухту чорних металів на внутрішньому 
ринку» від 12.07.2016р.).

● Прийнятий  закон, що спрощує експорт 
послуг та істотно дебюрократизує цю 
сферу (Закон України № 1724-VIII «Про 
внесення змін до деяких законів України 
щодо усунення адміністративних 
бар’єрів для експорту послуг» від 
03.11.2016р.)

● Прийнято  ряд законів щодо реформи 
органів нагляду (контролю), а саме: 
Закон України № 1726-VIII «Про внесення 
змін до Закону України "Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності" щодо 
лібералізації системи державного нагля-
ду (контролю) у сфері господарської 
діяльності» від 03.11.2016р.,  Закон Украї-
ни № 1727-VIII «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення законодавства у сфері-
державного нагляду (контролю)» від 
03.11.2016р., та Закон України № 
1728-VIII «Про тимчасові особливості 
здійснення заходів державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяль-
ності» від 03.11.2016р.  . Лише зменшен-
ня кількості та тривалості перевірок 
зекономлять українському бізнесу 0,5 
млрд. грн на рік, без врахування штрафів 
та хабарів, що зазвичай супроводжують 

Україні увійти до ТОП-20 країн за легкі-
стю ведення бізнесу.

● Наразі в парламенті зареєстровані та 
знаходяться на різних стадіях розгляду 
близько 50 законопроектів, спрямова-
них на дерегуляцію або побудову ефек-
тивного регулювання. З вересня 
загалом істотно прискорився розгляд 
дерегуляційних законопроектів.

● Прийнятий закон, яким істотно спро-
щена реєстрація ліків, які вже зареєстро-
вані в юрисдикціях з сильним регулято-
ром ( Закон України № 1396-VIII «Про 
внесення змін до статті 9 Закону України 
"Про лікарські засоби" щодо спрощення 
державної реєстрації лікарських засобів» 
від 31.05.2016р. ).

● Відмінена обов’язкова реєстрація 
іноземних інвестицій (  Закон України № 
1390-VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо скасу-
вання обов’язковості державної 
реєстрації іноземних інвестицій» від 
31.05.2016 р. ).

● Прийняте законодавство, яке запро-
ваджує інститут приватних виконавців 
(Закони України: №1404-VIII «Про вико-
навче провадження» від 02.06.2016р., та 
№1403-VIII «Про органи та осіб, які здійс-
нюють примусове виконання судових 
рішень і рішень інших органів» від 
02.06.2016 р.).

● Скасоване ліцензування діяльності 
малих виноробів (Закон України № 
1534-VIII «Про внесення змін до Закону 
України "Про державне регулювання 
виробництва і обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних 



Уряд наблизився до повного виконання 
зобов’язань перед МВФ в частині 
затвердження ліцензійних умов на 
ведення окремих видів діяльності. 
Наразі з 24 необхідних документів вже 
прийнято 22.

НКРЕКП видала наказ, яким було впоряд-
ковано процедуру підключення 
підприємств до електричних мереж 
потужністю до 5 МВт.

■ Що не вдалося

● Не прийнятий законопроект про 
спрощення процедури банкрутства, 
що є однією з вимог меморандуму 
МВФ.  Законопроект № 3132 був 
відправлений на повторне перше 
читання, після чого був зареєстрова-
ний, розглянутий комітетом та реко-
мендований до прийняття у першому 
читанні доопрацьований законопро-
ект № 3132-д.

● Є затримка в прийнятті законодав-
ства, що реформує систему ринкового 
нагляду в сфері безпеки харчових 
продуктів.

● Законодавство, що завершує реформу-
вання системи технічного регулювання 
(повне приведення законодавчого поля 
у відповідність стандартам ЄС), вико-
нується із затримками.

● Не в повній мірі виконані зобов’язання 
щодо розробки та затвердження ліцен-
зійних умов на види діяльності, які підля-
гають ліцензуванню.
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(законопроект №4666), який істотно 
осучаснює законодавство в цій сфері та 
наближає українську систему корпора-
тивного управління до міжнародних 
практик.

В березні набуло чинності Розпоряджен-
ня КМУ щодо імплементації оновленної 
методики аналізу регуляторного впливу, 
яка запровадила використання так 
званого М-тесту (аналізу впливу регуля-
торного акту на малий та середній 
бізнес), а також оновила вимоги щодо 
супровідної документації.

Національний банк провів істотну 
лібералізацію на валютному ринку 
(знятий мораторій на репатріацію 
дивідендів, знижений ліміт обов’язково-
го продажу валютної виручки, лібералі-
зовані правила торгівлі валютою на 
міжбанку, лібералізований готівковий 
ринок та інше).

Кабмін скасував санітарні норми, що 
були прийняті до 1991 року.

Кількість Державних будівельних норм 
(ДБН) була скорочена на 50%, з яких 13% 
скасована, а ще 44% переведена на 
добровільну основу.
Кабінет міністрів запровадив пілотний 
проект, яким тимчасово скасовано 
державне регулювання цін на продукти 
харчування. Проект розпочатий з 1 
жовтня, протягом 3 місяців здійснювати-
меться моніторинг динаміки цін, та за 
його результатами буде прийняте 
рішення щодо скасування, обмеження 
чи поновлення регулювання.

Завершені усі процедури та опубліковані 
зміни до постанови Уряду від 17.12.2012

перевірки. Крім того, вводиться публічна 
електронна інтегрована система 
перевірок бізнесу, посилюється прин-
цип презумпції невинуватості бізнесу та 
інше.
 
В першому читанні прийняті парла-
ментом:

● проект закону про Раду бізнес-омбу-
дсмена, що інституціоналізує існуючу 
Раду та надає їй законодавчих повнова-
жень у взаємодії між бізнесом та органа-
ми влади (законопроект №4591).

● законопроект, який дає можливість 
конвертувати борги в корпоративні 
права (законопроект №2764).

● законопроект про скасування 6 ліцен-
зій на здійснення експортно-імпортної 
діяльності ( законопроект №4958).

● законопроект щодо повного скасуван-
ня печаток  ( законопроект №4194).

● проект закону про заборону вилучення 
серверів при обшуку (законопроект  №
3719).

● проект закону про електронні довірчі 
послуги ( законопроект №4685).

● проект закону про спрощення доступу 
до інженерних мереж (законопроект  №
4159).

● законопроект щодо дерегуляції 
дозволів на працевлаштування інозем-
ців ( законопроект №4541).

● законопроект про Товариства з обме-
женою та додатковою відповідальністю 

р. №1221 «Деякі питання збирання, 
видалення, знешкодження та утилізації 
відпрацьованих мастил (олив)» стосовно 
утилізації відпрацьованих моторних 
мастил, що має на меті усунути корупцій-
ні схеми приблизно на 200 млн грн.

Електронізована видача 16 дозвільних 
процедур для бізнесу.

Виведений з фінансової та операційної 
кризи та реформований Національний 
орган стандартизації (Українське агент-
ство зі стандартизації).

Прийнято більше 1300 стандартів, з яких 
близько 300 гармонізовані з європейськими.

В листопаді Кабінет міністрів провів так 
званий «Дерегуляційний день», на якому 
ухвалив цілу низку рішень, серед яких 
скасування 367 застарілих актів, спро-
стив введення в експлуатацію телеко-
мунікаційного обладнання, ініціював 
скасування Указу Президента щодо 
встановлення мінімальної ціни 
нотаріальних послуг, знизив орендні 
ставки на використання державного 
майна при його оренді для потреб 
телекомунікації, дозволив змішування 
зерна різних класів для цілей експорту, 
запровадив автоматичний розрахунок 
нормативної грошової оцінки землі за 1 
день та затвердив зміни до типового 
договору оренди землі.

Крім того, на цьому ж засіданні Уряду 
була презентована концепція комплекс-
ного законопроекту, що має на меті 
підвищення України в рейтингу Doing 
Business одразу на 40 місць (в разі 
належної імплементації його норм).
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■ Необхідні дії зараз,
 щоб надолужити
 прогрес у реформі

  
● Продовження тісної співпраці з ВРУ 
задля організації тематичних та спеціаль-
них Економічних блоків в ВРУ.

● Організація роботи щодо розвитку 
саморегулювання в Україні.

● Реєстрація законопроектів в сфері 
технічного регулювання (про технічні 
регламенти та про стандартизацію).

● Розробка змін до закону про ЗЕД з 
метою лібералізації санкцій.

● Моніторинг та фасилітація виконання 
Плану дерегуляції.

● Продовження системного перегляду 
регуляторного поля.

● Виконання оновленої Дорожньої карти 
Doing Business.

 



Уряд наблизився до повного виконання 
зобов’язань перед МВФ в частині 
затвердження ліцензійних умов на 
ведення окремих видів діяльності. 
Наразі з 24 необхідних документів вже 
прийнято 22.

НКРЕКП видала наказ, яким було впоряд-
ковано процедуру підключення 
підприємств до електричних мереж 
потужністю до 5 МВт.

■ Що не вдалося

● Не прийнятий законопроект про 
спрощення процедури банкрутства, 
що є однією з вимог меморандуму 
МВФ.  Законопроект № 3132 був 
відправлений на повторне перше 
читання, після чого був зареєстрова-
ний, розглянутий комітетом та реко-
мендований до прийняття у першому 
читанні доопрацьований законопро-
ект № 3132-д.

● Є затримка в прийнятті законодав-
ства, що реформує систему ринкового 
нагляду в сфері безпеки харчових 
продуктів.

● Законодавство, що завершує реформу-
вання системи технічного регулювання 
(повне приведення законодавчого поля 
у відповідність стандартам ЄС), вико-
нується із затримками.

● Не в повній мірі виконані зобов’язання 
щодо розробки та затвердження ліцен-
зійних умов на види діяльності, які підля-
гають ліцензуванню.
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(законопроект №4666), який істотно 
осучаснює законодавство в цій сфері та 
наближає українську систему корпора-
тивного управління до міжнародних 
практик.

В березні набуло чинності Розпоряджен-
ня КМУ щодо імплементації оновленної 
методики аналізу регуляторного впливу, 
яка запровадила використання так 
званого М-тесту (аналізу впливу регуля-
торного акту на малий та середній 
бізнес), а також оновила вимоги щодо 
супровідної документації.

Національний банк провів істотну 
лібералізацію на валютному ринку 
(знятий мораторій на репатріацію 
дивідендів, знижений ліміт обов’язково-
го продажу валютної виручки, лібералі-
зовані правила торгівлі валютою на 
міжбанку, лібералізований готівковий 
ринок та інше).

Кабмін скасував санітарні норми, що 
були прийняті до 1991 року.

Кількість Державних будівельних норм 
(ДБН) була скорочена на 50%, з яких 13% 
скасована, а ще 44% переведена на 
добровільну основу.
Кабінет міністрів запровадив пілотний 
проект, яким тимчасово скасовано 
державне регулювання цін на продукти 
харчування. Проект розпочатий з 1 
жовтня, протягом 3 місяців здійснювати-
меться моніторинг динаміки цін, та за 
його результатами буде прийняте 
рішення щодо скасування, обмеження 
чи поновлення регулювання.

Завершені усі процедури та опубліковані 
зміни до постанови Уряду від 17.12.2012

перевірки. Крім того, вводиться публічна 
електронна інтегрована система 
перевірок бізнесу, посилюється прин-
цип презумпції невинуватості бізнесу та 
інше.
 
В першому читанні прийняті парла-
ментом:

● проект закону про Раду бізнес-омбу-
дсмена, що інституціоналізує існуючу 
Раду та надає їй законодавчих повнова-
жень у взаємодії між бізнесом та органа-
ми влади (законопроект №4591).

● законопроект, який дає можливість 
конвертувати борги в корпоративні 
права (законопроект №2764).

● законопроект про скасування 6 ліцен-
зій на здійснення експортно-імпортної 
діяльності ( законопроект №4958).

● законопроект щодо повного скасуван-
ня печаток  ( законопроект №4194).

● проект закону про заборону вилучення 
серверів при обшуку (законопроект  №
3719).

● проект закону про електронні довірчі 
послуги ( законопроект №4685).

● проект закону про спрощення доступу 
до інженерних мереж (законопроект  №
4159).

● законопроект щодо дерегуляції 
дозволів на працевлаштування інозем-
ців ( законопроект №4541).

● законопроект про Товариства з обме-
женою та додатковою відповідальністю 

р. №1221 «Деякі питання збирання, 
видалення, знешкодження та утилізації 
відпрацьованих мастил (олив)» стосовно 
утилізації відпрацьованих моторних 
мастил, що має на меті усунути корупцій-
ні схеми приблизно на 200 млн грн.

Електронізована видача 16 дозвільних 
процедур для бізнесу.

Виведений з фінансової та операційної 
кризи та реформований Національний 
орган стандартизації (Українське агент-
ство зі стандартизації).

Прийнято більше 1300 стандартів, з яких 
близько 300 гармонізовані з європейськими.

В листопаді Кабінет міністрів провів так 
званий «Дерегуляційний день», на якому 
ухвалив цілу низку рішень, серед яких 
скасування 367 застарілих актів, спро-
стив введення в експлуатацію телеко-
мунікаційного обладнання, ініціював 
скасування Указу Президента щодо 
встановлення мінімальної ціни 
нотаріальних послуг, знизив орендні 
ставки на використання державного 
майна при його оренді для потреб 
телекомунікації, дозволив змішування 
зерна різних класів для цілей експорту, 
запровадив автоматичний розрахунок 
нормативної грошової оцінки землі за 1 
день та затвердив зміни до типового 
договору оренди землі.

Крім того, на цьому ж засіданні Уряду 
була презентована концепція комплекс-
ного законопроекту, що має на меті 
підвищення України в рейтингу Doing 
Business одразу на 40 місць (в разі 
належної імплементації його норм).
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■ Необхідні дії зараз,
 щоб надолужити
 прогрес у реформі

  
● Продовження тісної співпраці з ВРУ 
задля організації тематичних та спеціаль-
них Економічних блоків в ВРУ.

● Організація роботи щодо розвитку 
саморегулювання в Україні.

● Реєстрація законопроектів в сфері 
технічного регулювання (про технічні 
регламенти та про стандартизацію).

● Розробка змін до закону про ЗЕД з 
метою лібералізації санкцій.

● Моніторинг та фасилітація виконання 
Плану дерегуляції.

● Продовження системного перегляду 
регуляторного поля.

● Виконання оновленої Дорожньої карти 
Doing Business.
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дам з 2017 року автономію фінансового 
планування. Кошториси складатимуться 
за спрощеною економічною класифіка-
цією, яка містить лише два коди – поточ-
ні та капітальні видатки, що дасть змогу  
керівникам закладів оперативно здійс-
нювати перерозподіл коштів між стаття-
ми, ухвалювати більш гнучкі та якісні 
управлінські рішення (постанова від 
30.11.2016 № 875).

● Досягнуто порозуміння між реформами 
охорони здоров'я та децентралізації. 
Була погоджена дорожня карта змін на 
первинній ланці медичної допомоги та 
щодо створення госпітальних округів. 
Останні – важливий крок і в адміністра-
тивно-територіальній реформі, і в 
оптимізації лікарняної інфраструктури.

● 30.11.2016 Урядом затверджено Поря-
док створення госпітальних округів, 
яким, зокрема встановлено технічні 
критерії для визначення географічних 
меж госпітальних округів  (постанова № 
932).

● Урядом затверджено Ліцензійні умови 
провадження господарської діяльності 
з виробництва лікарських засобів, 
оптової та роздрібної торгівлі лікарсь-
кими засобами, імпорту лікарських 
засобів (крім активних фармацевтич-
них інгредієнтів) (постанова від 
30.11.2016 № 929). Ухвалення �Ліцензій-
них умов дозволяє визначити єдині 
вимоги до суб’єктів ринку лікарських 
засобів та створює умови для забезпе-
чення захисту законних інтересів грома-
дян в частині отримання ними лікарсь-
ких засобів належної якості.

● Урядом України затверджена Концеп-

■ Що вдалося
 досягнути

● Прийнятий закон про спрощену 
реєстрацію лікарських засобів. Закон 
передбачає, що ліки, які вже зареєстро-
вані в країнах з суворим регуляторним 
полем (США, Канада, Австралія, Японія, 
ЄС), підлягають в Україні спрощеній 
процедурі реєстрації. Це – важливий 
крок для дерегуляції фармацевтичного 
ринку.

● В першому читанні прийнятий законо-
проект про автономію закладів охоро-
ни здоров'я №2309а-д, основною метою 
якого є реформування організацій-
но-правового статусу закладів охорони 
здоров’я та їх фінансування. Профільний 
парламентський комітет з питань охоро-
ни здоров’я та Міністерство охорони 
здоров’я дійшли згоди в рамках доопра-
цювання законопроекту, зокрема, в 
доопрацьованій версії визначений 
термін реалізації закону, а також буде 
введене поняття «медична послуга». 

● МОЗ України скасовано примірні 
штатні нормативи закладів охорони 
здоров'я (наказ від 02.09.2016 № 928) з 
метою надання керівництву закладів 
охорони здоров'я більшої автономії в 
прийнятті рішення щодо формування та 
затвердження штатних розписів цих 
закладів, виходячи з їх функцій та обсягу 
медичної допомоги. 

● Змінами до Порядку складання, розгля-
ду, затвердження та основних вимог до 
виконання кошторисів бюджетних 
установ Урядом надано медичним закла-

королівська агенція Crown Agents здійс-
нювали державні закупівлі за напрямка-
ми: дитяча та доросла онкологія, дитячі 
та дорослі гепатити, дитяча гемофілія, 
туберкульоз, орфанні захворювання, 
імунопрофілактика та антриретровірусна 
терапія. Загальна сума коштів, виділених 
в рамках державних закупівель через 
міжнародні організації, склала 2,2 млрд 
гривень.
 
● Розроблений та винесений на обгово-
рення проект постанови Кабінету 
Міністрів України про затвердження 
Національної політики щодо забезпе-
чення лікарськими засобами на період 
до 2025 року, що закладає основи для 
забезпечення громадян доступними, 
якісними, ефективними та безпечними 
лікарськими засобами. Розроблений та 
винесений на громадське обговорення 
проект постанови Кабінету Міністрів 
України про внесення змін до Націо-
нального переліку основних лікарсь-
ких засобів. Запропонований перелік 
базується на списку основних лікарських 
засобів, рекомендованих Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я. Метою 
зміни переліку є створення умов, за яких 
держава зможе забезпечити громадян 
усіма необхідними для них лікарськими 
засобами з доведеною ефективністю.
 
● Розроблена нормативна база для 
впровадження референтного ціноутво-
рення та системи реімбурсації основ-
них лікарських засобів. Практичне впро-
вадження цих ініціатив заплановане на 
2017 рік. Основним пріоритетом запро-
вадження реімбурсації в 2017 році стане 
лікування хвороб, які першочергово 
впливають на основні показники 
здоров’я населення (серцево-судинні 

ція реформи фінансування системи 
охорони здоров’я України (розпоряд-
ження від 30.11.2016 № 1013-р). Метою 
реформи є запровадження нової моделі 
фінансування системи охорони здоров’я, 
яка передбачає чіткі зрозумілі гарантії 
держави щодо медичної допомоги, 
кращий фінансовий захист для громадян 
у випадку хвороби, ефективний та спра-
ведливий розподіл публічних ресурсів та 
скорочення неформальних платежів.

● Урядом України затверджена Концеп-
ція розвитку системи громадського 
здоров'я в Україні (розпорядження від 
30.11.2016 № 1002-р). Метою запропо-
нованої реформи є розроблення та 
реалізації ефективної державної політи-
ки для зміцнення здоров'я, попереджен-
ня захворювань, продовження активно-
го та працездатного віку та заохочення 
до здорового способу життя шляхом 
об'єднаних зусиль усього суспільства. 

● Створений Центр громадського 
здоров'я Міністерства охорони здоров'я 
України, триває процес реорганізації 
існуючих інституцій. Міжнародна асоціа-
ція національних інститутів громадсько-
го здоров’я затвердила Центр громадсь-
кого здоров’я членом асоціації.  
 
● Продовжено практику закупівель ліків 
через міжнародні організації. Досвід та 
можливості міжнародних організацій 
дозволяє використовувати бюджетні 
кошти прозоро та ефективно і, що більш 
важливо, забезпечувати якісне лікування 
пацієнтів в Україні.

Протягом 2016 року міжнародний 
дитячий фонд ООН в Україні ЮНІСЕФ, 
Програма розвитку ООН та британська 
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проекту розпорядження КМУ дозво-
лить розпочати процес створення 
професійних централізованих 
закупівельних організацій в Україні, 
що вимагатиме часу та передбачаєть-
ся як покроковий процес.

● Не завершено процес утворення Центру 
громадського здоров'я МОЗ України.

■ Необхідні дії зараз,
 щоб надолужити
 прогрес у реформі

  
● Для початку реформи фінансування 
системи охорони здоров’я необхідно 
створити Національну службу здоров'я, 
що дозволить розмежувати замовника та 
постачальника медичної допомоги. 

● Прийняти законопроект 2309а-д щодо 
автономії закладів охорони здоров'я. Цей 
крок є критичним для переходу до наступ-
них етапів у реформі охорони здоров’я, 
зокрема переходу на фінансування 
закладів на підставі договорів за принци-
пом «гроші йдуть за пацієнтом».

● Розробити та затвердити державний 
гарантований пакет медичної допомоги 
для первинної ланки, що дозволить чітко 
означити гарантії держави в оплаті допо-
моги, що надається на первинному рівні.

● Розробити законодавство, необхідне 
для реалізації Концепції реформи фінансу-
вання системи охорони здоров'я. 

хвороби, цукровий діабет 2 типу, брон-
хіальна астма) та ефективно лікуються на 
амбулаторному етапі. На реалізацію 
програми реімбурсації в бюджеті 2017 
року закладено 500 мільйонів гривень. 
 
● Затверджено дорожню карту і принци-
пи першого етапу розвитку компоненту 
системи E-Health в Україні. Зокрема, 
затверджені технічні вимоги для 
створення пілотного мінімального 
життєздатного продукту для прозорої та 
ефективної електронної системи охоро-
ни здоров’я. Очікується, що у 2017 році 
електронна система охорони здоров’я 
запрацює для підтримки реформи фінан-
сування первинної ланки.

● Досягнуто збільшення державних 
видатків на охорону здоров’я на 2017 рік 
на 26% у порівнянні з бюджетом 2016 
року. Це дозволить збільшити інвестиції 
в медичну інфраструктуру, підвищити 
заробітну плату медичним працівникам, 
підвищити рівень забезпеченості 
ліками. Зокрема, у 2017 році бюджет на 
централізовані закупівлі ліків буде збіль-
шений на 2 мільярди гривень і складе 
5.9 мільярдів.  

■ Що не вдалося

● Законопроект про автономію 
закладів охорони здоров'я №2309а-д 
не розглянуто парламентом у   другому 
читанні. 

● Концепцію реформування механізмів 
закупівель лікарських засобів та 
медичних виробів, яка була розробле-
на МОЗ, не затверджено. Прийняття 
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дам з 2017 року автономію фінансового 
планування. Кошториси складатимуться 
за спрощеною економічною класифіка-
цією, яка містить лише два коди – поточ-
ні та капітальні видатки, що дасть змогу  
керівникам закладів оперативно здійс-
нювати перерозподіл коштів між стаття-
ми, ухвалювати більш гнучкі та якісні 
управлінські рішення (постанова від 
30.11.2016 № 875).

● Досягнуто порозуміння між реформами 
охорони здоров'я та децентралізації. 
Була погоджена дорожня карта змін на 
первинній ланці медичної допомоги та 
щодо створення госпітальних округів. 
Останні – важливий крок і в адміністра-
тивно-територіальній реформі, і в 
оптимізації лікарняної інфраструктури.

● 30.11.2016 Урядом затверджено Поря-
док створення госпітальних округів, 
яким, зокрема встановлено технічні 
критерії для визначення географічних 
меж госпітальних округів  (постанова № 
932).

● Урядом затверджено Ліцензійні умови 
провадження господарської діяльності 
з виробництва лікарських засобів, 
оптової та роздрібної торгівлі лікарсь-
кими засобами, імпорту лікарських 
засобів (крім активних фармацевтич-
них інгредієнтів) (постанова від 
30.11.2016 № 929). Ухвалення �Ліцензій-
них умов дозволяє визначити єдині 
вимоги до суб’єктів ринку лікарських 
засобів та створює умови для забезпе-
чення захисту законних інтересів грома-
дян в частині отримання ними лікарсь-
ких засобів належної якості.

● Урядом України затверджена Концеп-

■ Що вдалося
 досягнути

● Прийнятий закон про спрощену 
реєстрацію лікарських засобів. Закон 
передбачає, що ліки, які вже зареєстро-
вані в країнах з суворим регуляторним 
полем (США, Канада, Австралія, Японія, 
ЄС), підлягають в Україні спрощеній 
процедурі реєстрації. Це – важливий 
крок для дерегуляції фармацевтичного 
ринку.

● В першому читанні прийнятий законо-
проект про автономію закладів охоро-
ни здоров'я №2309а-д, основною метою 
якого є реформування організацій-
но-правового статусу закладів охорони 
здоров’я та їх фінансування. Профільний 
парламентський комітет з питань охоро-
ни здоров’я та Міністерство охорони 
здоров’я дійшли згоди в рамках доопра-
цювання законопроекту, зокрема, в 
доопрацьованій версії визначений 
термін реалізації закону, а також буде 
введене поняття «медична послуга». 

● МОЗ України скасовано примірні 
штатні нормативи закладів охорони 
здоров'я (наказ від 02.09.2016 № 928) з 
метою надання керівництву закладів 
охорони здоров'я більшої автономії в 
прийнятті рішення щодо формування та 
затвердження штатних розписів цих 
закладів, виходячи з їх функцій та обсягу 
медичної допомоги. 

● Змінами до Порядку складання, розгля-
ду, затвердження та основних вимог до 
виконання кошторисів бюджетних 
установ Урядом надано медичним закла-

королівська агенція Crown Agents здійс-
нювали державні закупівлі за напрямка-
ми: дитяча та доросла онкологія, дитячі 
та дорослі гепатити, дитяча гемофілія, 
туберкульоз, орфанні захворювання, 
імунопрофілактика та антриретровірусна 
терапія. Загальна сума коштів, виділених 
в рамках державних закупівель через 
міжнародні організації, склала 2,2 млрд 
гривень.
 
● Розроблений та винесений на обгово-
рення проект постанови Кабінету 
Міністрів України про затвердження 
Національної політики щодо забезпе-
чення лікарськими засобами на період 
до 2025 року, що закладає основи для 
забезпечення громадян доступними, 
якісними, ефективними та безпечними 
лікарськими засобами. Розроблений та 
винесений на громадське обговорення 
проект постанови Кабінету Міністрів 
України про внесення змін до Націо-
нального переліку основних лікарсь-
ких засобів. Запропонований перелік 
базується на списку основних лікарських 
засобів, рекомендованих Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я. Метою 
зміни переліку є створення умов, за яких 
держава зможе забезпечити громадян 
усіма необхідними для них лікарськими 
засобами з доведеною ефективністю.
 
● Розроблена нормативна база для 
впровадження референтного ціноутво-
рення та системи реімбурсації основ-
них лікарських засобів. Практичне впро-
вадження цих ініціатив заплановане на 
2017 рік. Основним пріоритетом запро-
вадження реімбурсації в 2017 році стане 
лікування хвороб, які першочергово 
впливають на основні показники 
здоров’я населення (серцево-судинні 

ція реформи фінансування системи 
охорони здоров’я України (розпоряд-
ження від 30.11.2016 № 1013-р). Метою 
реформи є запровадження нової моделі 
фінансування системи охорони здоров’я, 
яка передбачає чіткі зрозумілі гарантії 
держави щодо медичної допомоги, 
кращий фінансовий захист для громадян 
у випадку хвороби, ефективний та спра-
ведливий розподіл публічних ресурсів та 
скорочення неформальних платежів.

● Урядом України затверджена Концеп-
ція розвитку системи громадського 
здоров'я в Україні (розпорядження від 
30.11.2016 № 1002-р). Метою запропо-
нованої реформи є розроблення та 
реалізації ефективної державної політи-
ки для зміцнення здоров'я, попереджен-
ня захворювань, продовження активно-
го та працездатного віку та заохочення 
до здорового способу життя шляхом 
об'єднаних зусиль усього суспільства. 

● Створений Центр громадського 
здоров'я Міністерства охорони здоров'я 
України, триває процес реорганізації 
існуючих інституцій. Міжнародна асоціа-
ція національних інститутів громадсько-
го здоров’я затвердила Центр громадсь-
кого здоров’я членом асоціації.  
 
● Продовжено практику закупівель ліків 
через міжнародні організації. Досвід та 
можливості міжнародних організацій 
дозволяє використовувати бюджетні 
кошти прозоро та ефективно і, що більш 
важливо, забезпечувати якісне лікування 
пацієнтів в Україні.

Протягом 2016 року міжнародний 
дитячий фонд ООН в Україні ЮНІСЕФ, 
Програма розвитку ООН та британська 
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проекту розпорядження КМУ дозво-
лить розпочати процес створення 
професійних централізованих 
закупівельних організацій в Україні, 
що вимагатиме часу та передбачаєть-
ся як покроковий процес.

● Не завершено процес утворення Центру 
громадського здоров'я МОЗ України.

■ Необхідні дії зараз,
 щоб надолужити
 прогрес у реформі

  
● Для початку реформи фінансування 
системи охорони здоров’я необхідно 
створити Національну службу здоров'я, 
що дозволить розмежувати замовника та 
постачальника медичної допомоги. 

● Прийняти законопроект 2309а-д щодо 
автономії закладів охорони здоров'я. Цей 
крок є критичним для переходу до наступ-
них етапів у реформі охорони здоров’я, 
зокрема переходу на фінансування 
закладів на підставі договорів за принци-
пом «гроші йдуть за пацієнтом».

● Розробити та затвердити державний 
гарантований пакет медичної допомоги 
для первинної ланки, що дозволить чітко 
означити гарантії держави в оплаті допо-
моги, що надається на первинному рівні.

● Розробити законодавство, необхідне 
для реалізації Концепції реформи фінансу-
вання системи охорони здоров'я. 

хвороби, цукровий діабет 2 типу, брон-
хіальна астма) та ефективно лікуються на 
амбулаторному етапі. На реалізацію 
програми реімбурсації в бюджеті 2017 
року закладено 500 мільйонів гривень. 
 
● Затверджено дорожню карту і принци-
пи першого етапу розвитку компоненту 
системи E-Health в Україні. Зокрема, 
затверджені технічні вимоги для 
створення пілотного мінімального 
життєздатного продукту для прозорої та 
ефективної електронної системи охоро-
ни здоров’я. Очікується, що у 2017 році 
електронна система охорони здоров’я 
запрацює для підтримки реформи фінан-
сування первинної ланки.

● Досягнуто збільшення державних 
видатків на охорону здоров’я на 2017 рік 
на 26% у порівнянні з бюджетом 2016 
року. Це дозволить збільшити інвестиції 
в медичну інфраструктуру, підвищити 
заробітну плату медичним працівникам, 
підвищити рівень забезпеченості 
ліками. Зокрема, у 2017 році бюджет на 
централізовані закупівлі ліків буде збіль-
шений на 2 мільярди гривень і складе 
5.9 мільярдів.  

■ Що не вдалося

● Законопроект про автономію 
закладів охорони здоров'я №2309а-д 
не розглянуто парламентом у   другому 
читанні. 

● Концепцію реформування механізмів 
закупівель лікарських засобів та 
медичних виробів, яка була розробле-
на МОЗ, не затверджено. Прийняття 
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Новий фонд
не створюємо

Збираємо кошти
в бюджет

Загальні
податки

Нові податки
та збори
не вводимо

Національна служба
здоров'я оплачує
послуги

Національна
служба здоров’я

100%
громадян
застраховано

Зараз 640 000 сімей
щороку зазнають
катастрофічних
фінансових витрат
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Новий фонд
не створюємо

Збираємо кошти
в бюджет

Загальні
податки

Нові податки
та збори
не вводимо

Національна служба
здоров'я оплачує
послуги

Національна
служба здоров’я

100%
громадян
застраховано

Зараз 640 000 сімей
щороку зазнають
катастрофічних
фінансових витрат

Робота первинної ланки –
запровадження нових принципів оплати
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Ролі гравців та старт системи

Громада
є власником
інфраструктури

запрошує медичні
практики

запрошують
родини

орендують
майно громади
або комерційне

обирають
найкращі умови

для себе та
пацієнтів

сплачує по кількості контрактів Національна
служба
здоров'я

Державний бюджет
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Госпітальні округи

Є лікарня
інтенсивного
лікування
(1 або 2 рівня)

Максимум
60 хвилин
від будь-якої
точки округу

Мінімальне
охоплення
громадян
лікарня лікарня
1 рівня  2 рівня

120 000  200 000

Створення:
межі та склад формує
ОДА за пропозиціями
громад, затверджує
КабМін

МОЗ

Зараз заклади
не відповідають
вимогам

 

Повинні
відповідати
до кінця
реформи

Рамкові
вимоги

до медичних
закладів

Госпітальна рада

Депутати місцевих рад
пропорційно кількості
населення

 
Яку лікарню
розвиваємо
до рамкових
вимог?

Які лікарні
перепрофілюємо?
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Госпітальні округи

Є лікарня
інтенсивного
лікування
(1 або 2 рівня)

Максимум
60 хвилин
від будь-якої
точки округу

Мінімальне
охоплення
громадян
лікарня лікарня
1 рівня  2 рівня

120 000  200 000

Створення:
межі та склад формує
ОДА за пропозиціями
громад, затверджує
КабМін

МОЗ

Зараз заклади
не відповідають
вимогам

 

Повинні
відповідати
до кінця
реформи

Рамкові
вимоги

до медичних
закладів

Госпітальна рада

Депутати місцевих рад
пропорційно кількості
населення

 
Яку лікарню
розвиваємо
до рамкових
вимог?

Які лікарні
перепрофілюємо?

Закупівлі ліків та вакцин
через міжнародні організації
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Передача державних закупівель 
ліків та вакцин міжнародним 
агенціям – ключовий крок до 
подолання корупції у держза-
купівлях та до забезпечення 
населення медичними препара-
тами. Згідно з реформою, уряд до 
2019 року передає закупівлі авто-
ритетним міжнародним агенціям, 
а за цей час наново розбудовує 
нову ефективну та прозору систе-
му держзакупівель.
 
Проведення закупівель через між-
народні організації дало позитивні 
результати щодо більш ефектив-
ного та прозорого використан-
ня коштів державного бюджету.

Виділено коштів, грн

Завдяки закупівлям через міжнародні організації вдалося заощадити кошти
та дозакупити* додаткові лікарські засоби і вироби медичного призначення по напрямкам:

*Вартість розрахована по середньому курсу 23 грн за 1 долар США

Загалом
2 197 214 793

881 024 993

566 124 100

750 065 700

27,7
млн.грн.

Туберкульоз

10,6
млн.грн.

Тести
на ВІЛ

73,3
млн.грн.

Вакцини

6,4
млн.грн.

Орфанні
захворюваня
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щодо стимулювання розвитку ринку 
вживаних товарів» від 12.04.2016 №
1084-VІII, яким врегульовані окремі 
проблеми в оподаткуванні вживаних 
товарів, зокрема дозволене застосуван-
ня маржинальної схеми справляння ПДВ 
за операціями з продажу вживаних 
товарів, які не є однорідними, та прид-
бані не лише у фізичних осіб, а й у всіх 
осіб, які не є платниками ПДВ;
 
● Закон України «Про внесення зміни до 
підрозділу 5 розділу XX  "Перехідні поло-
ження" Податкового кодексу України 
щодо стимулювання розвитку ринку 
вживаних транспортних засобів» від 
31.05.2016 №1389-VІII, яким тимчасово, з 
1 серпня 2016 р. до 31 грудня 2018 р., 
знижені ставки акцизного податку на 
транспортні засоби, що були у викори-
станні, які визначені на рівні ставок 
податку, встановлених Податковим 
кодексом України, на відповідні нові 
автомобілі з метою покращення доступ-
ності транспортних засобів для громадян;

● Закон України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо 
звільнення від оподаткування пенсій» 
від 02.06.2016 №1411-VІII, яким збільше-
но з трьох розмірів мінімальної зарплати 
до десяти розмірів прожиткового мініму-
му для осіб, які втратили працездатність, 
неоподатковувану суму пенсії або щомі-
сячного довічного грошового утриман-
ня (в умовах 2016 року це – 4134 грн і 
10740 грн відповідно) та передбачене 
оподаткування суми перевищення за 
ставкою 18%;

● Закон України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо 
уточнення окремих положень про 

■ Що вдалося
 досягнути

Оптимізація податкової політики:

На засіданнях Національної ради реформ

● розглянуте питання забезпечення 
процесу деофшоризації, за результатами 
якого виданий Указ Президента України 
від 28 квітня 2016 року №180 "Про 
заходи щодо протидії зменшенню подат-
кової бази і переміщенню прибутків за 
кордон", згідно з яким утворено робочу 
групу для підготовки законопроектів з 
питань протидії зменшенню податкової 
бази і переміщенню прибутків за кордон 
(засідання від 19.04.2016);
 
● обговорені та підтримані запропоновані 
Першим віце-прем’єр-міністром України – 
Міністром економічного розвитку і торгівлі 
України С. Кубівим  підходи щодо створен-
ня Служби фінансових розслідувань як 
органу протидії фінансовим злочинам з 
метою забезпечення консолідації повно-
важень, якими наразі наділені податкова 
міліція, Служба безпеки України і Міністер-
ство внутрішніх справ України (засідання 
від 29.08.2016);

● презентовані заходи з удосконалення 
податкової системи та підтримані основ-
ні положення законопроекту про 
внесення змін до Податкового кодексу 
України (засідання від 25.10.2016).

Прийняті:

● Закон України «Про внесення змін до 
статті 189 Податкового кодексу України 

акцизного податку на пальне;

○ діяльність приватних виконавців вклю-
чена до незалежної професійної діяль-
ності в контексті реформи правосуддя;

○ зобов'язано застосовувати реєстрато-
ри розрахункових операцій платників 
єдиного податку, які здійснюють реаліза-
цію технічно складних побутових 
товарів, що підлягають гарантійному 
ремонту, з метою запобігання ухиленням 
від оподаткування;

○ скасовано сплату збору на обов'язкове 
державне пенсійне страхування  фізич-
ними особами, які здійснюють операції з 
купівлі іноземної валюти в готівковій 
формі;

○ розширені можливості банків щодо 
списання безнадійної заборгованості за 
кредитами з простроченням погашення 
понад 360 днів, та збережений у 2017 
році на рівні 25% ліміт розміру страхово-
го резерву, який визнається для оподат-
кування, що позитивно вплине на діяль-
ність банків;

● Закон України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо покра-
щення інвестиційного клімату в Україні» від 
21.12.2016 №1797-VІII, спрямований на 
спрощення податкової системи та 
адміністрування податків шляхом:

○ запровадження єдиного публічного 
реєстру заяв на відшкодування ПДВ 
замість двох, та відшкодування ПДВ 
виключно на підставі даних такого 
реєстру з відміною відшкодування на 
підставі висновків контролюючих 
органів, що має суттєво знизити корупцію 

оподаткування неприбуткових організа-
цій» від 06.10.2016 №1667-VІIІ, спрямова-
ний на забезпечення умов для продов-
ження релігійними організаціями здійс-
нення добродійної діяльності, у тому 
числі надання гуманітарної допомоги, 
здійснення благодійної діяльності, мило-
сердя, а також недопущення позбавлен-
ня з 1 січня 2017 р. статусу неприбутко-
вих більше 34 тис. релігійних організацій;

● Закон України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо 
створення сприятливих умов для впро-
вадження благодійних телекомунікацій-
них повідомлень» від 06.10.2016 №1665-VІ
II, яким від оподаткування ПДВ звільнені 
благодійні текстові повідомлення, що 
забезпечує перерахування на благодій-
ність всієї заявленої абонентом суми;

● Закон України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забез-
печення збалансованості бюджетних 
надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 
№1791-VІII, яким зокрема:

○ проіндексовані ставки окремих подат-
ків, встановлених у гривнях;
 
○ врегульовані питання, пов'язані із 
завершенням з 01.01.2017 дії спеціаль-
ного режиму оподаткування ПДВ с/г 
товаровиробників, і запроваджено 
бюджетну дотацію для розвитку таких 
товаровиробників та стимулювання 
виробництва сільськогосподарської 
продукції;
 
○ скасоване справляння акцизного 
податку з роздрібної торгівлі пальним та 
збільшені в якості компенсатора ставки 
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допустимого строку їх корисного викори-
стання;
 
○ запровадження на 5 років  нульової 
ставки податку на прибуток для 
платників, у яких річний дохід не переви-
щує 3 млн грн та розмір нарахованої 
щомісячної заробітної плати працівників 
є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні 
плати, у разі відповідності їх визначеним 
критеріям;

○ збільшення, відповідно до рішення 
Національної ради реформ від 
25.10.2016, критеріїв віднесення 
юридичних осіб до великих платників 
податків з метою запобігання необґрун-
тованому переведенню значної кількості 
платників на облік у контролюючі 
органи, що здійснюють супроводження 
великих платників;

○ удосконалення норм в частині транс-
фертного ціноутворення з метою запобі-
гання виведенню прибутків за кордон.

Реформування ДФС та удосконален-
ня податкового адміністрування:

● в рамках виконання рекомендацій місії 
МВФ щодо реформування ДФС та з 
метою створення більш сприятливих 
умов для великих платників податків, 
забезпечення зручності та високого 
рівня надання послуг, Уряд 30 березня 
2016 року прийняв постанову «Деякі 
питання територіальних органів 
Державної фіскальної служби», якою 
передбачена реорганізація Спеціалізо-
ваних державних податкових інспекцій з 
обслуговування  великих платників 
шляхом приєднання до Офісу великих 
платників податків ДФС; 

органів, що має суттєво знизити корупцію 
у цій сфері та створити рівні правила гри;
  
○ заборони контролюючим органам в 
односторонньому порядку розривати 
договір про визнання електронних 
документів;

○ ліквідації податкової міліції (після прий-
няття закону, який визначить правові 
основи організації та діяльності відповід-
ного спеціального органу);

○ переорієнтації податкових інспекцій на 
сервісне обслуговування платників 
податків;

○ запровадження реєстрації індивідуаль-
них податкових консультацій в єдиній 
базі даних із безоплатним та вільним 
доступом до неї платників;

○ суттєвого розширення можливостей 
електронного кабінету платника подат-
ків, що забезпечить реалізацію ним своїх 
прав та обов’язків без безпосереднього 
контакту з посадовими особами контро-
люючого органу;

○ врегулювання проблем в оподаткуван-
ні на тимчасово окупованих територіях 
Донецької і Луганської областей та у 
населених пунктах на лінії зіткнення;

○ закріплення відповідальності посадо-
вої особи контролюючого органу та її 
безпосереднього керівника за прийнят-
тя неправомірного рішення;
 
○ запровадження прискореної амортиза-
ції для нововведених з 1 січня 2017 р. до 
31 грудня 2018 р. машин та обладнання 
шляхом зниження у 2,5 рази мінімально 

нозначного трактування податкового 
законодавства. Це сприятиме заощад-
женню коштів та часу підприємців на 
судові спори;

● в рамках запровадження з 1 березня 
2016 року системи електронного 
адміністрування реалізації пального 
прийнято:

○ постанову КМУ від 24.02.2016 №113 
"Деякі питання електронного адміністру-
вання реалізації пального", якою 
встановлюються порядки реєстрації 
платників акцизного податку з реалізації 
пального в електронному Реєстрі; 
відкриття, закриття електронних 
рахунків платникам акцизного податку – 
особам, які реалізують пальне; роботи 
системи електронного адміністрування 
реалізації пального;

○ постанову КМУ від 06.07.2016 №409 
"Про внесення змін до Порядку 
електронного адміністрування реалізації 
пального", якою дозволено особам, що 
діють за договором про спільну діяль-
ність без утворення юридичної особи, 
зареєструватись як платники акцизного 
податку, щоб продавати пальне;

○ постанову КМУ від 24.02.2016 №114 
"Про затвердження Порядку ведення 
Єдиного реєстру акцизних накладних", 
яка передбачає запровадження акцизної 
накладної як обов'язкового електронно-
го документу, що складатиметься при 
здійсненні всіх операцій з реалізації 
пального на внутрішньому ринку;

○ наказ Мінфіну від 26.09.2016 №841 "Про 
внесення змін до форми декларації акциз-
ного податку та Порядку заповнення та 

● наказом Мінфіну від 28.09.2016 р. №
849 затверджені зміни до Порядку 
оформлення і подання скарг платниками 
податків та їх розгляду контролюючими 
органами, спрямовані на підвищення 
довіри платників до процедури апеля-
ційного оскарження та покращення 
якості такої процедури, зокрема шляхом 
можливості платника заявляти про 
відкритий розгляд скарги, надання 
права брати участь у розгляді скарги 
представникам Мінфіну, Державної 
регуляторної служби та Ради бізнес-ом-
будсмена;

● наказом ДФС від 18.07.2016 №633 
внесені зміни до Методичних рекомен-
дацій щодо порядку взаємодії між 
підрозділами органів державної фіскаль-
ної служби при організації, проведенні та 
реалізації матеріалів перевірок 
платників податків, згідно з якими 
матеріали податкових перевірок можуть 
передаватися до слідчого підрозділу 
фінансових розслідувань тільки після 
закінчення всіх адміністративних та 
судових процедур оскарження. Рішення 
спрямоване на зменшення кількості 
необґрунтованих кримінальних справ 
проти бізнесу;

● Мінфін спільно з громадськими експер-
тами  розробив та затвердив 27.09.2016 
ключові показники ефективності (Key 
Performance Indicators – КРІ) для Держав-
ної фіскальної служби. Одним із КРІ є 
регулярна оцінка задоволеності 
платників податків роботою ДФС;

● у липні 2016 р. Мінфін запустив проект 
з видачі узагальнюючих податкових 
роз’яснень для розв’язання проблемних 
питань бізнесу, що випливають з неод-
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допустимого строку їх корисного викори-
стання;
 
○ запровадження на 5 років  нульової 
ставки податку на прибуток для 
платників, у яких річний дохід не переви-
щує 3 млн грн та розмір нарахованої 
щомісячної заробітної плати працівників 
є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні 
плати, у разі відповідності їх визначеним 
критеріям;

○ збільшення, відповідно до рішення 
Національної ради реформ від 
25.10.2016, критеріїв віднесення 
юридичних осіб до великих платників 
податків з метою запобігання необґрун-
тованому переведенню значної кількості 
платників на облік у контролюючі 
органи, що здійснюють супроводження 
великих платників;

○ удосконалення норм в частині транс-
фертного ціноутворення з метою запобі-
гання виведенню прибутків за кордон.

Реформування ДФС та удосконален-
ня податкового адміністрування:

● в рамках виконання рекомендацій місії 
МВФ щодо реформування ДФС та з 
метою створення більш сприятливих 
умов для великих платників податків, 
забезпечення зручності та високого 
рівня надання послуг, Уряд 30 березня 
2016 року прийняв постанову «Деякі 
питання територіальних органів 
Державної фіскальної служби», якою 
передбачена реорганізація Спеціалізо-
ваних державних податкових інспекцій з 
обслуговування  великих платників 
шляхом приєднання до Офісу великих 
платників податків ДФС; 

органів, що має суттєво знизити корупцію 
у цій сфері та створити рівні правила гри;
  
○ заборони контролюючим органам в 
односторонньому порядку розривати 
договір про визнання електронних 
документів;

○ ліквідації податкової міліції (після прий-
няття закону, який визначить правові 
основи організації та діяльності відповід-
ного спеціального органу);

○ переорієнтації податкових інспекцій на 
сервісне обслуговування платників 
податків;

○ запровадження реєстрації індивідуаль-
них податкових консультацій в єдиній 
базі даних із безоплатним та вільним 
доступом до неї платників;

○ суттєвого розширення можливостей 
електронного кабінету платника подат-
ків, що забезпечить реалізацію ним своїх 
прав та обов’язків без безпосереднього 
контакту з посадовими особами контро-
люючого органу;

○ врегулювання проблем в оподаткуван-
ні на тимчасово окупованих територіях 
Донецької і Луганської областей та у 
населених пунктах на лінії зіткнення;

○ закріплення відповідальності посадо-
вої особи контролюючого органу та її 
безпосереднього керівника за прийнят-
тя неправомірного рішення;
 
○ запровадження прискореної амортиза-
ції для нововведених з 1 січня 2017 р. до 
31 грудня 2018 р. машин та обладнання 
шляхом зниження у 2,5 рази мінімально 

нозначного трактування податкового 
законодавства. Це сприятиме заощад-
женню коштів та часу підприємців на 
судові спори;

● в рамках запровадження з 1 березня 
2016 року системи електронного 
адміністрування реалізації пального 
прийнято:

○ постанову КМУ від 24.02.2016 №113 
"Деякі питання електронного адміністру-
вання реалізації пального", якою 
встановлюються порядки реєстрації 
платників акцизного податку з реалізації 
пального в електронному Реєстрі; 
відкриття, закриття електронних 
рахунків платникам акцизного податку – 
особам, які реалізують пальне; роботи 
системи електронного адміністрування 
реалізації пального;

○ постанову КМУ від 06.07.2016 №409 
"Про внесення змін до Порядку 
електронного адміністрування реалізації 
пального", якою дозволено особам, що 
діють за договором про спільну діяль-
ність без утворення юридичної особи, 
зареєструватись як платники акцизного 
податку, щоб продавати пальне;

○ постанову КМУ від 24.02.2016 №114 
"Про затвердження Порядку ведення 
Єдиного реєстру акцизних накладних", 
яка передбачає запровадження акцизної 
накладної як обов'язкового електронно-
го документу, що складатиметься при 
здійсненні всіх операцій з реалізації 
пального на внутрішньому ринку;

○ наказ Мінфіну від 26.09.2016 №841 "Про 
внесення змін до форми декларації акциз-
ного податку та Порядку заповнення та 

● наказом Мінфіну від 28.09.2016 р. №
849 затверджені зміни до Порядку 
оформлення і подання скарг платниками 
податків та їх розгляду контролюючими 
органами, спрямовані на підвищення 
довіри платників до процедури апеля-
ційного оскарження та покращення 
якості такої процедури, зокрема шляхом 
можливості платника заявляти про 
відкритий розгляд скарги, надання 
права брати участь у розгляді скарги 
представникам Мінфіну, Державної 
регуляторної служби та Ради бізнес-ом-
будсмена;

● наказом ДФС від 18.07.2016 №633 
внесені зміни до Методичних рекомен-
дацій щодо порядку взаємодії між 
підрозділами органів державної фіскаль-
ної служби при організації, проведенні та 
реалізації матеріалів перевірок 
платників податків, згідно з якими 
матеріали податкових перевірок можуть 
передаватися до слідчого підрозділу 
фінансових розслідувань тільки після 
закінчення всіх адміністративних та 
судових процедур оскарження. Рішення 
спрямоване на зменшення кількості 
необґрунтованих кримінальних справ 
проти бізнесу;

● Мінфін спільно з громадськими експер-
тами  розробив та затвердив 27.09.2016 
ключові показники ефективності (Key 
Performance Indicators – КРІ) для Держав-
ної фіскальної служби. Одним із КРІ є 
регулярна оцінка задоволеності 
платників податків роботою ДФС;

● у липні 2016 р. Мінфін запустив проект 
з видачі узагальнюючих податкових 
роз’яснень для розв’язання проблемних 
питань бізнесу, що випливають з неод-
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спирту, алкогольних напоїв і тютюнових 
виробів, та сплатою акцизного податку із 
зазначених підакцизних товарів;

○ ДФС забезпечила функціонування 
Єдиного державного реєстру місць 
зберігання спирту, алкогольних напоїв 
та тютюнових виробів, Єдиного держав-
ного реєстру витратомірів-лічильників 
обсягу виробленого спирту.
 
● з метою забезпечення прозорого 
порядку бюджетного відшкодування 
ПДВ постановою Уряду від 22.02.2016 №
68 затверджений Порядок ведення 
реєстрів заяв про повернення суми 
бюджетного відшкодування податку на 
додану вартість, який передбачає два 
загальнодоступних реєстри заяв про 
повернення суми бюджетного відшкоду-
вання ПДВ, що у щоденному режимі 
офіційно публікуються на офіційному 
сайті ДФС;

● з метою спрощення форми податкової 
накладної наказом Мінфіну від 31.12.2015 
№1307 затверджена форма податкової 
накладної та Порядок заповнення подат-
кової накладної. З форми податкової 
накладної виключені реквізити (місцезна-
ходження покупця/продавця, номер 
телефону, вид цивільно-правового 
договору, форма проведених розра-
хунків), які втратили актуальність у зв’язку 
із запровадження електронної системи 
адміністрування ПДВ;
 
● наказом Мінфіну від 28.01.2016 №21 
значно спрощені форми та порядок 
заповнення податкової звітності з ПДВ. 
Зокрема, скорочена кількість розділів 
декларації з чотирьох до трьох, більш 
ніж вдвічі зменшена кількість рядків 

подання декларації акцизного податку", 
яким запроваджені нові додатки до 
декларації для розрахунку сум акцизного 
податку з реалізації пального, а також 
розрахунку сум акцизного податку для 
суб’єктів господарювання роздрібної 
торгівлі пальним;

● з метою покращення адміністрування 
акцизного податку, забезпечення належ-
ного контролю за його справлянням:

○ розпорядженням КМУ від 06.07.2016 №
497-р схвалено Концепцію створення та 
впровадження автоматизованої системи 
контролю за обігом підакцизних товарів 
(алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів) "Електронна акцизна марка". 
Запровадження електронної акцизної 
марки забезпечить створення єдиного 
інформаційного простору та формуван-
ня бази даних про обіг підакцизних 
товарів, що стане дієвим важелем у 
боротьбі з фальсифікованою, контра-
фактною та контрабандною продукцією;

○ постановою КМУ від 23.03.2016 №209 
"Деякі питання використання марок 
акцизного податку" врегульовані питан-
ня можливості подальшого викупу 
виробниками та імпортерами алкоголь-
них напоїв у разі запровадження марок 
акцизного податку нового зразка залиш-
ків виготовлених та оплачених ними 
марок акцизного податку попереднього 
зразка, наявних у сховищах ДФС;
 
○ наказом Мінфіну від 11.02.2016 №49 
затверджені форми звітів щодо виробни-
цтва й обігу спирту алкогольних напоїв і 
тютюнових виробів та порядків їх 
заповнення, що дає змогу удосконалити 
контроль за виробництвом, обігом 

формування та подання звітності до "Єдино-
го вікна подання електронної звітності";

○ «Інформація про максимальні роздрібні 
ціни виробників та імпортерів підакцизних 
товарів» – оприлюднення відповідної 
інформації про ціни, встановлені виробни-
ком або імпортером, на основі прийнятих 
декларацій;

● ДФС скоротила у 2016 році кількість 
документальних перевірок юридичних осіб: 
позапланових – на 24 % (з 21 тис. до 16 тис.), 
планових – на 5% (з 4,4 тис. до 4,2 тис). 
Більш ніж удвічі (з 50 тис. до 22 тис.) скороти-
лася за рік кількість проведених зустрічних 
звірок.

Міжнародне співробітництво

● на розгляд Верховної Ради України 
11.07.2016 Уряд подав проект Закону України 
"Про ратифікацію Протоколу про внесення 
змін до Конвенції між Урядом України і 
Урядом Республіки Кіпр про уникнення 
подвійного оподаткування та запобігання 
податковим ухиленням стосовно податків на 
доходи";

● Уряд 27.07.2016 схвалив проект Угоди між 
Урядом України та Урядом Малайзії про 
уникнення подвійного оподаткування та 
запобігання податковим ухиленням стосов-
но податків на доходи та Протоколу до неї 
(розпорядження №595-р);

● в рамках двосторонньої співпраці 30.09.2016 
Міністр фінансів О. Данилюк і Посол Люксем-
бургу в Україні Мішель Праншер-Томассіні 
підписали Протокол про внесення змін до 
Конвенції між Урядом України та Урядом 
Великого Герцогства Люксембург про уникнен-
ня подвійного оподаткування та поперед-

декларації (з 96 до 44);

● у ДФС функціонують та удосконалю-
ються електронні сервіси, зокрема:

○ «Електронний кабінет платника подат-
ків» – персональне автоматизоване 
робоче місце платника, працювати в 
якому він може без використання 
спеціально встановленого клієнтського 
застосування;
 
○ «ЗІР» – загальнодоступний інформацій-
но-довідковий ресурс для платників, які 
мають ключі електронного цифрового 
підпису – допомагає розібратися у податко-
вому законодавстві, дозволяє здійснювати 
пошук інформації по певному податку;

○ «Дізнайся більше про свого бізнес-пар-
тнера» – допомагає оцінити податкові 
ризики діяльності з партнером по бізне-
су, який, можливо, не є платником ПДВ, є 
банкрутом, чи відсутній за визначеною в 
установчих документах адресою тощо;

○ «Дані Реєстру платників ПДВ», «Реєстр 
платників єдиного податку», «Реєстр 
страхувальників», «Дані про взяття на 
облік платників податків», «Дані реєстру 
платників акцизного податку з реалізації 
пального» – допомагають перевірити 
потенційних бізнес-партнерів щодо їх 
реєстрації в ДФС, у тому числі платника-
ми відповідних платежів;

○ «Пульс» (антикорупційний сервіс) – 
можливість цілодобового повідомлення 
про неправомірні дії або бездіяльність 
працівників ДФС;

○ «Електронна звітність» – спеціалізоване 
клієнтське програмне забезпечення для 
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спирту, алкогольних напоїв і тютюнових 
виробів, та сплатою акцизного податку із 
зазначених підакцизних товарів;

○ ДФС забезпечила функціонування 
Єдиного державного реєстру місць 
зберігання спирту, алкогольних напоїв 
та тютюнових виробів, Єдиного держав-
ного реєстру витратомірів-лічильників 
обсягу виробленого спирту.
 
● з метою забезпечення прозорого 
порядку бюджетного відшкодування 
ПДВ постановою Уряду від 22.02.2016 №
68 затверджений Порядок ведення 
реєстрів заяв про повернення суми 
бюджетного відшкодування податку на 
додану вартість, який передбачає два 
загальнодоступних реєстри заяв про 
повернення суми бюджетного відшкоду-
вання ПДВ, що у щоденному режимі 
офіційно публікуються на офіційному 
сайті ДФС;

● з метою спрощення форми податкової 
накладної наказом Мінфіну від 31.12.2015 
№1307 затверджена форма податкової 
накладної та Порядок заповнення подат-
кової накладної. З форми податкової 
накладної виключені реквізити (місцезна-
ходження покупця/продавця, номер 
телефону, вид цивільно-правового 
договору, форма проведених розра-
хунків), які втратили актуальність у зв’язку 
із запровадження електронної системи 
адміністрування ПДВ;
 
● наказом Мінфіну від 28.01.2016 №21 
значно спрощені форми та порядок 
заповнення податкової звітності з ПДВ. 
Зокрема, скорочена кількість розділів 
декларації з чотирьох до трьох, більш 
ніж вдвічі зменшена кількість рядків 

подання декларації акцизного податку", 
яким запроваджені нові додатки до 
декларації для розрахунку сум акцизного 
податку з реалізації пального, а також 
розрахунку сум акцизного податку для 
суб’єктів господарювання роздрібної 
торгівлі пальним;

● з метою покращення адміністрування 
акцизного податку, забезпечення належ-
ного контролю за його справлянням:

○ розпорядженням КМУ від 06.07.2016 №
497-р схвалено Концепцію створення та 
впровадження автоматизованої системи 
контролю за обігом підакцизних товарів 
(алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів) "Електронна акцизна марка". 
Запровадження електронної акцизної 
марки забезпечить створення єдиного 
інформаційного простору та формуван-
ня бази даних про обіг підакцизних 
товарів, що стане дієвим важелем у 
боротьбі з фальсифікованою, контра-
фактною та контрабандною продукцією;

○ постановою КМУ від 23.03.2016 №209 
"Деякі питання використання марок 
акцизного податку" врегульовані питан-
ня можливості подальшого викупу 
виробниками та імпортерами алкоголь-
них напоїв у разі запровадження марок 
акцизного податку нового зразка залиш-
ків виготовлених та оплачених ними 
марок акцизного податку попереднього 
зразка, наявних у сховищах ДФС;
 
○ наказом Мінфіну від 11.02.2016 №49 
затверджені форми звітів щодо виробни-
цтва й обігу спирту алкогольних напоїв і 
тютюнових виробів та порядків їх 
заповнення, що дає змогу удосконалити 
контроль за виробництвом, обігом 

формування та подання звітності до "Єдино-
го вікна подання електронної звітності";

○ «Інформація про максимальні роздрібні 
ціни виробників та імпортерів підакцизних 
товарів» – оприлюднення відповідної 
інформації про ціни, встановлені виробни-
ком або імпортером, на основі прийнятих 
декларацій;

● ДФС скоротила у 2016 році кількість 
документальних перевірок юридичних осіб: 
позапланових – на 24 % (з 21 тис. до 16 тис.), 
планових – на 5% (з 4,4 тис. до 4,2 тис). 
Більш ніж удвічі (з 50 тис. до 22 тис.) скороти-
лася за рік кількість проведених зустрічних 
звірок.

Міжнародне співробітництво

● на розгляд Верховної Ради України 
11.07.2016 Уряд подав проект Закону України 
"Про ратифікацію Протоколу про внесення 
змін до Конвенції між Урядом України і 
Урядом Республіки Кіпр про уникнення 
подвійного оподаткування та запобігання 
податковим ухиленням стосовно податків на 
доходи";

● Уряд 27.07.2016 схвалив проект Угоди між 
Урядом України та Урядом Малайзії про 
уникнення подвійного оподаткування та 
запобігання податковим ухиленням стосов-
но податків на доходи та Протоколу до неї 
(розпорядження №595-р);

● в рамках двосторонньої співпраці 30.09.2016 
Міністр фінансів О. Данилюк і Посол Люксем-
бургу в Україні Мішель Праншер-Томассіні 
підписали Протокол про внесення змін до 
Конвенції між Урядом України та Урядом 
Великого Герцогства Люксембург про уникнен-
ня подвійного оподаткування та поперед-

декларації (з 96 до 44);

● у ДФС функціонують та удосконалю-
ються електронні сервіси, зокрема:

○ «Електронний кабінет платника подат-
ків» – персональне автоматизоване 
робоче місце платника, працювати в 
якому він може без використання 
спеціально встановленого клієнтського 
застосування;
 
○ «ЗІР» – загальнодоступний інформацій-
но-довідковий ресурс для платників, які 
мають ключі електронного цифрового 
підпису – допомагає розібратися у податко-
вому законодавстві, дозволяє здійснювати 
пошук інформації по певному податку;

○ «Дізнайся більше про свого бізнес-пар-
тнера» – допомагає оцінити податкові 
ризики діяльності з партнером по бізне-
су, який, можливо, не є платником ПДВ, є 
банкрутом, чи відсутній за визначеною в 
установчих документах адресою тощо;

○ «Дані Реєстру платників ПДВ», «Реєстр 
платників єдиного податку», «Реєстр 
страхувальників», «Дані про взяття на 
облік платників податків», «Дані реєстру 
платників акцизного податку з реалізації 
пального» – допомагають перевірити 
потенційних бізнес-партнерів щодо їх 
реєстрації в ДФС, у тому числі платника-
ми відповідних платежів;

○ «Пульс» (антикорупційний сервіс) – 
можливість цілодобового повідомлення 
про неправомірні дії або бездіяльність 
працівників ДФС;

○ «Електронна звітність» – спеціалізоване 
клієнтське програмне забезпечення для 
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■ Необхідні дії зараз,
 щоб надолужити
 прогрес у реформі

  
● запровадження функціонування електрон-
ного сервісу «Електронний кабінет 
платника податків» з розширеними 
функціями;

● внесення на розгляд Верховної Ради 
України проекту закону про створення 
нового органу, на який покладатиметься 
обов'язок забезпечення запобігання, 
виявлення, припинення, розслідування 
та розкриття кримінальних правопору-
шень, об’єктом яких є фінансові інтереси 
держави та/або місцевого самовряду-
вання, та його прийняття;

● розроблення і внесення до Верховної 
Ради України проекту закону щодо 
запровадження податку на виведений 
капітал;

● проведення незалежного аудиту баз 
даних та інформаційних ресурсів, що 
використовуються ДФС України;

● розроблення і внесення до Верховної 
Ради України проекту закону щодо 
запровадження єдиного рахунка для 
сплати податків і зборів;

● підготовка проекту закону щодо подан-
ня єдиної звітності за єдиним соціальним 
внеском і податком на доходи фізичних 
осіб;

● підготовка проекту закону щодо запро-
вадження загального декларування 
доходів і витрат фізичних осіб та подат-

ження податкових ухилень стосовно 
податків на доходи і на капітал. Законо-
проект про ратифікацію відповідної 
Конвенції та Протоколу змін до неї 
внесений Урядом 19 грудня 2016 р. до 
парламенту;

● Міністр фінансів України О. Данилюк 
22.11.2016 передав офіційний лист Гене-
ральному секретарю ОЕСР Хосе Анхелю 
Гуррії Тревіньо щодо приєднання Украї-
ни до Плану BEPS (Base erosion and Profit 
Shifting). Це фінальна процедура, яка 
дозволить Україні набути офіційного 
членства в BEPS, що є позитивним 
сигналом для інвесторів, стимулюватиме 
міжнародну торгівлю та сприятиме 
зростанню економіки.

Позиція України в міжнародних 
рейтингах

● у рейтингу легкості сплати податків 
Paying Taxes, який складено Світовим 
банком спільно з аудиторською 
компанією PriceWaterhouseCoopers в 
рамках рейтингу Doing Business 2017,  
Україна  посіла 84 місце серед 190 країн 
світу, що практично відповідає позиції 
минулого року (83 місце в рамках 
рейтингу Doing Business 2016 за оновле-
ною методологією). При цьому, у рейтин-
гу Doing Business 2017 враховані дані 
щодо податків і відрахувань, сплачених 
за 2015 рік.

кового контролю з використанням 
непрямих методів за відповідністю 
доходів і витрат громадян;

● запровадження ведення єдиної бази 
індивідуальних податкових консультацій 
з їх розміщенням на офіційному веб-сай-
ті ДФС;

● підготовка та затвердження проектів 
графіків наближення ставок акцизного 
податку на тютюнові вироби до рівня, 
передбаченого у директивах ЄС.
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4. Проведено 108 конкурсів на посади 
державної служби категорії «А», включаю-
чи посади державних секретарів 
міністерств, голів місцевих (обласних та 
районних) державних адміністрацій та 
керівників центральних органів виконав-
чої влади. Визначено переможців 87 
конкурсів, включаючи посади голів 
Миколаївської, Харківської, Київської та 
Житомирської ОДА, голів Державної 
служби статистики, Державної служби з 
лікарських засобів та контролю за нарко-
тиками, Державного агентства лісових 
ресурсів, Державного агентства водних 
ресурсів та інших.

5. Проведено 26 конкурсів та визначе-
ний 21 переможець на посади держав-
них секретарів міністерств. Уряд призна-
чив на посаду 9 державних секретарів:

● Міністерства внутрішніх справ України;

● Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України;

● Міністерства екології та природних 
ресурсів України;

● Міністерства соціальної політики Украї-
ни;

● Міністерства зовнішніх справ України;

● Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства України;

● Міністерства юстиції України; 

● Міністерства інфраструктури України;

● Секретаріату Кабінету Міністрів України.

■ Що вдалося
 досягнути

Впровадження Закону про держав-
ну службу

1. З 1 травня 2016 року вступив в дію 
новий Закон України «Про державну 
службу» (від 10.12.2015 № 889-VIII). 
 
2. Розроблено та прийнято понад 30 
ключових підзаконних нормативно-пра-
вових актів для впровадження нового 
Закону України «Про державну службу». 
Серед інших, Уряд затвердив� такі 
ключові�підзаконні акти щодо реформу-
вання державної служби:��

● Положення� про� Комісію� з� питань�
вищого�корпусу�державної�служби;

● Порядок� проведення� конкурсу� на�
зайняття�посад�державної�служби;

● Типові вимоги до осіб, які претендують 
на зайняття посад державної служби 
категорії «А», «Б», «В»;

● Типове положення про службу управ-
ління персоналом державного органу;
 
● Питання оплати праці державних 
службовців.

3. У червні сформована та розпочала 
роботу Комісія з питань�вищого�корпусу�
державної� служби, яка включає 12 
членів, представників всіх гілок влади 
України, і також 4 представників громад-
ських об'єднань, наукових установ та 
навчальних закладів. 

● Підзвітність – організація, прозорість, 
нагляд системи ЦОВВ; 

● Надання адміністративних послуг та 
адміністративна процедура;

● Управління державними фінансами.  

9. Утворено Координаційну раду з 
питань реформування державного 
управління під головуванням 
Віце-прем’єр-міністра з питань європей-
ської та євроатлантичної інтеграції, яка 
також включає представників громадсь-
ких об’єднань. Проведено два засідання 
Координаційної ради, визначений 
загальний підхід до координації реаліза-
ції Стратегії реформування державного 
управління та затверджений склад 
відповідних робочих груп. 

10. Затверджена Концепція запровад-
ження посад фахівців з питань реформ, 
(розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 11.11.2016 №905), яка розра-
хована на період до 2020 року. ЇЇ реаліза-
ція має забезпечити оновлення кадрово-
го потенціалу державних органів та 
збільшити ефективність їх роботи з 
підготовки та реалізації ключових націо-
нальних реформ.

11. 19 грудня 2016 року підписано Угоду 
з ЄС про фінансування реформи держав-
ного управління, яка передбачає безпо-
воротну фінансову допомогу Україні у 
розмірі 104 мільйони євро (90 мільйонів 
– секторальної бюджетної підтримки та 
14  мільйонів – технічної допомоги) 
протягом 5 років на підтримку різних 
напрямів реформи системи державного 
управління. 

6. Затверджені та вступили в дію Загаль-
ні правила етичної поведінки державних 
службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування, які були розроблені 
Нацдержслужбою за участі широкого 
кола українських та міжнародних 
експертів, представників профільних 
міжнародних організацій. 

7. 14 квітня 2016 року Нацдержслужба у 
тестовому режимі запустила портал 
автоматизованого збору даних щодо 
кількісного складу державних службовців 
– ksds.nads.gov.ua. Онлайн-система 
збору даних, розроблена вперше в 
Україні, працює практично в режимі 
реального часу і охоплює 898 держав-
них органів (129 органів виконавчої 
влади та 769 судової влади). Розробка та 
впровадження виконані Національним 
Агентством з питань державної служби 
за допомогою команд iGov та Проектно-
го офісу Національної ради реформ, без 
витрат державних коштів.

Впровадження Стратегії реформу-
вання державного управління

8. 24 червня 2016 року Кабінет Міністрів 
України схвалив Стратегію реформуван-
ня державного управління в Україні на 
2016–2020 роки та затвердив план 
заходів з її реалізації. Ключовими напря-
мами реформування визначені: 

● Стратегічні засади реформування 
державного управління; 

● Стратегічне планування, формування і 
координація державної політики; 

● Державна служба та управління людсь-
кими ресурсами; 
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4. Проведено 108 конкурсів на посади 
державної служби категорії «А», включаю-
чи посади державних секретарів 
міністерств, голів місцевих (обласних та 
районних) державних адміністрацій та 
керівників центральних органів виконав-
чої влади. Визначено переможців 87 
конкурсів, включаючи посади голів 
Миколаївської, Харківської, Київської та 
Житомирської ОДА, голів Державної 
служби статистики, Державної служби з 
лікарських засобів та контролю за нарко-
тиками, Державного агентства лісових 
ресурсів, Державного агентства водних 
ресурсів та інших.

5. Проведено 26 конкурсів та визначе-
ний 21 переможець на посади держав-
них секретарів міністерств. Уряд призна-
чив на посаду 9 державних секретарів:

● Міністерства внутрішніх справ України;

● Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України;

● Міністерства екології та природних 
ресурсів України;

● Міністерства соціальної політики Украї-
ни;

● Міністерства зовнішніх справ України;

● Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства України;

● Міністерства юстиції України; 

● Міністерства інфраструктури України;

● Секретаріату Кабінету Міністрів України.

■ Що вдалося
 досягнути

Впровадження Закону про держав-
ну службу

1. З 1 травня 2016 року вступив в дію 
новий Закон України «Про державну 
службу» (від 10.12.2015 № 889-VIII). 
 
2. Розроблено та прийнято понад 30 
ключових підзаконних нормативно-пра-
вових актів для впровадження нового 
Закону України «Про державну службу». 
Серед інших, Уряд затвердив� такі 
ключові�підзаконні акти щодо реформу-
вання державної служби:��

● Положення� про� Комісію� з� питань�
вищого�корпусу�державної�служби;

● Порядок� проведення� конкурсу� на�
зайняття�посад�державної�служби;

● Типові вимоги до осіб, які претендують 
на зайняття посад державної служби 
категорії «А», «Б», «В»;

● Типове положення про службу управ-
ління персоналом державного органу;
 
● Питання оплати праці державних 
службовців.

3. У червні сформована та розпочала 
роботу Комісія з питань�вищого�корпусу�
державної� служби, яка включає 12 
членів, представників всіх гілок влади 
України, і також 4 представників громад-
ських об'єднань, наукових установ та 
навчальних закладів. 

● Підзвітність – організація, прозорість, 
нагляд системи ЦОВВ; 

● Надання адміністративних послуг та 
адміністративна процедура;

● Управління державними фінансами.  

9. Утворено Координаційну раду з 
питань реформування державного 
управління під головуванням 
Віце-прем’єр-міністра з питань європей-
ської та євроатлантичної інтеграції, яка 
також включає представників громадсь-
ких об’єднань. Проведено два засідання 
Координаційної ради, визначений 
загальний підхід до координації реаліза-
ції Стратегії реформування державного 
управління та затверджений склад 
відповідних робочих груп. 

10. Затверджена Концепція запровад-
ження посад фахівців з питань реформ, 
(розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 11.11.2016 №905), яка розра-
хована на період до 2020 року. ЇЇ реаліза-
ція має забезпечити оновлення кадрово-
го потенціалу державних органів та 
збільшити ефективність їх роботи з 
підготовки та реалізації ключових націо-
нальних реформ.

11. 19 грудня 2016 року підписано Угоду 
з ЄС про фінансування реформи держав-
ного управління, яка передбачає безпо-
воротну фінансову допомогу Україні у 
розмірі 104 мільйони євро (90 мільйонів 
– секторальної бюджетної підтримки та 
14  мільйонів – технічної допомоги) 
протягом 5 років на підтримку різних 
напрямів реформи системи державного 
управління. 

6. Затверджені та вступили в дію Загаль-
ні правила етичної поведінки державних 
службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування, які були розроблені 
Нацдержслужбою за участі широкого 
кола українських та міжнародних 
експертів, представників профільних 
міжнародних організацій. 

7. 14 квітня 2016 року Нацдержслужба у 
тестовому режимі запустила портал 
автоматизованого збору даних щодо 
кількісного складу державних службовців 
– ksds.nads.gov.ua. Онлайн-система 
збору даних, розроблена вперше в 
Україні, працює практично в режимі 
реального часу і охоплює 898 держав-
них органів (129 органів виконавчої 
влади та 769 судової влади). Розробка та 
впровадження виконані Національним 
Агентством з питань державної служби 
за допомогою команд iGov та Проектно-
го офісу Національної ради реформ, без 
витрат державних коштів.

Впровадження Стратегії реформу-
вання державного управління

8. 24 червня 2016 року Кабінет Міністрів 
України схвалив Стратегію реформуван-
ня державного управління в Україні на 
2016–2020 роки та затвердив план 
заходів з її реалізації. Ключовими напря-
мами реформування визначені: 

● Стратегічні засади реформування 
державного управління; 

● Стратегічне планування, формування і 
координація державної політики; 

● Державна служба та управління людсь-
кими ресурсами; 
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Інші напрями реформування

15. Міністерство� економічного�
розвитку� і� торгівлі� України� запустило�
оновлену� версію пілотного� проекту�
Єдиного� державного� порталу� надан-
ня� адміністративних� послуг� 
https://www.poslugy.gov.ua/. Запушені�
перші�15�електронних�послуг�МЕРТ�та 
можливість�авторизуватися�за�допом-
огою�ЕЦП.��

16. Василя Куйбіду призначено прези-
дентом Національної академії державно-
го управління при Президентові України 
(НАДУ), також затверджено новий персо-
нальний склад Наглядової ради Націо-
нальної академії державного управління 
при Президентові України (Указ Прези-
дента України №375/2016). Проект 
Стратегії розвитку НАДУ на 2017–2021 
роки схвалений рішенням Вченої Ради 
НАДУ від 24.11.2016.

■ Що не вдалося

1. Не прийняті зміни до відповідних 
законів України з метою приведення 
законів у відповідність до Закону України 
«Про державну службу». 

2. Не� прийнятий� Закон� України� «Про�
службу� в� органах� місцевого� самовряду-
вання» (№2489).���

12. З метою вдосконалення процедури 
підготовки та прийняття урядових 
рішень, прийнято ряд змін до Регламен-
ту КМУ. Зокрема, передбачено: 

● запровадження планування прове-
дення засідань Кабінету Міністрів 
шляхом затвердження щоквартальних 
планів розгляду питань на засіданнях 
Уряду;

● виключення пункту Регламенту, який 
дозволяв міністрам вносити проекти 
актів під час засідання Уряду без дотри-
мання регламентних вимог;

● вдосконалення організації роботи 
урядових комітетів;

● скорочення термінів погодження 
окремих документів. 

13. Розроблена та затверджена нова 
організаційна структура Секретаріату 
КМУ (Постанова КМУ від 23.08.2016 р. 
№ 564). Окрім інших, утворено Департа-
мент з питань стратегічного плануван-
ня та координації державної політики та 
Департамент з питань державного 
управління, одним із основних завдань 
якого є здійснення координації та 
моніторингу реалізації реформи 
державного управління України. 

14. Секретаріат КМУ з 15 серпня 2016 
року перейшов на електронний 
документообіг з центральними органа-
ми виконавчої влади, що сприятиме 
скороченню витрат часу на роботу з 
документами, оптимізації процесів 
діловодства та підвищенню ефектив-
ності функціонування апарату. 

4. Розробити та запровадити�справедли-
ву� та конкурентоспроможну� систему�
оплати праці на державній службі, яка 
базується на класифікації робіт, для впро-
вадження повноцінної реформи держав-
ної служби.

5. З метою вдосконалення процедур 
прийняття урядових рішень, затвердити 
методики стратегічного планування та 
формування державної політики, та прий-
няти відповідні зміни до Регламенту КМУ, 
законів України «Про КМУ» та «Про ЦОВВ».  �

 

■ Необхідні дії зараз,
 щоб надолужити
 прогрес у реформі

  
1. Прийняти відповідні зміни до законо-
давства у зв’язку з прийняттям Закону 
України «Про державну службу» щодо 
впорядкування проходження державної 
служби у різних державних органах.  

2. Прийняти проект Закону України «Про 
службу в органах місцевого самовряду-
вання» (№2489).

3. Впровадити Концепцію запроваджен-
ня посад фахівців з питань реформ та 
залучити на держслужбу кваліфікованих 
фахівців, які зможуть якісно та ефективно 
реалізовувати ключові національні 
реформи та розвивати державну службу.
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Комісія з питань вищого
корпусу державної служби

 Конкурси на посади державної служби*

*станом на
27.12.2016

Голови
ОДА

Керівники
ЦОВВ

Державні
секретарі  

Голови
РДА

108
проведено

87
переможців

Проведено
конкурсів

Визначено
переможців

26

22

5

55

21

21

5

40

Фінансова допомога ЄС на
реформу державного управління, млн. євро*

2017

10

2018

20

2019

20

2020

20

2021

20

5 років

90 млн. євро
*Орієнтовний графік бюджетної  підтримки відповідно до

Угоди про фінансування від 19.12.2016

Закон про державну службу

Стратегія РДУ 2016-2020
 

Угода з ЄС про фінансування РДУ

Концепція запровадження посад
фахівців з питань реформ

Комісія з питань
вищого корпусу

державної служби

Координаційна
Рада з РДУ

Профільні
робочі
групи

Стратегічне
планування

та формування
політики

Розвиток
державної

служби

Підвищення
якості

державних
послуг

Оптимізація
організаційних

структур та
внутрішніх
процедур
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валюті (станом на 19.12.16 без неплато-
спроможних банків +2,7%). Поступово 
відновлюється кредитування банківсь-
кою системою корпоративного сектору 
(у нац.валюті станом на 19.12.16 +23,9%).
 
8 грудня Правління НБУ прийняло 
рішення залишити облікову ставку 
незмінною на рівні 14% річних. Це 
пов’язано з необхідністю нівелювати 
інфляційні ризики для досягнення цілей 
з інфляції у 2017-2018 роках (станом на 1 
січня 2016 вона становила 22%).
  
На цьому тлі НБУ продовжує поступово 
лібералізувати адміністративні обмежен-
ня, запроваджені у 2014-2015 роках: 
скасовані обмеження на зняття депо-
зитів в гривні, зменшений обсяг валют-
ної виручки, що підлягає обов'язковому  
продажу, з 75% до 65%, клієнтам банків 
дозволено отримувати готівкові кошти в 
іноземній валюті або банківських мета-
лах з поточних і депозитних рахунків 
через каси та банкомати на суму до 250 
тис. гривень на добу на одного клієнта (в 
еквіваленті) (раніше ця сума становила 
100 тис. гривень); дозволена поступова 
репатріація дивідендів, нарахованих 
іноземним інвесторам за 2014-2015 роки 
у межах загальної суми, що не переви-
щує більшого з двох наступних гранич-
них значень – 1 млн дол. США (в еквіва-
ленті) або 10% від загального обсягу 
дивідендів, що підлягають/підлягали 
поверненню за кордон такою особою 
(але не більше 5 млн дол. США).
  
Кроком подальшої валютної лібераліза-
ції та одночасно поштовхом для  залу-
чення інвестицій та розвитку IT сектору 
стало ухвалення парламентом Закону 
України щодо усунення адміністратив-

■ Що вдалося
 досягнути

14 вересня 2016 року Україна отримала 
позитивне рішення Ради директорів 
Міжнародного валютного фонду (МВФ) 
про виділення третього траншу кредиту 
в рамках програми розширеного фінан-
сування МВФ загальною сумою у $17.5 
млрд. Кошти в розмірі $1 млрд було 
перераховано на рахунок в НБУ 16 
вересня.
 
Отримання даного траншу відкрило нам 
можливість для додаткової підтримки 
українських реформ нашими міжнарод-
ними партнерами.
 
Активізація співробітництва з міжнарод-
ними кредиторами позитивно вплинула 
й міжнародні резерви України, які станом 
на 19 грудня 2016 року становили 15 
млрд 465 млн дол. США проти 13 млрд 
300 млн дол. США за станом на початок 
року.
 
Економіка України продовжила поступо-
ве зростання. За уточненими даними 
зростання реального ВВП у ІІI кварталі 
2016 року прискорилося до 2.0% у річно-
му вимірі.

У листопаді 2016 року зафіксовано 
споживчу інфляцію на рівні 1.8%. У 
річному вимірі вона сповільнилася до 
12.1%, що більшої мірою відповідає 
прогнозу НБУ, який передбачає зростан-
ня ІСЦ у 2016 році на 12%.

У 2016 році вдалося зберегти тренд до 
зростання депозитів в національній 

Для вирішення проблеми валютних 
позичальників, зняття соціальної напру-
ги у суспільстві та вирішення проблеми 
банків щодо поганих кредитів фізичних 
осіб до Парламенту був поданий та 
доопрацьований в Комітеті Проект 
Закону "Про реструктуризацію зобов'я-
зань громадян України за кредитами в 
іноземній валюті, що отримані на прид-
бання єдиного житла (іпотечні кредити)" 
№4004д від 21 червня 2016, параметри 
якого були попередньо погоджені з 
МВФ.
 
Для удосконалення корпоративного 
управління в господарських товари-
ствах та впровадження світового досвіду 
в цій сфері 19 квітня 2016 був поданий 
до парламенту законопроект "Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо корпоративних 
договорів" № 4470, прийняття якого 
сприятиме підвищенню інвестиційної 
привабливості України.
 
З метою удосконалення механізмів 
захисту прав та інтересів вкладників, 
особливо, небанківських фінансових 
установ за ініціативи Президента Украї-
ни в листопаді 2016 року було прийнято 
Закон України "Про внесення змін до 
деяких законів України щодо відшкоду-
вання фізичним особам через систему 
гарантування вкладів фізичних осіб 
шкоди, завданої зловживаннями у сфері 
банківських та інших фінансових послуг", 
яким запроваджено законодавчий 
механізм, реалізація якого забезпечить 
врегулювання питання компенсації 
грошей через Фонд гарантування 
вкладів фізичних осіб, та посилено 
відповідальність не лише власників та 
менеджменту банків, які долучилися до 

них бар'єрів для експорту послуг, який 30 
листопада було підписано Главою 
держави.

Протягом 2016 року Національний банк 
України тримав курс до перезавантажен-
ня банківської системи. Так, за підсумка-
ми 9 місяців 2016 було виведено з ринку 
16 банків. З початку 2014 року – 81 банк.

В жовтні 2016 року запрацювала Рада 
Національного банку України, яка станом 
на 19 грудня вже провела два засідання та 
ухвалила більше десяти рішень.

18 грудня 2016 року Кабінет Міністрів 
України ухвалив рішення про входження 
держави до капіталу найбільшого україн-
ського банку - ПАТ "Приватбанк" та його 
капіталізацію, шляхом випуску облігацій 
внутрішньої державної позики в розмірі до 
116,8 млрд гривень. Вказане рішення 
допоможе уникнути системних ризиків для 
банківського сектору та стане запорукою 
збереження фінансової стабільності у 
країні, а також дозволить захистити понад 
20 млн. громадян України, які зберігають 
кошти в цьому банку та користуються його 
сервісами.

Щодо законодавчих змін:

У червні 2016 року вдалося забезпечити 
появу інструменту для вирішення пробле-
ми непрацюючих корпоративних 
кредитів  та очищення балансів банків – 
Закону України "Про фінансову реструкту-
ризацію", а також забезпечити інституційні 
засади для підвищення якості стягнення 
заборгованості за проблемними кредита-
ми – прийняття законопроекту щодо 
приватних виконавців.  Зазначені закони 
набрали чинності в жовтні 2016 р.
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■ Що не вдалося

Вузьким місцем реформи залишається 
проходження законопроектів у парла-
менті. 

■ Необхідні дії зараз,
 щоб надолужити
 прогрес у реформі

  
Наступними кроками реформи є продовжен-
ня створення регуляторного середовища, 
яке забезпечить досягнення цілей реформи, 
серед яких є:

● Забезпечення вдосконалення корпоратив-
ного управління в державних банках - 
прийняття закону щодо корпоративного 
управління в державних банках.

● Забезпечення розвитку ринків капіталу - 
прийняття закону щодо похідних фінансових 
інструментів і регульованих ринків. 

● Забезпечення розвитку небанківських 
ринків фінансових послуг - прийняття  закону 
про консолідацію функцій із державного 
регулювання ринків фінансових послуг.

● Створення нового валютного законодав-
ства України у відповідності до кращої міжна-
родної практики з продовженням курсу на 
подальшу поступову валютну лібералізацію.

● Забезпечення ефективного процесу фінан-
сової реструктуризації у відповідності до 
нових механізмів, запроваджених Законом 
України «Про фінансову реструктуризацію».

організації злочинної схеми, а також 
фінансових інституцій, які брали участь в 
цих схемах.

В грудні 2016 року ухвалено закони 
України:

● «Про споживче кредитування», який 
наближує законодавство України у галузі 
споживчого кредитування до положень 
Директиви 2008/48/ЄС та відповідно до 
виконання Україною  Угоди про асоціа-
цію з ЄС, а також комплексно врегульо-
вує відповідні відносини у спеціальному 
законі;

● «Про внесення зміни до Закону 
України «Про банки і банківську діяль-
ність» щодо гарантування державою 
вкладів фізичних осіб», внесений Прези-
дентом України.  Закон спрямований на 
посилення гарантій держави вкладів 
фізичних осіб в державних банківських 
установах.

Для захисту прав інвесторів та розвитку 
інструментів ринку капіталів 5 вересня 
2016 були зареєстровані законопроект 
"Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо окремих 
видів облігацій" та Проект Закону "Про 
внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо окремих видів облігацій".
З метою створення додаткових право-
вих механізмів для забезпечення 
стабільності банківської системи шляхом 
оптимізації процедур  капіталізації та 
реорганізації банків у грудні 2016 року в 
парламенті зареєстровано законопроект 
про спрощення процедур капіталізації та 
реорганізації банків.
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■ Що не вдалося

Вузьким місцем реформи залишається 
проходження законопроектів у парла-
менті. 

■ Необхідні дії зараз,
 щоб надолужити
 прогрес у реформі

  
Наступними кроками реформи є продовжен-
ня створення регуляторного середовища, 
яке забезпечить досягнення цілей реформи, 
серед яких є:

● Забезпечення вдосконалення корпоратив-
ного управління в державних банках - 
прийняття закону щодо корпоративного 
управління в державних банках.

● Забезпечення розвитку ринків капіталу - 
прийняття закону щодо похідних фінансових 
інструментів і регульованих ринків. 

● Забезпечення розвитку небанківських 
ринків фінансових послуг - прийняття  закону 
про консолідацію функцій із державного 
регулювання ринків фінансових послуг.

● Створення нового валютного законодав-
ства України у відповідності до кращої міжна-
родної практики з продовженням курсу на 
подальшу поступову валютну лібералізацію.

● Забезпечення ефективного процесу фінан-
сової реструктуризації у відповідності до 
нових механізмів, запроваджених Законом 
України «Про фінансову реструктуризацію».

організації злочинної схеми, а також 
фінансових інституцій, які брали участь в 
цих схемах.

В грудні 2016 року ухвалено закони 
України:

● «Про споживче кредитування», який 
наближує законодавство України у галузі 
споживчого кредитування до положень 
Директиви 2008/48/ЄС та відповідно до 
виконання Україною  Угоди про асоціа-
цію з ЄС, а також комплексно врегульо-
вує відповідні відносини у спеціальному 
законі;

● «Про внесення зміни до Закону 
України «Про банки і банківську діяль-
ність» щодо гарантування державою 
вкладів фізичних осіб», внесений Прези-
дентом України.  Закон спрямований на 
посилення гарантій держави вкладів 
фізичних осіб в державних банківських 
установах.

Для захисту прав інвесторів та розвитку 
інструментів ринку капіталів 5 вересня 
2016 були зареєстровані законопроект 
"Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо окремих 
видів облігацій" та Проект Закону "Про 
внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо окремих видів облігацій".
З метою створення додаткових право-
вих механізмів для забезпечення 
стабільності банківської системи шляхом 
оптимізації процедур  капіталізації та 
реорганізації банків у грудні 2016 року в 
парламенті зареєстровано законопроект 
про спрощення процедур капіталізації та 
реорганізації банків.
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● Як експеримент відпрацьовано модель 
незалежного тестування за технологією 
зовнішнього незалежного оцінювання 
для вступу на магістратуру за спеціальні-
стю «Право», що мінімізує ризики недо-
брочесності на етапі вступу до магістра-
тури. За результатом апробації незалеж-
ного тестування було підготовлено 
Концепцію розвитку юридичної освіти в 
Україні, яка передбачає введення єдино-
го кваліфікаційного іспиту для всіх прав-
ників.

● Уряд врегулював необхідні питання, 
пов’язані з початком роботи Національ-
ного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти (НАЗЯВО): внесені зміни до 
статуту, затверджений персональний 
склад, визначено граничну чисельність 
та штатний розпис Агентства, призначе-
но керівника секретаріату НАЗЯВО. 
Серед повноважень Національного  
агентства – формування вимог до систе-
ми забезпечення якості вищої освіти, 
підготовка положення про акредитацію 
освітніх програм, проведення ліцензій-
ної експертизи на провадження освіт-
ньої діяльності у сфері вищої освіти. 

● КМУ прийнято рішення про створення 
Національного репозитарію академіч-
них текстів, який має стати  інструментом 
боротьби з плагіатом наукових робіт. 
Міністерством освіти і науки України 
розроблений і винесений для громадсь-
кого обговорення проект Положення 
про Національний репозитарій 
академічних текстів.

● Для іноземних абітурієнтів запущено 
новий сайт Українського державного 
центру міжнародної освіти, на якому 
можна знайти повну інформацію щодо 

■ Що вдалося
 досягнути

Вища освіта

● Створена Науково-методична рада 
МОН та відібрані члени Науково-мето-
дичних комісій (сектор вищої освіти), які 
впродовж 2016 року розробили близько 
100 нових стандартів для  спеціально-
стей вищої освіти.

● Затверджені вимоги до присвоєння 
вчених звань науковим та науково-педа-
гогічним працівникам. Міністерство 
освіти і науки України ініціювало прове-
дення серії тренінгів для викладачів ВНЗ 
та наукових співробітників для ознайом-
лення з  основними вимогами до 
публікацій у міжнародних рецензованих 
виданнях та стандартами академічного 
письма. 

● Затверджений новий порядок підго-
товки докторів філософії (PhD) та доктор-
ів наук.

● Скасований позаконкурсний вступ до 
ВНЗ. Під час вступної кампанії до ВНЗ у 
2016 році апробовано систему пріори-
тетів та автоматичного розподілу держ-
замовлення (скасовані «хвилі» зараху-
вання та пов’язані з цим можливі 
зловживання та корупція). Розподіл 
держзамовлення відбувався за схемою 
«місце йде за студентом», що в майбут-
ньому має стимулювати побудову нової 
стратегії набору у вищі навчальні закла-
ди та формування професійної орієнтації 
випускників.

рішень. Впродовж вересня прийнято 
рішення щодо припинення роботи 
десяти закладів професійно-технічної 
освіти – шляхом приєднання  їх до більш 
потужних навчальних закладів.

● Розроблені та погоджені з Федерацією 
роботодавців України 25 державних 
стандартів професійно-технічної освіти з 
конкретних професій. Для підготовки 
робітників з гостродефіцитних професій 
визначені 25 професійно-технічних 
навчальних закладів, на базі яких будуть 
створені сучасні навчально-практичні 
центри, та розпочато процес створення 
таких центрів. 

● Визначено 19 професій загальнодер-
жавного значення, підготовка кадрів за 
якими  здійснюватиметься у професій-
но-технічних навчальних закладах за 
кошти держбюджету,   підготовка за 
рештою професій, що необхідні для 
обслуговування місцевої інфраструктури 
та у комунальних господарствах, в 
рамках децентралізації освіти забезпе-
чується за рахунок коштів місцевих 
бюджетів залежно від регіональних 
потреб. 

Загальна середня освіта

● КМУ затвердив план заходів з підси-
лення вивчення англійської мови на 
період до 2020�року, фокус якого направ-
лений на якісну підготовку та перепідго-
товку вчителів, обмін педагогічними 
технологіями та методиками викладання 
іноземних мов, створення англомовного 
середовища.

освіти в Україні, зокрема навчальних 
програм, стипендій тощо.

● З метою забезпечення ефективної 
координації роботи на національному 
рівні з питання імплементації стратегіч-
них рекомендацій програми ЮНЕСКО 
SDG4  МОН створено відповідну робочу 
групу, яка має забезпечити організацію 
підготовки та прийняття Плану дій з 
реалізації в Україні Програми ЮНЕСКО зі 
сталого розвитку в освіті SDG4.

● Створено робочу групу з розроблення 
Концепції розвитку педагогічної освіти.

● Постановами КМУ затверджено  поря-
док призначення і виплати стипендій і 
порядки використання коштів, передба-
чених у державному бюджеті для випла-
ти академічних стипендій та соціальних 
стипендій студентам (курсантам) вищих 
навчальних закладів із визначенням 
категорій студентів, яким будуть випла-
чуватись соціальні стипендії, з 2017 року.

Професійна освіта 

● Для вирішення стратегічних питань 
розвитку професійної освіти на регіо-
нальному рівні, організації ефективної 
мережі закладів та формування регіо-
нального замовлення на підготовку 
кадрів у регіонах створені регіональні 
ради професійної освіти, до яких входять 
представники обласних адміністрацій, 
бізнесу та навчальних закладів. 

● За підтримки Європейського фонду 
освіти у кожній області був проведений 
моніторинг системи професійно-техніч-
ної освіти, визначені проблеми та 
пріоритети для прийняття управлінських 
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ми  «Державна інформаційна система 
освіти»  (ДІСО), у якій освітня галузь відте-
пер буде об’єднана в інформаційно- 
аналітичну систему. Для впорядкування 
статистичної звітності, її доступності та 
співмірності з міжнародними освітніми 
показниками, затверджений та введений 
в обіг перелік національних освітніх 
індикаторів ефективності та якості 
загальної середньої освіти. Візуалізація з 
наповненням ДІСО тепер – у вільному 
доступі. 

● За результатами проведеного широко-
го громадського обговорення Урядом 
затверджено Концепцію реалізації 
державної політики у сфері реформуван-
ня загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» на період до 2029 
року, що передбачає перехід від школи 
знань до школи компетентностей і є 
стратегічним документом, згідно з яким 
формуватиметься політика щодо рефор-
мування загальної середньої освіти. Так, 
основними компонентами реформи 
визначено: формування нового змісту 
освіти (стандарт, програми, підручники, 
методики), зміни у системі підготовки та 
перепідготовки вчителів й матеріально-
го стимулювання педагогів, зміна струк-
тури школи (запровадження старшої 
профільної школи) та посилення її 
автономії, прозорий розподіл публічних 
коштів на фінансування освіти й впро-
вадження принципу «гроші ходять за 
дитиною»,  переорієнтація школи на 
засадах педагогіки партнерства та 
дитиноцентричності. 

● Здійснені кроки у процесі «дебюрокра-
тизації» системи загальної середньої 
освіти та зменшення паперового тиску 
на педагогів і шкільних адміністраторів. 

● КМУ внесено  зміни до Положення про 
освітній округ, яким визначено статус, 
основні принципи організації опорних 
шкіл та головні критерії до проведення 
конкурсного  відбору на фінансування 
інвестиційних проектів  кращих  опор-
них шкіл у 2016 році. За рік розпочали 
діяльність 137 шкіл та 360 їхніх філій. 
Завдяки опорним школам 332 дитини, 
які перебували на індивідуальному 
навчанні, тепер мають змогу навчатися у 
школі зі своїми однолітками. 

● Осучаснені і затверджені Колегією 
МОН шкільні  програми для початкової 
школи (вилучені теми, які не сприйма-
ються дітьми молодшого шкільного віку, 
додані сучасні та цікаві дітям тексти для 
читання, змінені підходи до викладання 
англійської мови у 1-4� класах тощо). На 
он-лайн платформі EdEra розміщено 
відеоматеріали з методичними рекомен-
даціями до оновлених програм.

● Урядом визначено Український центр 
оцінювання якості освіти відповідаль-
ним виконавцем за проведення міжна-
родного дослідження якості освіти PISA 
(Programme for International Student 
Assessment) - 2018. МОН затверджено 
План заходів щодо організації та прове-
дення міжнародного дослідження якості 
освіти PISA-2018 на 2016 рік. Результати 
дослідження PISA-2018 відкриють 
можливості для оцінки якості шкільної 
освіти у порівнянні з іншими країнами, а 
українські спеціалісти, які будуть 
долучені до адаптації тестів PISA, стануть 
експертами у питаннях компетентнісно-
го оцінювання.

● Введено в дію дослідну експлуатацію 
інформаційно-телекомунікаційної систе-

дитсадків.

● До штатного розкладу дошкільних 
закладів введено посаду "асистент вихо-
вателя" в інклюзивних групах з посадо-
вим окладом з 8 по 10 тарифний розряд. 

● Директори дитсадків отримали більше 
повноважень у кадровій політиці. 

Наука

● Прийнято постанову про створення 
Ідентифікаційного комітету з питань 
науки,  затверджено Положення та 
персональний склад комітету. 

● КМУ утворено Координаційний 
центр�  з питань виконання Рамкової 
програми "Горизонт 2020" та Комісію з 
відбору представників та експертів до 
Програмних комітетів Рамкової 
програми, що відповідають за форму-
вання тематики досліджень, які фінан-
суються в межах програми, з метою 
ефективного вирішення проблемних 
питань, які виникають під час реаліза-
ції проектів програми, та проведення 
демократичного та прозорого відбору 
представників України до Програмних 
комітетів Рамкової програми.  В межах 
програми «Горизонт 2020» наші вчені 
є учасниками вже 61 міжнародного 
консорціуму-переможця, і їхня частка в 
бюджетах проектів перевищує 11,5 
млн євро. При цьому, український 
річний внесок до бюджету програми 
складає близько 5,8 млн євро – вдвічі 
менше ніж переваги, які вже отримали 
від програми українські науковці.

МОН� разом� із громадською ініціативою 
EdCamp� Ukraine за підтримки� Microsoft�
Україна та інших партнерів проекту 
проведено� � анонімне� опитування з 
питань документообігу та звітності в 
закладах�середньої�освіти з метою скасу-
вання непотрібної звітності у школах та 
вивільнення часу освітян для роботи з 
дітьми.  Управлінням освіти вже заборо-
нено вимагати звіти про проведення 
шкільних заходів, які не передбачені 
законодавством, та дублювати електрон-
ну звітність паперовими документами. 

● КМУ прийнято рішення, згідно з яким 
до 2022 року діти, які навчаються в 
спеціальних школах (школах-інтернатах) 
для дітей із затримкою психічного 
розвитку, поступово перейдуть на 
навчання до загальноосвітніх навчаль-
них закладів. Це допоможе забезпечити 
рівний доступ до якісної освіти дітям з 
особливими освітніми потребами, спри-
ятиме їхньому успішному навчанню, 
розвитку та соціалізації.

● Урядом спрямовано понад 1,6 млрд 
грн резерву коштів та нерозподілених 
видатків освітньої субвенції на посилен-
ня матеріально-технічної бази шкіл, 
продовження закупівлі шкільних 
автобусів для опорних закладів та 
підтримку освіти в об’єднаних 
територіальних громадах. Наразі по всій 
країні довозиться понад 10,4 тис. учнів.

Дошкільна освіта

● Затверджений новий Санітарний 
регламент для дошкільних навчальних 
закладів, яким створені умови для 
розвитку мережі малих приватних 
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енергетики отримають широкий доступ 
до наукових структур ЄС,  вітчизняні 
дослідницькі установки зможуть бути 
залученими до використання  у проектах 
Євратома. 

● На виконання Закону України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність» 
Урядом прийнято постанову, за якою 
чистий прибуток, отриманий за результа-
тами фінансово-господарської діяльності, 
у повному обсязі� залишиться в розпоряд-
женні наукових установ та науково-техно-
логічних комплексів, що дасть можливість 
спрямовувати прибутки цих установ на 
провадження ініціативної наукової та 
науково-технічної діяльності, розширен-
ня їх власної матеріально-технічної бази 
та фінансування інновацій.

● КМУ затверджено Типове положення 
про раду молодих вчених при органах 
виконавчої влади, що сприятиме реаліза-
ції прав молодих учених, наданню їм 
консультативної підтримки у здійсненні 
наукової діяльності, співробітництву з 
іноземними замовниками наукової 
продукції тощо.

● Урядом прийнято рішення про прове-
дення в Україні щороку Міжнародного 
форуму "INNOVATION MARKET" та один 
раз на два роки  Міжнародного східноєв-
ропейського форуму "Інноваційна 
економіка та наука" з метою презентації і 
просування розробок науково-дослідних, 
науково-виробничих установ і 
підприємств, вищих навчальних закладів 
України для пошуку замовників інновацій-
ної продукції; залучення системних 
інвестицій для впровадження інновацій-
них технологій і рішень та реалізації 
актуальних проектів.

● Проведено незалежний європейський 
аудит національної системи досліджень 
та інновацій України та презентовано Звіт 
про результати аудиту науково-інновацій-
ної системи України з використанням 
інструментів програми «Горизонт-2020», 
який включає докладні рекомендації  
щодо реформ, необхідних для підвищен-
ня якості й ефективності державних 
інвестицій в наукові дослідження та 
інновації, а також створення привабли-
вих умов для інновацій і зміцнення 
зв'язків між наукою та бізнесом.

● Україна стала асоційованим членом 
Європейської організації ядерних дослід-
жень, що дає унікальну можливість для 
українських вчених отримувати досвід 
участі у передових дослідженнях, працю-
вати в CERN у якості співробітників та 
брати участь у програмах розвитку 
кар'єри. З метою реалізації заходів Дорож-
ньої карти розвитку досліджень з фізики 
високих енергій в Україні у співпраці з 
Європейською організацією ядерних 
досліджень затверджено Положення про 
Міжвідомчу координаційну раду Міністер-
ства освіти і науки України та Національ-
ної академії наук України з питань 
співпраці між Україною та Європейською 
організацією ядерних досліджень.

● Ратифіковано  Угоду між Урядом України 
та Європейським співтовариством з 
атомної енергії про наукову і технологіч-
ну співпрацю та асоційовану участь Украї-
ни у Програмі наукових досліджень та 
навчання Євратом (2014-2018), реалізація 
якої забезпечить інтеграцію України до 
європейської наукової спільноти, 
посилить міжнародне науково-технічне 
співробітництво в галузі ядерної енерге-
тики.  Українські науковці у сфері ядерної 

● Розробка нового Закону України «Про 
загальну середню освіту». 

 

● У Національному технічному універси-
теті України «Київський політехнічний 
інститут ім. Ігоря Сікорського» проведено 
П’ятий фестиваль інноваційних проектів 
«Sikorsky Challenge 2016», метою якого є 
визначення найцікавіших і найактуальні-
ших проектів у різних галузях техніки,�  а 
також сприяння кращим авторам у комер-
ціалізації, створенні стартапів і виведенні 
інноваційних продуктів на національний 
та міжнародні ринки.
 
Реформування базового
законодавства

● Проект Закону України «Про освіту» 
прийнятий ВРУ у першому читанні 
(реєстр. № 3491-д від 04.04.2016).  

● Проект Закону України «Про професій-
ну освіту» внесено КМУ до ВРУ (реєстр. 
№ 5160-1 від 10.10.2016). 

■ Необхідні дії зараз,
 щоб надолужити
 прогрес у реформі

  
● Прийняття нового Закону України «Про 
освіту» (реєстр. № 3491-д від 04.04.2016,  
06.10.2016 прийнято парламентом у І 
читанні).
 
● Прийняття  Закону України «Про 
професійну освіту» (реєстр. №  5160-1 від 
10.10.2016).

● Внесення змін до Закону України «Про 
дошкільну освіту» (законопроект опри-
люднено МОН України на офіційному 
сайті 19.12.2016 для обговорення).  
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ми  «Державна інформаційна система 
освіти»  (ДІСО), у якій освітня галузь відте-
пер буде об’єднана в інформаційно- 
аналітичну систему. Для впорядкування 
статистичної звітності, її доступності та 
співмірності з міжнародними освітніми 
показниками, затверджений та введений 
в обіг перелік національних освітніх 
індикаторів ефективності та якості 
загальної середньої освіти. Візуалізація з 
наповненням ДІСО тепер – у вільному 
доступі. 

● За результатами проведеного широко-
го громадського обговорення Урядом 
затверджено Концепцію реалізації 
державної політики у сфері реформуван-
ня загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» на період до 2029 
року, що передбачає перехід від школи 
знань до школи компетентностей і є 
стратегічним документом, згідно з яким 
формуватиметься політика щодо рефор-
мування загальної середньої освіти. Так, 
основними компонентами реформи 
визначено: формування нового змісту 
освіти (стандарт, програми, підручники, 
методики), зміни у системі підготовки та 
перепідготовки вчителів й матеріально-
го стимулювання педагогів, зміна струк-
тури школи (запровадження старшої 
профільної школи) та посилення її 
автономії, прозорий розподіл публічних 
коштів на фінансування освіти й впро-
вадження принципу «гроші ходять за 
дитиною»,  переорієнтація школи на 
засадах педагогіки партнерства та 
дитиноцентричності. 

● Здійснені кроки у процесі «дебюрокра-
тизації» системи загальної середньої 
освіти та зменшення паперового тиску 
на педагогів і шкільних адміністраторів. 

● КМУ внесено  зміни до Положення про 
освітній округ, яким визначено статус, 
основні принципи організації опорних 
шкіл та головні критерії до проведення 
конкурсного  відбору на фінансування 
інвестиційних проектів  кращих  опор-
них шкіл у 2016 році. За рік розпочали 
діяльність 137 шкіл та 360 їхніх філій. 
Завдяки опорним школам 332 дитини, 
які перебували на індивідуальному 
навчанні, тепер мають змогу навчатися у 
школі зі своїми однолітками. 

● Осучаснені і затверджені Колегією 
МОН шкільні  програми для початкової 
школи (вилучені теми, які не сприйма-
ються дітьми молодшого шкільного віку, 
додані сучасні та цікаві дітям тексти для 
читання, змінені підходи до викладання 
англійської мови у 1-4� класах тощо). На 
он-лайн платформі EdEra розміщено 
відеоматеріали з методичними рекомен-
даціями до оновлених програм.

● Урядом визначено Український центр 
оцінювання якості освіти відповідаль-
ним виконавцем за проведення міжна-
родного дослідження якості освіти PISA 
(Programme for International Student 
Assessment) - 2018. МОН затверджено 
План заходів щодо організації та прове-
дення міжнародного дослідження якості 
освіти PISA-2018 на 2016 рік. Результати 
дослідження PISA-2018 відкриють 
можливості для оцінки якості шкільної 
освіти у порівнянні з іншими країнами, а 
українські спеціалісти, які будуть 
долучені до адаптації тестів PISA, стануть 
експертами у питаннях компетентнісно-
го оцінювання.

● Введено в дію дослідну експлуатацію 
інформаційно-телекомунікаційної систе-

дитсадків.

● До штатного розкладу дошкільних 
закладів введено посаду "асистент вихо-
вателя" в інклюзивних групах з посадо-
вим окладом з 8 по 10 тарифний розряд. 

● Директори дитсадків отримали більше 
повноважень у кадровій політиці. 

Наука

● Прийнято постанову про створення 
Ідентифікаційного комітету з питань 
науки,  затверджено Положення та 
персональний склад комітету. 

● КМУ утворено Координаційний 
центр�  з питань виконання Рамкової 
програми "Горизонт 2020" та Комісію з 
відбору представників та експертів до 
Програмних комітетів Рамкової 
програми, що відповідають за форму-
вання тематики досліджень, які фінан-
суються в межах програми, з метою 
ефективного вирішення проблемних 
питань, які виникають під час реаліза-
ції проектів програми, та проведення 
демократичного та прозорого відбору 
представників України до Програмних 
комітетів Рамкової програми.  В межах 
програми «Горизонт 2020» наші вчені 
є учасниками вже 61 міжнародного 
консорціуму-переможця, і їхня частка в 
бюджетах проектів перевищує 11,5 
млн євро. При цьому, український 
річний внесок до бюджету програми 
складає близько 5,8 млн євро – вдвічі 
менше ніж переваги, які вже отримали 
від програми українські науковці.

МОН� разом� із громадською ініціативою 
EdCamp� Ukraine за підтримки� Microsoft�
Україна та інших партнерів проекту 
проведено� � анонімне� опитування з 
питань документообігу та звітності в 
закладах�середньої�освіти з метою скасу-
вання непотрібної звітності у школах та 
вивільнення часу освітян для роботи з 
дітьми.  Управлінням освіти вже заборо-
нено вимагати звіти про проведення 
шкільних заходів, які не передбачені 
законодавством, та дублювати електрон-
ну звітність паперовими документами. 

● КМУ прийнято рішення, згідно з яким 
до 2022 року діти, які навчаються в 
спеціальних школах (школах-інтернатах) 
для дітей із затримкою психічного 
розвитку, поступово перейдуть на 
навчання до загальноосвітніх навчаль-
них закладів. Це допоможе забезпечити 
рівний доступ до якісної освіти дітям з 
особливими освітніми потребами, спри-
ятиме їхньому успішному навчанню, 
розвитку та соціалізації.

● Урядом спрямовано понад 1,6 млрд 
грн резерву коштів та нерозподілених 
видатків освітньої субвенції на посилен-
ня матеріально-технічної бази шкіл, 
продовження закупівлі шкільних 
автобусів для опорних закладів та 
підтримку освіти в об’єднаних 
територіальних громадах. Наразі по всій 
країні довозиться понад 10,4 тис. учнів.

Дошкільна освіта

● Затверджений новий Санітарний 
регламент для дошкільних навчальних 
закладів, яким створені умови для 
розвитку мережі малих приватних 
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енергетики отримають широкий доступ 
до наукових структур ЄС,  вітчизняні 
дослідницькі установки зможуть бути 
залученими до використання  у проектах 
Євратома. 

● На виконання Закону України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність» 
Урядом прийнято постанову, за якою 
чистий прибуток, отриманий за результа-
тами фінансово-господарської діяльності, 
у повному обсязі� залишиться в розпоряд-
женні наукових установ та науково-техно-
логічних комплексів, що дасть можливість 
спрямовувати прибутки цих установ на 
провадження ініціативної наукової та 
науково-технічної діяльності, розширен-
ня їх власної матеріально-технічної бази 
та фінансування інновацій.

● КМУ затверджено Типове положення 
про раду молодих вчених при органах 
виконавчої влади, що сприятиме реаліза-
ції прав молодих учених, наданню їм 
консультативної підтримки у здійсненні 
наукової діяльності, співробітництву з 
іноземними замовниками наукової 
продукції тощо.

● Урядом прийнято рішення про прове-
дення в Україні щороку Міжнародного 
форуму "INNOVATION MARKET" та один 
раз на два роки  Міжнародного східноєв-
ропейського форуму "Інноваційна 
економіка та наука" з метою презентації і 
просування розробок науково-дослідних, 
науково-виробничих установ і 
підприємств, вищих навчальних закладів 
України для пошуку замовників інновацій-
ної продукції; залучення системних 
інвестицій для впровадження інновацій-
них технологій і рішень та реалізації 
актуальних проектів.

● Проведено незалежний європейський 
аудит національної системи досліджень 
та інновацій України та презентовано Звіт 
про результати аудиту науково-інновацій-
ної системи України з використанням 
інструментів програми «Горизонт-2020», 
який включає докладні рекомендації  
щодо реформ, необхідних для підвищен-
ня якості й ефективності державних 
інвестицій в наукові дослідження та 
інновації, а також створення привабли-
вих умов для інновацій і зміцнення 
зв'язків між наукою та бізнесом.

● Україна стала асоційованим членом 
Європейської організації ядерних дослід-
жень, що дає унікальну можливість для 
українських вчених отримувати досвід 
участі у передових дослідженнях, працю-
вати в CERN у якості співробітників та 
брати участь у програмах розвитку 
кар'єри. З метою реалізації заходів Дорож-
ньої карти розвитку досліджень з фізики 
високих енергій в Україні у співпраці з 
Європейською організацією ядерних 
досліджень затверджено Положення про 
Міжвідомчу координаційну раду Міністер-
ства освіти і науки України та Національ-
ної академії наук України з питань 
співпраці між Україною та Європейською 
організацією ядерних досліджень.

● Ратифіковано  Угоду між Урядом України 
та Європейським співтовариством з 
атомної енергії про наукову і технологіч-
ну співпрацю та асоційовану участь Украї-
ни у Програмі наукових досліджень та 
навчання Євратом (2014-2018), реалізація 
якої забезпечить інтеграцію України до 
європейської наукової спільноти, 
посилить міжнародне науково-технічне 
співробітництво в галузі ядерної енерге-
тики.  Українські науковці у сфері ядерної 

● Розробка нового Закону України «Про 
загальну середню освіту». 

 

● У Національному технічному універси-
теті України «Київський політехнічний 
інститут ім. Ігоря Сікорського» проведено 
П’ятий фестиваль інноваційних проектів 
«Sikorsky Challenge 2016», метою якого є 
визначення найцікавіших і найактуальні-
ших проектів у різних галузях техніки,�  а 
також сприяння кращим авторам у комер-
ціалізації, створенні стартапів і виведенні 
інноваційних продуктів на національний 
та міжнародні ринки.
 
Реформування базового
законодавства

● Проект Закону України «Про освіту» 
прийнятий ВРУ у першому читанні 
(реєстр. № 3491-д від 04.04.2016).  

● Проект Закону України «Про професій-
ну освіту» внесено КМУ до ВРУ (реєстр. 
№ 5160-1 від 10.10.2016). 

■ Необхідні дії зараз,
 щоб надолужити
 прогрес у реформі

  
● Прийняття нового Закону України «Про 
освіту» (реєстр. № 3491-д від 04.04.2016,  
06.10.2016 прийнято парламентом у І 
читанні).
 
● Прийняття  Закону України «Про 
професійну освіту» (реєстр. №  5160-1 від 
10.10.2016).

● Внесення змін до Закону України «Про 
дошкільну освіту» (законопроект опри-
люднено МОН України на офіційному 
сайті 19.12.2016 для обговорення).  



Формула реформи загальної
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Особистий розвиток - 
добробут країни та людства

Виховання
на цінностях

Початкова школа:  
2 цикли: 
■ адаптаційно-ігровий (1-2 клас)
■ основний (3-4 класи)
Базова школа:
2 цикли:
■ адаптаційний (5-6 клас)
■ предметне навчання (7-9 класи)
Профільна школа: 
■ Ліцей - Академічне спря-
мування (поглиблине вивчен-
ня окремих предметів і орієн-
тація на продовження нав-
чання у ВНЗ)
■ Професійний ліцей або 
коледж (загальна середня 
освіта+перша професія з 
можливістю подальшого 
навчання у ВНЗ)

Нова структура
школи

Партнерство між учнем, 
учителем та батьками

Педагогіка
партнерства

Базований на компетентностях, 
необхідних для самореаліза-

ції у суспільстві

Новий
зміст

■ Зміни у підготовці та виборі мо-
делей професійного вдоскона-
лення педагогів 
■ Академічна автономія 
■ Матеріальне стимулювання 
вчителів 

Вмотивований
вчитель

■ Креативний навчальний 
простір
■ Інфраструктура (бібліотеки, 
освітня онлайн платформа)
■ Інклюзія 

Освітнє
середовище

Орієнтація
на учня

■ “Гроші ходять за дитиною”
■ Прозорість – школи опри-
люднюють всі фінанси, що 
надходять з бюджету та 
інших джерел

Справедливе
фінансування

та рівний
доступ

Повноваження:

Автономія
школи 

НОВА УКРАЇНСЬКА
ШКОЛА

■ формування 
освітніх програм, 
навчальних планів 
та предметних 
програм
■ вибір підручників 
■ розвиток мате-
ріально-технічної 
бази

■ відповідальність 
за якість освіти

ВИПУСКНИК
ШКОЛИ:
Особистість,
Патріот
та Інноватор

Програма енергонезалежності
та реформа енергетики
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запасу не більше 10% від місячних 
обсягів поставки;

○ у першому читанні Проект Закону 
України «Про ринок електричної енергії 
України» (реєстр. № 4493 від 21.04.2016), 
законопроект готують до розгляду у 
другому читанні;

○ у першому читанні за основу Проект 
Закону України «Про внесення змін до 
Закону України "Про теплопостачання" 
щодо стимулювання виробництва тепло-
вої енергії з альтернативних джерел 
енергії» (№4334 від 30.03.2016), законо-
проект доопрацьовується та готується до 
розгляду у другому читанні;

○ у першому читанні за основу Проект 
Закону України «Про комерційний облік 
комунальних послуг» (№4901 від 
06.07.2016).

○ Закон України "Про  внесення зміни до 
Закону України "Про альтернативні 
джерела енергії" від 1 листопада 2016 
року № 1711-VIII, спрямований на імпле-
ментацію положень законодавства Євро-
пейського Союзу в законодавство Украї-
ни про заохочення до використання 
енергії, виробленої з відновлюваних 
джерел.

● З метою створення ефективного конку-
рентного середовища на ринку природ-
ного газу з урахуванням основних вимог 
законодавства ЄС:

○ на виконання вимог Закону України 
«Про ринок природного газу» та Плану 
заходів щодо реформування газового 
сектору Уряд схвалив постанову «Про 
відокремлення діяльності з транспорту-
вання та зберігання (закачування, 
відбору) природного газу» від 01.07.2016 
№496;

■ Що вдалося
 досягнути

● Верховна Рада України ухвалила:

○ Закон України «Про Національну 
комісію, що здійснює державне регулю-
вання у сферах  енергетики та комуналь-
них послуг» (реєстр. № 2966-д від 
19.02.2016), яким закріплено: легітимний 
статус Регулятора, функціональну 
незалежність – ухвалення рішень та 
ліцензування, фінансову незалежність та 
можливість посилити інституційні спро-
можності, політичну незалежність та 
інклюзивний процес призначення 
членів Регулятора, прозорість при 
розробці та прийнятті рішень – проекти 
рішень та обґрунтування публікуються 
до проведення засідання Комісії;

○ Закон України «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України (щодо 
упорядкування системи надходження та 
використання коштів із рентної плати за 
користування надрами для видобування 
нафти, природного газу та газового 
конденсату)» (Закон вступає в силу з 2018 
року), що передбачає розподіл рентної 
плати на користування надрами для 
видобування нафти, газу та газового 
конденсату у такому співвідношенні: 2% – 
до сільських, селищних та міських 
бюджетів, 1,5% – до обласних бюджетів та 
1,5% – до відповідних районних 
бюджетів, решта 95% зараховуватиметь-
ся до Державного бюджету;

○ Закон України «Про внесення змін до 
Закону України "Про ринок природного 
газу" (щодо страхового запасу природно-
го газу)» №1541-VIII від 22.09.2016, щодо 
встановлення всім постачальникам 
природного газу розміру страхового 

● Україна та ЄС розширили співпрацю в 
енергетичній сфері, підписавши Мемо-
рандум про взаєморозуміння щодо 
стратегічного енергетичного партнер-
ства між Україною та Європейським 
Союзом спільно з Європейським співто-
вариством з атомної енергії (24.11.2016).

● Міненерговугілля оприлюднило проект 
Енергетичної стратегії України до 2035 
року.

● Міненерговугілля, Мінінфраструктури, 
«Укравтодор» презентували спільну 
Національну ініціативу «Електросьогод-
ні» (Е2D). Мета Ініціативи полягає у 
створенні в Україні умов для стимулю-
вання громадян до переходу на електро-
мобілі. У рамках Ініціативи заплановано 
розробити та затвердити «Електричну 
стратегію глобального переходу України 
на електромобілі».

● Реалізовано проект «Дослідження 
можливості синхронного об’єднання 
української та молдовської енергосистем 
з континентальною європейською енер-
госистемою ENTSO-E», підготовлений 
обсяг необхідних вихідних даних 
відповідно до Договору для подальших 
електричних розрахунків, проведені 
випробування генеруючого обладнання 
на ТЕС і ГЕС щодо забезпечення первин-
ного і вторинного регулювання. 

● Запущений та підключений до Об’єдна-
ної енергомережі України третій гідроа-
грегат Дністровської ГАЕС потужністю в 
генераторному режимі 324 МВт 
(10.06.2016).

● Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України №552-р від 13.07.2016 схвалена 
Програма розвитку гідроенергетики 
України на період до 2026 року.

○ у відповідності до постанови Уряду та з 
метою реалізації Плану реструктуризації 
НАК «Нафтогаз України» наказом Міне-
нерговугілля №586 від 13.09.2016 
створена робоча група з реалізації 
Плану; 

○ у рамках плану реструктуризації НАК 
«Нафтогаз України» постановою Уряду № 
801 від 09.11.2016 утворене публічне 
акціонерне товариство «Магістральні 
газопроводи України», 100% акцій якого 
належить державі, а також затверджений 
статут товариства.

● 22.09.2016 Уряд ухвалив рішення щодо 
передачі управління 100% акцій держави 
ПАТ «НАК "Нафтогаз України"» Кабінетові 
Міністрів України.

● Шляхом суттєвої диверсифікації марш-
рутів енергопостачання та зниження 
залежності від традиційного постачаль-
ника газу значно посилений рівень енер-
гетичної безпеки. Україна вже понад рік 
не купує газ у Російської Федерації.

● 28.12.2016 Уряд прийняв Концепцію 
розвитку газовидобувної галузі України 
до 2020 року, в документі визначені 
конкретні кроки нарощення видобутку 
вітчизняного газу. Ключова мета Концеп-
ції – 27 млрд куб. м українського газу на 
рік до 2020 року.

● Проект Закону України «Про розкриття 
інформації у видобувних галузях», 
спрямований на забезпечення впровад-
ження ініціативи прозорості видобувних 
галузей (ЕІТІ), поданий на розгляд 
Верховної Ради України (реєстр. №4840 
від 17.06.2016). Прийняття цього Закону 
дозволить впровадити положення 
директив ЄС: 2007/14/ЄС, 2013/50/ЄС, 
2013/34/ЄС.



Формула реформи загальної
середньої освіти

58

Моніторинг прогресу реформ
2016 рік

Особистий розвиток - 
добробут країни та людства

Виховання
на цінностях

Початкова школа:  
2 цикли: 
■ адаптаційно-ігровий (1-2 клас)
■ основний (3-4 класи)
Базова школа:
2 цикли:
■ адаптаційний (5-6 клас)
■ предметне навчання (7-9 класи)
Профільна школа: 
■ Ліцей - Академічне спря-
мування (поглиблине вивчен-
ня окремих предметів і орієн-
тація на продовження нав-
чання у ВНЗ)
■ Професійний ліцей або 
коледж (загальна середня 
освіта+перша професія з 
можливістю подальшого 
навчання у ВНЗ)

Нова структура
школи

Партнерство між учнем, 
учителем та батьками

Педагогіка
партнерства

Базований на компетентностях, 
необхідних для самореаліза-

ції у суспільстві

Новий
зміст

■ Зміни у підготовці та виборі мо-
делей професійного вдоскона-
лення педагогів 
■ Академічна автономія 
■ Матеріальне стимулювання 
вчителів 

Вмотивований
вчитель

■ Креативний навчальний 
простір
■ Інфраструктура (бібліотеки, 
освітня онлайн платформа)
■ Інклюзія 

Освітнє
середовище

Орієнтація
на учня

■ “Гроші ходять за дитиною”
■ Прозорість – школи опри-
люднюють всі фінанси, що 
надходять з бюджету та 
інших джерел

Справедливе
фінансування

та рівний
доступ

Повноваження:

Автономія
школи 

НОВА УКРАЇНСЬКА
ШКОЛА

■ формування 
освітніх програм, 
навчальних планів 
та предметних 
програм
■ вибір підручників 
■ розвиток мате-
ріально-технічної 
бази

■ відповідальність 
за якість освіти

ВИПУСКНИК
ШКОЛИ:
Особистість,
Патріот
та Інноватор

Програма енергонезалежності
та реформа енергетики
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запасу не більше 10% від місячних 
обсягів поставки;

○ у першому читанні Проект Закону 
України «Про ринок електричної енергії 
України» (реєстр. № 4493 від 21.04.2016), 
законопроект готують до розгляду у 
другому читанні;

○ у першому читанні за основу Проект 
Закону України «Про внесення змін до 
Закону України "Про теплопостачання" 
щодо стимулювання виробництва тепло-
вої енергії з альтернативних джерел 
енергії» (№4334 від 30.03.2016), законо-
проект доопрацьовується та готується до 
розгляду у другому читанні;

○ у першому читанні за основу Проект 
Закону України «Про комерційний облік 
комунальних послуг» (№4901 від 
06.07.2016).

○ Закон України "Про  внесення зміни до 
Закону України "Про альтернативні 
джерела енергії" від 1 листопада 2016 
року № 1711-VIII, спрямований на імпле-
ментацію положень законодавства Євро-
пейського Союзу в законодавство Украї-
ни про заохочення до використання 
енергії, виробленої з відновлюваних 
джерел.

● З метою створення ефективного конку-
рентного середовища на ринку природ-
ного газу з урахуванням основних вимог 
законодавства ЄС:

○ на виконання вимог Закону України 
«Про ринок природного газу» та Плану 
заходів щодо реформування газового 
сектору Уряд схвалив постанову «Про 
відокремлення діяльності з транспорту-
вання та зберігання (закачування, 
відбору) природного газу» від 01.07.2016 
№496;

■ Що вдалося
 досягнути

● Верховна Рада України ухвалила:

○ Закон України «Про Національну 
комісію, що здійснює державне регулю-
вання у сферах  енергетики та комуналь-
них послуг» (реєстр. № 2966-д від 
19.02.2016), яким закріплено: легітимний 
статус Регулятора, функціональну 
незалежність – ухвалення рішень та 
ліцензування, фінансову незалежність та 
можливість посилити інституційні спро-
можності, політичну незалежність та 
інклюзивний процес призначення 
членів Регулятора, прозорість при 
розробці та прийнятті рішень – проекти 
рішень та обґрунтування публікуються 
до проведення засідання Комісії;

○ Закон України «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України (щодо 
упорядкування системи надходження та 
використання коштів із рентної плати за 
користування надрами для видобування 
нафти, природного газу та газового 
конденсату)» (Закон вступає в силу з 2018 
року), що передбачає розподіл рентної 
плати на користування надрами для 
видобування нафти, газу та газового 
конденсату у такому співвідношенні: 2% – 
до сільських, селищних та міських 
бюджетів, 1,5% – до обласних бюджетів та 
1,5% – до відповідних районних 
бюджетів, решта 95% зараховуватиметь-
ся до Державного бюджету;

○ Закон України «Про внесення змін до 
Закону України "Про ринок природного 
газу" (щодо страхового запасу природно-
го газу)» №1541-VIII від 22.09.2016, щодо 
встановлення всім постачальникам 
природного газу розміру страхового 

● Україна та ЄС розширили співпрацю в 
енергетичній сфері, підписавши Мемо-
рандум про взаєморозуміння щодо 
стратегічного енергетичного партнер-
ства між Україною та Європейським 
Союзом спільно з Європейським співто-
вариством з атомної енергії (24.11.2016).

● Міненерговугілля оприлюднило проект 
Енергетичної стратегії України до 2035 
року.

● Міненерговугілля, Мінінфраструктури, 
«Укравтодор» презентували спільну 
Національну ініціативу «Електросьогод-
ні» (Е2D). Мета Ініціативи полягає у 
створенні в Україні умов для стимулю-
вання громадян до переходу на електро-
мобілі. У рамках Ініціативи заплановано 
розробити та затвердити «Електричну 
стратегію глобального переходу України 
на електромобілі».

● Реалізовано проект «Дослідження 
можливості синхронного об’єднання 
української та молдовської енергосистем 
з континентальною європейською енер-
госистемою ENTSO-E», підготовлений 
обсяг необхідних вихідних даних 
відповідно до Договору для подальших 
електричних розрахунків, проведені 
випробування генеруючого обладнання 
на ТЕС і ГЕС щодо забезпечення первин-
ного і вторинного регулювання. 

● Запущений та підключений до Об’єдна-
ної енергомережі України третій гідроа-
грегат Дністровської ГАЕС потужністю в 
генераторному режимі 324 МВт 
(10.06.2016).

● Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України №552-р від 13.07.2016 схвалена 
Програма розвитку гідроенергетики 
України на період до 2026 року.

○ у відповідності до постанови Уряду та з 
метою реалізації Плану реструктуризації 
НАК «Нафтогаз України» наказом Міне-
нерговугілля №586 від 13.09.2016 
створена робоча група з реалізації 
Плану; 

○ у рамках плану реструктуризації НАК 
«Нафтогаз України» постановою Уряду № 
801 від 09.11.2016 утворене публічне 
акціонерне товариство «Магістральні 
газопроводи України», 100% акцій якого 
належить державі, а також затверджений 
статут товариства.

● 22.09.2016 Уряд ухвалив рішення щодо 
передачі управління 100% акцій держави 
ПАТ «НАК "Нафтогаз України"» Кабінетові 
Міністрів України.

● Шляхом суттєвої диверсифікації марш-
рутів енергопостачання та зниження 
залежності від традиційного постачаль-
ника газу значно посилений рівень енер-
гетичної безпеки. Україна вже понад рік 
не купує газ у Російської Федерації.

● 28.12.2016 Уряд прийняв Концепцію 
розвитку газовидобувної галузі України 
до 2020 року, в документі визначені 
конкретні кроки нарощення видобутку 
вітчизняного газу. Ключова мета Концеп-
ції – 27 млрд куб. м українського газу на 
рік до 2020 року.

● Проект Закону України «Про розкриття 
інформації у видобувних галузях», 
спрямований на забезпечення впровад-
ження ініціативи прозорості видобувних 
галузей (ЕІТІ), поданий на розгляд 
Верховної Ради України (реєстр. №4840 
від 17.06.2016). Прийняття цього Закону 
дозволить впровадити положення 
директив ЄС: 2007/14/ЄС, 2013/50/ЄС, 
2013/34/ЄС.



Програма енергонезалежності
та реформа енергетики

60

Моніторинг прогресу реформ
2016 рік

● Розпорядженням №943-р від 09.11.2016 
Уряд схвалив Концепцію Державної 
цільової економічної програми розвитку 
атомно-промислового комплексу України 
на період до 2020 року. 

● З метою організаційного забезпечення 
будівництва централізованого сховища 
відпрацьованого ядерного палива 
вітчизняних АЕС розроблена та надана 
до ДП «Укрдержбудекспертиза» проек-
тно-кошторисна документація будівни-
цтва сховища для проведення комплекс-
ної державної експертизи.

● Для вирішення проблемних питань 
функціонування вітчизняного ринку 
нафтопродуктів прийнято постанову 
Кабінету Міністрів України №814 від 
16.11.2016 «Про утворення Міжвідомчої 
робочої групи з питань функціонування 
ринку нафти і нафтопродуктів та розвит-
ку нафтопереробної промисловості».

● Проект розпорядження КМУ «Про 
схвалення Концепції Державної цільової 
економічної програми реформування 
вугільної промисловості до 2020 року» 
доопрацьований та спрямований на 
повторне погодження ЦОВВ.

● У рамках підготовки до приватизації 
вугледобувних підприємств Міненерго-
вугілля 31.03.2016 передало пакет 
документів щодо ВП «Шахта "Бужансь-
ка"» ДП «Волиньвугілля» регіональному 
відділенню Фонду державного майна, 
підготовлений проект розпорядження 
КМУ «Про прийняття рішення про 
приватизацію».

● Введений жорсткий контроль за якістю 
видобутого та відвантаженого на збага-

● Триває співпраця з компанією 
«Westinghouse» в рамках контракту з ДП 
«НАЕК "Енергоатом"» на постачання 
ядерного палива для АЕС України, в 
рамках якої реалізовані заходи щодо 
диверсифікації джерел постачання ядер-
ного палива для атомних електростанцій 
України, з початку 2016 року здійснено 
13 поставок ядерного палива, 9 поста-
вок – АТ «ТВЕЛ» (РФ), 4 – компанія 
«Westinghouse» (США).

● Продовжений термін експлуатації 
енергоблоку №1 Запорізької АЕС до 
23.12.2025. 21 вересня 2016 року енер-
гоблок №1 Запорізької АЕС підключений 
до мережі.

● Верховна Рада України ухвалила Закон 
України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
врегулювання окремих питань правово-
го режиму території, що зазнала радіоак-
тивного забруднення внаслідок Чорно-
бильської катастрофи» №1472-VIII від 
14.07.2016. Розпорядженням КМУ №721-р 
від 05.10.2016 «Про вилучення та надання 
земельних ділянок у постійне користуван-
ня із зміною цільового призначення» ДП 
«НАЕК "Енергоатом"» надані земельні 
ділянки для спорудження централізовано-
го сховища відпрацьованого ядерного 
палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних 
атомних електростанцій.

● Уряд схвалив Постанову «Про 
затвердження Порядку переміщення 
через державний кордон відпрацьова-
ного ядерного палива українських атом-
них електростанцій та радіоактивних 
матеріалів, утворених в результаті його 
переробки» (27.09.2016).

робота із розробки та затвердження 
антикорупційних програм на 2017 рік.

● 04.10.2016 Парламент прийняв у 
першому читанні за основу Проект Закону 
України «Про внесення змін до Закону 
України №327-VIII від 09.04.2015 "Про 
запровадження нових інвестиційних 
можливостей, гарантування прав та 
законних інтересів суб'єктів підприємни-
цької діяльності для проведення масштаб-
ної енергомодернізації"» (№4549), для 
приведення профільного законодавства з 
питань енергосервісу у відповідності до 
ЗУ «Про публічні закупівлі». 

● Уряд схвалив Проект Закону України 
«Про Фонд енергоефективності» та пере-
дав його на розгляд Верховної Ради 
України (№5598 від 26.12.2016).

● Уряд схвалив розроблений Мінрегіон-
будом спільно з Держенергоефектив-
ності Проект Закону України «Про енер-
гетичну ефективність будівель», який 
переданий на розгляд у Верховну Раду 
України (№4941 від 11.07.2016). 
17.11.2016 Верховна Рада України 
розглянула законопроект та відправила 
його на доопрацювання (повторне 
перше читання).

● Станом на 01.01.2017 за державною 
програмою стимулювання енергоефек-
тивності видано майже 164 тис. «теплих» 
кредитів на загальну суму 2,734 млрд грн 
(з них 629 кредитів – для ОСББ/ЖБК). 
Понад 213 тис. українських родин отрима-
ли кредити, серед них майже 67 тис. одер-
жувачів субсидій. На реалізацію програми 
у 2016 році у Державному бюджеті перед-
бачено близько 894 млн грн.

чувальні фабрики та споживачам вугіл-
ля, що дозволило у 2016 році знизити 
зольність видобутого вугілля при плані 
43,3% до 41,7% (або на 1,6%).

● Міненерговугілля, спільно із представ-
никами громадськості та експертами, 
розробило та передало КМУ низку дієвих 
заходів із запобігання, виявлення та 
протидії корупції, які спрямовані на:

○ обрання керівників державних 
підприємств, установ, організацій лише 
шляхом прозорого конкурсу;

○ залучення представників громадянсь-
кого суспільства до оцінки корупціоген-
них ризиків в роботі Міненерговугілля та 
складання відповідної Антикорупційної 
програми;

○ систематичне публікування актуальної 
аналітичної інформації – в рамках відкри-
тості діяльності Міненерговугілля;

○ зустрічі з представниками ГО та ЗМІ з 
метою пояснень рішень та ініціатив 
міністерства з питань прозорості роботи 
галузі та запобігання проявам корупції;

○ перегляд регуляторних норматив-
но-правових актів, що діють у ПЕК, на 
предмет виявлення положень, які можуть 
сприяти вчиненню корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень. 

● Міненерговугілля є лідером серед 
інших міністерств у роботі щодо 
затвердження антикорупційних програм 
на підприємствах, які входять до сфери 
його управління: на підприємствах Міне-
нерговугілля затверджено 34 антикоруп-
ційні програми на 2016 рік, ведеться 
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● Розпорядженням №943-р від 09.11.2016 
Уряд схвалив Концепцію Державної 
цільової економічної програми розвитку 
атомно-промислового комплексу України 
на період до 2020 року. 

● З метою організаційного забезпечення 
будівництва централізованого сховища 
відпрацьованого ядерного палива 
вітчизняних АЕС розроблена та надана 
до ДП «Укрдержбудекспертиза» проек-
тно-кошторисна документація будівни-
цтва сховища для проведення комплекс-
ної державної експертизи.

● Для вирішення проблемних питань 
функціонування вітчизняного ринку 
нафтопродуктів прийнято постанову 
Кабінету Міністрів України №814 від 
16.11.2016 «Про утворення Міжвідомчої 
робочої групи з питань функціонування 
ринку нафти і нафтопродуктів та розвит-
ку нафтопереробної промисловості».
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схвалення Концепції Державної цільової 
економічної програми реформування 
вугільної промисловості до 2020 року» 
доопрацьований та спрямований на 
повторне погодження ЦОВВ.

● У рамках підготовки до приватизації 
вугледобувних підприємств Міненерго-
вугілля 31.03.2016 передало пакет 
документів щодо ВП «Шахта "Бужансь-
ка"» ДП «Волиньвугілля» регіональному 
відділенню Фонду державного майна, 
підготовлений проект розпорядження 
КМУ «Про прийняття рішення про 
приватизацію».

● Введений жорсткий контроль за якістю 
видобутого та відвантаженого на збага-

● Триває співпраця з компанією 
«Westinghouse» в рамках контракту з ДП 
«НАЕК "Енергоатом"» на постачання 
ядерного палива для АЕС України, в 
рамках якої реалізовані заходи щодо 
диверсифікації джерел постачання ядер-
ного палива для атомних електростанцій 
України, з початку 2016 року здійснено 
13 поставок ядерного палива, 9 поста-
вок – АТ «ТВЕЛ» (РФ), 4 – компанія 
«Westinghouse» (США).

● Продовжений термін експлуатації 
енергоблоку №1 Запорізької АЕС до 
23.12.2025. 21 вересня 2016 року енер-
гоблок №1 Запорізької АЕС підключений 
до мережі.

● Верховна Рада України ухвалила Закон 
України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
врегулювання окремих питань правово-
го режиму території, що зазнала радіоак-
тивного забруднення внаслідок Чорно-
бильської катастрофи» №1472-VIII від 
14.07.2016. Розпорядженням КМУ №721-р 
від 05.10.2016 «Про вилучення та надання 
земельних ділянок у постійне користуван-
ня із зміною цільового призначення» ДП 
«НАЕК "Енергоатом"» надані земельні 
ділянки для спорудження централізовано-
го сховища відпрацьованого ядерного 
палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних 
атомних електростанцій.

● Уряд схвалив Постанову «Про 
затвердження Порядку переміщення 
через державний кордон відпрацьова-
ного ядерного палива українських атом-
них електростанцій та радіоактивних 
матеріалів, утворених в результаті його 
переробки» (27.09.2016).

робота із розробки та затвердження 
антикорупційних програм на 2017 рік.

● 04.10.2016 Парламент прийняв у 
першому читанні за основу Проект Закону 
України «Про внесення змін до Закону 
України №327-VIII від 09.04.2015 "Про 
запровадження нових інвестиційних 
можливостей, гарантування прав та 
законних інтересів суб'єктів підприємни-
цької діяльності для проведення масштаб-
ної енергомодернізації"» (№4549), для 
приведення профільного законодавства з 
питань енергосервісу у відповідності до 
ЗУ «Про публічні закупівлі». 

● Уряд схвалив Проект Закону України 
«Про Фонд енергоефективності» та пере-
дав його на розгляд Верховної Ради 
України (№5598 від 26.12.2016).

● Уряд схвалив розроблений Мінрегіон-
будом спільно з Держенергоефектив-
ності Проект Закону України «Про енер-
гетичну ефективність будівель», який 
переданий на розгляд у Верховну Раду 
України (№4941 від 11.07.2016). 
17.11.2016 Верховна Рада України 
розглянула законопроект та відправила 
його на доопрацювання (повторне 
перше читання).

● Станом на 01.01.2017 за державною 
програмою стимулювання енергоефек-
тивності видано майже 164 тис. «теплих» 
кредитів на загальну суму 2,734 млрд грн 
(з них 629 кредитів – для ОСББ/ЖБК). 
Понад 213 тис. українських родин отрима-
ли кредити, серед них майже 67 тис. одер-
жувачів субсидій. На реалізацію програми 
у 2016 році у Державному бюджеті перед-
бачено близько 894 млн грн.

чувальні фабрики та споживачам вугіл-
ля, що дозволило у 2016 році знизити 
зольність видобутого вугілля при плані 
43,3% до 41,7% (або на 1,6%).

● Міненерговугілля, спільно із представ-
никами громадськості та експертами, 
розробило та передало КМУ низку дієвих 
заходів із запобігання, виявлення та 
протидії корупції, які спрямовані на:

○ обрання керівників державних 
підприємств, установ, організацій лише 
шляхом прозорого конкурсу;

○ залучення представників громадянсь-
кого суспільства до оцінки корупціоген-
них ризиків в роботі Міненерговугілля та 
складання відповідної Антикорупційної 
програми;

○ систематичне публікування актуальної 
аналітичної інформації – в рамках відкри-
тості діяльності Міненерговугілля;

○ зустрічі з представниками ГО та ЗМІ з 
метою пояснень рішень та ініціатив 
міністерства з питань прозорості роботи 
галузі та запобігання проявам корупції;

○ перегляд регуляторних норматив-
но-правових актів, що діють у ПЕК, на 
предмет виявлення положень, які можуть 
сприяти вчиненню корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень. 

● Міненерговугілля є лідером серед 
інших міністерств у роботі щодо 
затвердження антикорупційних програм 
на підприємствах, які входять до сфери 
його управління: на підприємствах Міне-
нерговугілля затверджено 34 антикоруп-
ційні програми на 2016 рік, ведеться 
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купівлі та встановлення кільказонних 
лічильників – Постанова Уряду про 
внесення змін до Правил користування 
електричною енергією для населення. 
Тепер споживач може самостійно купити 
прилад обліку, а обленерго зобов'язаний 
його прийняти і зробити параметриза-
цію протягом 3 днів в місті і 5 днів для 
села.

● НКРЕКП схвалила інвестиційні програ-
ми на 2016 рік 82 суб’єктів господарюван-
ня, що провадять господарську діяль-
ність у сфері теплопостачання, якими 
заплановано встановлення 15 771 будин-
ковий прилад обліку теплової енергії.

● НКРЕКП схвалила інвестиційні програ-
ми на 2016 рік 23 суб’єктів господарю-
вання, що провадять господарську 
діяльність у сфері розподілу природного 
газу, якими заплановано встановлення 
19 222  будинкових приладів обліку 
природного газу. Встановлення забезпе-
чує економію 2,15 млрд грн.

● НКРЕКП інформує про успішне впро-
вадження пілотного проекту з дистанцій-
ного обліку споживання природного 
газу, до якого увійшли три 
газорозподільні компанії, розташовані у 
різних, за типом споживання та 
географічною ознакою, регіонах Украї-
ни, з покриттям 26 920 абонентів різних 
категорій. Станом на 25.12.2016 учасни-
ками пілотного проекту: фізично 
встановлені всі прилади вимірювання та 
зчитування показників; розроблене 
програмне забезпечення для опера-
торів та споживачів; продовжуються 
пусконалагоджувальні роботи, зчитуван-
ня показників та добове автоматичне 
балансування в тестовому режимі. На 

● Триває робота в регіонах щодо запро-
вадження місцевих програм енергое-
фективності: у 2016 році прийнято 216 
місцевих програм.

● Продовжується активна робота щодо 
заміщення та скорочення споживання 
газу. За останні два опалювальні періоди 
населенням, ТКЕ та бюджетними органі-
заціями скорочено та заміщено 7,2 млрд 
м3 газу (або 30%), зокрема: населенням – 
з 14,09 до 9,6 млрд м3 (або 35,6%); ТКЕ – з 
8,8 до 6,38 млрд м3 (або 27,5%); бюдже-
том – з 0,73 до 0,49 млрд м3 (або 33%).

● Вперше в Україні рішенням НКРЕКП з 
01.01.16 запроваджене стимулююче 
регулювання в сфері транспортування 
природного газу для Оператора 
газотранспортної системи ПАТ 
«Укртрансгаз» та встановлені нові 
тарифи на основі багаторічного 
стимулюючого регулювання.

● НКРЕКП прийняла постанову, якою 
спростила підключення до електричних 
мереж потужністю до 5 Мвт.

● Ухвалений Порядок забезпечення 
стандартів якості послуг з електропоста-
чання, з метою захисту прав споживачів, 
яким надаються послуги з електропоста-
чання неналежної якості, та для 
стимулювання ліцензіатів до підвищен-
ня рівня якості послуг, що відповідає 
практиці європейських країн (Постанова 
НКРЕКП № 1841 від 18.10.2016).

● 23.08.2016 на засіданні Уряду за ініціа-
тиви Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енерге-
тики та комунальних послуг, було ухвале-
не рішення, яке спростило процедуру 

2016-2020 роки;

○ схвалити «Енергетичну стратегію Украї-
ни на період до 2035 року».

● Активізувати роботу з підготовки норма-
тивно-правових актів із реалізації поло-
жень законопроекту «Про ринок 
електричної енергії України».

● Інтенсифікувати реформи щодо підви-
щення енергоефективності.

● Покращити фінансовий стан державних 
підприємств за рахунок подальшої 
оптимізації витрат та реалізації пріоритет-
них інвестиційних програм.

 

першому тестовому етапі система 
довела здатність: автоматичного форму-
вання реального балансу газу; виявлен-
ня нестандартних ситуацій; передачі 
даних незалежно від типу споживання та 
надання фактичної інформації щогодин-
ного споживання абоненту.

■ Що не вдалося

● Розробити законодавство для функ-
ціонування в Україні газового хабу.

● Створити умови, за яких трейдери із 
країн ЄС зможуть закуповувати 
природний газ у ПАТ «Газпром» на 
східному кордоні України.

● Впровадити біржову форму елек-
тронної торгівлі енергетичним вугіл-
лям для визначення об’єктивної ринко-
вої ціни на нього.

■ Необхідні дії зараз,
 щоб надолужити
 прогрес у реформі

  
● Прийняти в цілому законопроект «Про 
ринок електричної енергії України» (№
4493 від 21.04.2016).

● Прийняти Закон України «Про Фонд 
енергоефективності».

● На засіданні Уряду:

○ затвердити Державну цільову економіч-
ну програму розвитку вугільної галузі на 
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Де було запущено
пілотний проект:

ПОЛТАВА

ДНІПРО

ОДЕСА

Підприємство  Одесагаз

Назва контуру  Южний

Юридичні особи  77

Населення 8 748
багатоквартирні

Населення 2 552
приватні 

Підприємство  Дніпропетровськгаз

Назва контуру  П’ятихатки

Юридичні особи  168

Населення 1 585
багатоквартирні

Населення 7 225
приватні 

Підприємство  Полтавагаз

Назва контуру  Глобине

Юридичні особи  203

Населення _
багатоквартирні

Населення 6 362
приватні 

Станом на кінець 2016 року
учасниками пілотного проекту:

фізично встановлено всі прилади
вимірювання та зчитування показників

розроблено програмне забезпечення
для операторів та споживачів

продовжуються пусконалагоджувальні роботи,
зчитування показників та добове автоматичне
балансування в тестовому режимі

На першому тестовому
етапі система довела
здатність:

автоматичного формування
реального балансу газу

виявлення нестандартних ситуацій

передачі даних незалежно від типу
споживання та надання фактичної інформації
щогодинного споживання абоненту
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Існуюча система збору показників

Раз на місяць

Якщо абонент вдома,
2 рази на рік

Якщо додзвонились,
раз на місяць

За власним бажанням,
раз на місяць

Абонентський
відділ

Колл-центр

Кабінет
споживача
(Інтернет)

Щодоби за допомогою
дистанційного зчитування

Сервер
ліцензіата

Центр
накопичення
та зберігання
даних

Обсяги споживання різними категоріями збираються у різні моменти часу з різною
періодичністю, відповідно існуюча система не дозволяє коректно розрахувати
баланс споживання

Обсяги споживання вносяться до бази без процедур контролю
та верифікації

Система дистанційного зчитування показників

Вузол попереднього
збору даних

Вузол попереднього
збору даних

Сервер
ліцензіата

Центр
накопичення
та зберігання
даних

Автоматична передача даних 1-2 рази на добу
Для всіх споживачів

Автоматичний збір даних дозволяє формувати баланс споживання
в режимі реального часу

Автоматичний збір даних дозволяє індетифікувати нестандартні ситуації

Ключові результати від впровадження дистанційного обліку

Справедливість балансування обсягів природного газу

Оперативне визначення та усунення причини втрат природного газу в мережі,
що в свою чергу приводить до їх зменшення; оптимізація мережі виходячи з
достовірних даних по споживанню

Оперативне визначення та усунення причини витоків газу, що дозволить
своєчасне реагування та запобігатиме аварійним ситуаціям

Надання справедливої аналітичної інформації споживачу, що суттєво впливатиме
на ефективність використання енергоресурсів

Надання справедливої аналітичної інформації Регулятору, що забезпечить більш
обгрунтований аналіз структури тарифів та заходів планів розвитку
газорозподільних систем

Надання справедливої інформації оператору ГТС, що дозволить більш ефективно
керувати мережею та слугуватиме платформою для впровадження добового балансування
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чіткої системи приватизації, розширення 
списку підприємств, дозволених для 
приватизації, введення окремих проце-
дур для «малої» і «великої» приватизації 
(мала приватизація відбуватиметься 
через систему електронного аукціону 
ProZorro).

Створення наглядових рад в унітарних 
підприємствах та запровадження 
інституту незалежних директорів: 

● Закон України №1405-VIII від 
02.06.2016, завдяки якому покращується 
корпоративне управління у державних 
підприємствах (створення наглядових 
рад в унітарних державних та комуналь-
них підприємствах, запровадження 
інституту незалежних директорів, прове-
дення держпідприємствами обов'язко-
вого незалежного аудиту, розширення 
переліку обов'язкової для розкриття 
інформації про діяльність держпід-
приємств), прийнятий Верховною Радою 
з поправками Президента і набрав 
чинності.

○ На виконання положень Закону про 
корпоративне управління було розро-
блено 9 порядків, які визначають проце-
дуру створення наглядових рад, процес 
призначення членів наглядових рад, 
про розкриття інформації та ін. 7 поряд-
ків були ухвалені Кабінетом Міністрів 
(станом на 31 грудня 2016 не опубліко-
вані).

● Мінекономрозвитку відіграє одну з 
головних ролей в реформуванні НАК 
"Нафтогаз України", а саме у виконанні�
Плану дій з реформи корпоративного 
управління НАК "Нафтогаз України" та в�
реструктуризації компанії з метою 

■ Що вдалося
 досягнути

Приватизація нестратегічних держпід-
приємств:

● Верховна Рада України прийняла 
Закон України №1005-VIII від 16.02.2016 
«Про внесення змін до деяких законів 
України щодо вдосконалення процесу 
приватизації», який передбачає запро-
вадження прозорих процедур привати-
зації, недопущення до процесів привати-
зації у якості покупців осіб, зареєстрова-
них в державах, які визнані Верховною 
Радою України державою-агресором, 
або до яких застосовано санкції, виклю-
чення положення щодо обов'язкового 
пропонування для продажу на фондових 
біржах пакетів акцій акціонерних 
товариств розміром 5-10 відсотків 
статутного капіталу.

● З метою оптимізації портфелю 
підприємств у державній власності проа-
налізовані цілі та результати діяльності 
усіх таких підприємств. За результатами 
аналізу розроблений проект постанови 
КМУ, що містить такі переліки 
підприємств: рекомендовані до привати-
зації, рекомендовані до ліквідації та ті, що 
доцільно залишити в державній 
власності. 

● Для спрощення процесу приватизації 
Фонд держмайна, Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі за 
підтримки юридичної компанії Baker & 
McKenzie розробили законопроект про 
приватизацію. Новий законопроект 
передбачає впровадження простої та 

ринковий рівень компенсації:

● Оновлено процедуру призначення 
керівників найбільших державних 
підприємств через прийняття змін до 
Постанови КМУ №777 від 03.09.2008 
«Про проведення конкурсного відбору 
керівників суб'єктів господарювання 
державного сектору економіки». Повно-
важення з проведення конкурсного 
відбору керівників особливо важливих 
для економіки підприємств передані від 
органів управління до Мінекономро-
звитку. Склад Комітету з призначення 
був розширений до 18 експертів, за 
новою структурою збільшена кількість 
членів Комітету, які мають голос, з 5 до 9, 
а також введені до складу 4 нових 
незалежних експерти. Нові зміни вдоско-
налили роботу Комітету, зокрема голосу-
вання стало ще більш незалежним, а 
дорадча думка незалежних експертів – 
різноманітнішою.

● МЕРТ за допомогою професійних 
рекрутингових компаній провело 
конкурсний відбір керівників для трьох  
підприємств державного сектору 
економіки:  Українського державного 
підприємства поштового зв’язку «Укрпо-
шта», ПАТ «Укрзалізниця», НЕК «Укренер-
го», Уряд призначив керівників перших 
двох компаній. Ще для 4 підприємств 
були розроблені критерії, завершений 
прийом документів (ДП «Маріупольський 
морський торговельний порт», ДП 
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 
УДП «Укрхімтрансаміак», ДП « Завод 
«Електроважмаш»). Визначені переможці 
для 3 підприємств. Обрання переможця 
для заміщення посади керівника ДП 
«Завод «Електроважмаш» буде проведе-
но до кінця січня 2017 року.

відділення діяльності з транспортування 
та збереження природного�газу.�В межах 
реформи корпоративного управління 
компанії� 1-й етап виконаний: Постано-
вою КМУ  від 14.12.2016  № 1044 
затверджено новий Статут компанії; 
створена нова Наглядова рада та 
затверджена процедура призначення її 
членів. В межах 2-го етапу розробляють-
ся зміни до законів України з метою 
впровадження необхідних норм� для 
наближення України до стандартів ОЕСР 
в сфері управління державними 
компаніями.�

○ Наглядова рада НАК «Нафтогаз Украї-
ни» обрана і призначена. Три члени 
наглядової ради – незалежні експерти, зі 
значним досвідом роботи у нафтогазовій 
галузі по всьому світу; два інші члени – 
представники держави.

○ Була створена робоча група під 
головуванням Віце-прем'єр-міністра 
України для пришвидшення виконання 
плану дій щодо корпоративного управ-
ління НАК «Нафтогаз України».

○ В межах реструктуризації компанії з 
метою відділення діяльності з транспор-
тування та зберігання природного газу, 
Мінекономрозвитку разом з Міненерго-
вугілля актуалізували План дій щодо 
корпоративного управління нового 
оператора газотранспортної системи, і 
він був ухвалений Кабінетом Міністрів. 
Мінекономрозвитку розробляє зміни до 
законів України щодо концесії газотранс-
портної системи та підземних сховищ 
газу.

Прозорий процес призначення керів-
ників державних підприємств та 
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чіткої системи приватизації, розширення 
списку підприємств, дозволених для 
приватизації, введення окремих проце-
дур для «малої» і «великої» приватизації 
(мала приватизація відбуватиметься 
через систему електронного аукціону 
ProZorro).

Створення наглядових рад в унітарних 
підприємствах та запровадження 
інституту незалежних директорів: 

● Закон України №1405-VIII від 
02.06.2016, завдяки якому покращується 
корпоративне управління у державних 
підприємствах (створення наглядових 
рад в унітарних державних та комуналь-
них підприємствах, запровадження 
інституту незалежних директорів, прове-
дення держпідприємствами обов'язко-
вого незалежного аудиту, розширення 
переліку обов'язкової для розкриття 
інформації про діяльність держпід-
приємств), прийнятий Верховною Радою 
з поправками Президента і набрав 
чинності.

○ На виконання положень Закону про 
корпоративне управління було розро-
блено 9 порядків, які визначають проце-
дуру створення наглядових рад, процес 
призначення членів наглядових рад, 
про розкриття інформації та ін. 7 поряд-
ків були ухвалені Кабінетом Міністрів 
(станом на 31 грудня 2016 не опубліко-
вані).

● Мінекономрозвитку відіграє одну з 
головних ролей в реформуванні НАК 
"Нафтогаз України", а саме у виконанні�
Плану дій з реформи корпоративного 
управління НАК "Нафтогаз України" та в�
реструктуризації компанії з метою 

■ Що вдалося
 досягнути

Приватизація нестратегічних держпід-
приємств:

● Верховна Рада України прийняла 
Закон України №1005-VIII від 16.02.2016 
«Про внесення змін до деяких законів 
України щодо вдосконалення процесу 
приватизації», який передбачає запро-
вадження прозорих процедур привати-
зації, недопущення до процесів привати-
зації у якості покупців осіб, зареєстрова-
них в державах, які визнані Верховною 
Радою України державою-агресором, 
або до яких застосовано санкції, виклю-
чення положення щодо обов'язкового 
пропонування для продажу на фондових 
біржах пакетів акцій акціонерних 
товариств розміром 5-10 відсотків 
статутного капіталу.

● З метою оптимізації портфелю 
підприємств у державній власності проа-
налізовані цілі та результати діяльності 
усіх таких підприємств. За результатами 
аналізу розроблений проект постанови 
КМУ, що містить такі переліки 
підприємств: рекомендовані до привати-
зації, рекомендовані до ліквідації та ті, що 
доцільно залишити в державній 
власності. 

● Для спрощення процесу приватизації 
Фонд держмайна, Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі за 
підтримки юридичної компанії Baker & 
McKenzie розробили законопроект про 
приватизацію. Новий законопроект 
передбачає впровадження простої та 

ринковий рівень компенсації:

● Оновлено процедуру призначення 
керівників найбільших державних 
підприємств через прийняття змін до 
Постанови КМУ №777 від 03.09.2008 
«Про проведення конкурсного відбору 
керівників суб'єктів господарювання 
державного сектору економіки». Повно-
важення з проведення конкурсного 
відбору керівників особливо важливих 
для економіки підприємств передані від 
органів управління до Мінекономро-
звитку. Склад Комітету з призначення 
був розширений до 18 експертів, за 
новою структурою збільшена кількість 
членів Комітету, які мають голос, з 5 до 9, 
а також введені до складу 4 нових 
незалежних експерти. Нові зміни вдоско-
налили роботу Комітету, зокрема голосу-
вання стало ще більш незалежним, а 
дорадча думка незалежних експертів – 
різноманітнішою.

● МЕРТ за допомогою професійних 
рекрутингових компаній провело 
конкурсний відбір керівників для трьох  
підприємств державного сектору 
економіки:  Українського державного 
підприємства поштового зв’язку «Укрпо-
шта», ПАТ «Укрзалізниця», НЕК «Укренер-
го», Уряд призначив керівників перших 
двох компаній. Ще для 4 підприємств 
були розроблені критерії, завершений 
прийом документів (ДП «Маріупольський 
морський торговельний порт», ДП 
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 
УДП «Укрхімтрансаміак», ДП « Завод 
«Електроважмаш»). Визначені переможці 
для 3 підприємств. Обрання переможця 
для заміщення посади керівника ДП 
«Завод «Електроважмаш» буде проведе-
но до кінця січня 2017 року.

відділення діяльності з транспортування 
та збереження природного�газу.�В межах 
реформи корпоративного управління 
компанії� 1-й етап виконаний: Постано-
вою КМУ  від 14.12.2016  № 1044 
затверджено новий Статут компанії; 
створена нова Наглядова рада та 
затверджена процедура призначення її 
членів. В межах 2-го етапу розробляють-
ся зміни до законів України з метою 
впровадження необхідних норм� для 
наближення України до стандартів ОЕСР 
в сфері управління державними 
компаніями.�

○ Наглядова рада НАК «Нафтогаз Украї-
ни» обрана і призначена. Три члени 
наглядової ради – незалежні експерти, зі 
значним досвідом роботи у нафтогазовій 
галузі по всьому світу; два інші члени – 
представники держави.

○ Була створена робоча група під 
головуванням Віце-прем'єр-міністра 
України для пришвидшення виконання 
плану дій щодо корпоративного управ-
ління НАК «Нафтогаз України».

○ В межах реструктуризації компанії з 
метою відділення діяльності з транспор-
тування та зберігання природного газу, 
Мінекономрозвитку разом з Міненерго-
вугілля актуалізували План дій щодо 
корпоративного управління нового 
оператора газотранспортної системи, і 
він був ухвалений Кабінетом Міністрів. 
Мінекономрозвитку розробляє зміни до 
законів України щодо концесії газотранс-
портної системи та підземних сховищ 
газу.

Прозорий процес призначення керів-
ників державних підприємств та 
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новою КМУ №390, яка була прийнята 
минулого року.
 
Перегляд принципів та механізмів 
корпоративного управління банків:

Оздоровлення банківської системи має 
забезпечити стабільність їх функціону-
вання, сприятиме покращенню резуль-
татів роботи та підвищенню оцінки з 
боку потенційних інвесторів.

Допомагати трансформувати АТ «Ощад-
банк» буде Європейський банк рекон-
струкції та розвитку. У майбутньому в 
процесі приватизації може бути відчуже-
но 20 % акцій цього товариства мінори-
тарному акціонеру, що забезпечить 
залучення недержавних інвестицій. 

З метою забезпечення стабільності 
фінансової системи України 18 грудня 
2016 року Кабінет Міністрів України 
ухвалив рішення про входження держа-
ви до капіталу найбільшого українського 
банку - ПАТ «Приватбанк» та його 
капіталізацію, шляхом випуску облігацій 
внутрішньої державної позики в розмірі 
до 116,8 млрд гривень. Сформовано 
Наглядову раду цього банку з 7 осіб, до 
складу якої увійшли 4 представники 
провідних міжнародних компаній і 
фінансових організацій та 3 представни-
ки держави.

■ Що не вдалося

Законом України «Про Державний 
бюджет України на 2016 рік» встанов-
лено завдання з надходження коштів 
від приватизації державного майна 

○ Для керівників 6 держкомпаній призна-
чений ринковий рівень заробітної плати 
(ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ 
«Укртранснафта», ПАТ «Укртрансгаз», 
НАК «Нафтогаз України», Українське 
державне підприємство поштового 
зв’язку «Укрпошта» та ПАТ «Укрзалізни-
ця»). У співпраці з компанією PWC розро-
бляються KPI для держпідприємств, за 
виконання яких буде визначений рівень 
винагороди для усіх інших підприємств.
 
Підготовлені аналітичні звіти Мінеко-
номрозвитку про діяльність держпід-
приємств (ТОП-100):

● Опублікований аналітичний звіт за 9 
місяців 2015 p. та 12 місяців 2015 p. 
(ТОП-100) українською мовою. Підготов-
лений аналітичний звіт за 6 місяців 2016 
р., який буде опублікований на початку 
2017 р.

Програма навчання керівників 
держпідприємств:

● Завершена перша програма навчання 
керівників особливо важливих держпід-
приємств. Навчання було реалізоване за 
співпраці Київської школи економіки та 
WNISEF. Програма складалася з 15 
модулів, її відвідали 25 керівників.

● Розпочато другий етап програми 
навчання – MBA для топ-менеджменту 
держпідприємств.

Проведення аудиту:

● 36 держкомпаній (85% всіх активів) з 45 
найбільших мають висновки аудиту 
фінансової звітності або перебувають в 
процесі аудиту за 2015 р.  згідно з поста-

■ Необхідні дії зараз,
 щоб надолужити
 прогрес у реформі

  
Прийняти розроблений законопроект 
про приватизацію.

Призначити наглядові ради у щонай-
менше 15 великих компаніях.

Внести зміни до законодавства з метою 
спрощення і пришвидшення процедури 
ліквідації та передачі всіх непрацюючих 
держпідприємств до Фонду держмайна 
для ліквідації.

Розробити зміни до закону, що стосуєть-
ся корпоративного управління у НАК 
«Нафтогаз України», узгодити позиції всіх 
зацікавлених сторін та супроводжувати 
прийняття законопроекту Верховною 
Радою. Вказані зміни до закону передба-
чені Планом дій щодо корпоративного 
управління НАК «Нафтогаз України», 
який був розроблений НАК «Нафтогаз 
України» разом з експертами ЄБРР та 
затверджений на засіданні Уряду.

Узгодити спірні питання та затвердити 
проект постанови КМУ, що містить 
переліки підприємств: рекомендовані до 
приватизації, рекомендовані до ліквіда-
ції та ті, що доцільно залишити в держав-
ній власності.

Зазначені заходи мають сприяти 
надходженню коштів від приватизації  
державного майна до державного 
бюджету,  так Законом України від 
20.12.2016 № 1801-VIII«Про Державний 
бюджет України на 2017 рік» визна-
чено надходження в  обсязі 17,1 млрд грн.

до державного бюджету у 2016 році 
обсягом 17,1 млрд грн,  які  планува-
лось отримати від продажу:

● державного пакету акцій ПАТ 
«Одеський припортовий завод» -
13 175 млн грн; 

● державних пакетів акцій обленерго 
-  3 825 млн грн; 

● інших об’єктів - 100 млн грн. 

Від продажу державного майна у процесі 
приватизації перераховано до держав-
ного бюджету  188 918 889,6 грн.  та від 
об’єктів із земельними ділянками
4 274 272,92 грн.

Не відбувся аукціон з продажу державно-
го пакету акцій ПАТ « Одеський припор-
товий завод», через відсутність заявок 
від інвесторів приватизацію державних 
пакетів акцій енергокомпаній перенесе-
но на 2017 рік.

Конкурси щодо призначення керівни-
ка для ПАТ «Центренерго» та НЕК 
«Укренерго» заблоковані судовими 
рішеннями.

Конкурс для ДП «Укрспирт» має буде 
проведений повторно через відсут-
ність узгодженої позиції членів Комі-
тету з призначення щодо переможця.

Проект Закону № 4536, який би вилу-
чив підприємства спиртової галузі та 
стивідорні компанії зі списку заборо-
нених до приватизації, не був прого-
лосований в Парламенті.
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кількість виключень, що дозволяли от-
римати державну земельну ділянку поза 
межами аукціону.

6. Комітет ВР з питань бюджету схвалив 
розпорядження Кабінету Міністрів № 76 
від 27 січня 2016 р. «Деякі питання забез-
печення діяльності Державної служби з 
питань безпечності харчових продуктів 
та захисту споживачів», яким передбачив 
фінансування Держпродспоживслужби шля-
хом передачі бюджетних призначень з 
інших центральних органів виконавчої 
влади, що приєднуються до Служби.

7. КМУ ухвалив розпорядження «Про 
схвалення Всеохоплюючої стратегії імпле-
ментації Глави IV (санітарні та фітоса-
нітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і 
питання, пов'язані з торгівлею» Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС.

Що вдалося досягнути у 2-му кварталі:

1. Президент України підписав Закон 
України №1067-VIII від 31.03.2016 "Про 
внесення змін до деяких законів України 
щодо стимулювання створення та діяль-
ності сімейних фермерських госпо-
дарств". Цей закон має сприяти легаліза-
ції та виведенню в правове поле діяль-
ність особистих селянських господарств, 
які фактично трансформувались в сімей-
ні фермерські господарства, як повно-
правних учасників аграрного ринку.

2. Держпродспоживслужба офіційно 
розпочала роботу і стала до виконання 
своїх функцій. Старт роботи дало розпо-
рядження Кабінету Міністрів України №
260-р від 06.04.2016 "Питання Державної 
служби з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів".

■ Що вдалося
 досягнути

Що вдалося досягнути у 1-му кварталі:

1. 27.01.2016 прийнято розпорядження 
Кабінету Міністрів України № 76 "Деякі 
питання забезпечення діяльності Держав-
ної служби з питань безпечності харчо-
вих продуктів та захисту споживачів", 
яким передбачено фінансування Держпрод-
споживслужби шляхом передачі бюджет-
них призначень з інших центральних 
органів виконавчої влади, що приєдну-
ються до згаданої Служби.
 
2. 24.02.2016 прийнято розпорядження 
Кабінету Міністрів України № "Про 
схвалення Всеохоплюючої стратегії імпле-
ментації Глави IV (санітарні та фітосанітар-
ні заходи) Розділу IV "Торгівля і питання, 
пов'язані з торгівлею" Угоди про асоціа-
цію між Україною та ЄС".

3. 23.03.2016 прийнято постанову Кабі-
нету Міністрів України № 208 "Про 
затвердження Детальних правил вироб-
ництва органічної продукції (сировини) 
бджільництва".

4. 30.03.2016 прийнято постанову Кабі-
нету Міністрів України №241 "Про зат-
вердження Детальних правил виробни-
цтва органічної продукції (сировини) 
тваринного походження".

5. Верховна Рада України прийняла 
Закон України №1012-VIII від 18.02.2016 
"Про внесення змін до Земельного 
кодексу України щодо проведення 
земельних торгів", яким зменшено 

мерства. Згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України № 979, Держрибагент-
ство є відповідальним за наповнення та 
ведення реєстру, а територіальні органи 
Держрибагентства, органи місцевої влади, 
облдержадміністрації та самі користувачі 
зобов’язані надавати йому інформацію 
про укладені правочини щодо оренди 
водойм. Реєстр містить для цього необ-
хідну електронну форму.

8. 16.06.2016 на Київщині запрацював 
перший в Україні рибоохоронний патруль. 
Він був створений замість органів рибо-
охорони для забезпечення на українсь-
ких водоймах ефективної системи 
контролю за використанням і відтворен-
ням риби (водних біоресурсів) та бороть-
би з браконьєрством. Орган підпорядко-
вується центральному органу виконав-
чої влади у сфері рибного господарства 
– Держрибагентству України.

Що вдалося досягнути у 3-му кварталі:

1. 20.09.2016 Верховна Рада України 
ратифікувала фінансову угоду (проект 
"Основний кредит для аграрної галузі - 
Україна") між Україною та Європейським 
інвестиційним банком на суму 400 млн 
євро, що передбачатиме фінансову 
підтримку фермерів.

2. 20.09.2016 Верховна Рада України 
прийняла Закону України №1532-VIII 
"Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо встановлення 
мінімального строку оренди земельних 
ділянок сільськогосподарського призна-
чення, на яких проводиться гідротехніч-
на меліорація", яким встановлено мінімаль-
ний строк оренди не менше ніж 10 років 
для земельних ділянок сільськогоспо-

3. 19.04.2016 прийнятий в першому 
читані законопроект №4355 "Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розширення повно-
важень органів місцевого самовряду-
вання з управління земельними ресур-
сами та посилення державного контро-
лю за використанням і охороною 
земель".

4. Міністерство аграрної політики та 
продовольства України відкрило 
консультаційний центр щодо консульта-
цій бізнесу з експорту аграрної продукції 
до країн ЄС.

5. Міністерство аграрної політики та 
продовольства України прийняло наказ 
№ 157 "Про затвердження Вимог до 
продуктів з какао та шоколаду", яким 
зробило вагомий внесок у гармонізацію 
законодавства України з ЄС.

6. Верховна Рада України прийняла 
Закон України №1405-VIII від 02.06.2016 
"Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо управління 
об'єктами державної власності", згідно із 
яким , посадові особи державних органів 
(керівники міністерств) повинні бути 
відсторонені від управління державними 
компаніями, а на державних підприєм-
ствах необхідно ввести корпоративне 
управління відповідно до стандартів 
ОЕСР.

7. Держрибагентство презентувало перший 
в історії України Реєстр рибогосподарсь-
ких об’єктів та їх частин. Реєстр є уніфіко-
ваною електронною базою з вичерпною 
інформацією про всі водойми України, 
придатні для рибогосподарської діяль-
ності, аквакультури або рибного фер-
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продукції. У 2017 році розподіл такої 
бюджетної дотації  здійснюватиметься в 
автоматичному режимі пропорційно 
сумі вартості реалізованої сільського-
сподарським товаровиробником сільсь-
когосподарської продукції. (Закони Украї-
ни "Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних надходжень 
у 2017 році" і "Про Державний бюджет 
України на 2017 рік").
 
2. Верховна Рада України усунула 
диспропорцію в ставках земельного 
податку та орендної плати за землю 
встановивши, що мінімальний розмір 
орендної плати за землі державної та 
комунальної власності не може бути 
менше розміру земельного податку, 
встановленого для відповідної категорії 
земельних ділянок на відповідній тери-
торії (Закон України від 21.12.2016 №
1797-VIII "Про внесення змін до Податко-
вого кодексу України (щодо поліпшення 
інвестиційного клімату в Україні)"). 

■ Що не вдалося

1. Верховною Радою України не розгляну-
то проект Закону України №4536 від 
27.04.2016 "Про внесення змін до Закону 
України "Про перелік об'єктів права 
державної власності, що не підлягають 
приватизації" щодо деяких об'єктів сільсь-
когосподарської та транспортної галузей". 
Законопроект пропонує виключити з 
переліку заборонених до приватизації 374 
державних аграрних підприємств.

2. Верховною Радою України не розгляну-

дарського призначення, на яких прово-
диться гідротехнічна меліорація, та 
зобов’язано орендарів сприяти належ-
ній експлуатації меліоративних систем та 
об’єктів інженерної інфраструктури.

3. 20.09.2016 Верховна Рада України 
прийняла Закон України "Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо правової долі земельних 
ділянок, власники яких померли", яким 
затверджено механізм регулювання 
щодо правової долі земельних ділянок, 
власники яких померли.

4. 20.09.2016 Верховна Рада України 
прийняла Закон України № 1534-VIII "Про 
внесення змін до Закону України "Про 
державне регулювання виробництва і 
обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютю-
нових виробів" щодо оптової торгівлі 
алкогольними напоями, виготовленими 
з власного (не придбаного) виноматеріа-
лу", яким відмінено ліцензування торгівлі 
власного виноматеріалу для малих та 
середніх виробників.

5. Верховна Рада України  проголосува-
ла за продовження мораторію на 
продаж земель с/г призначення до 
01.01.2018 року.

Що вдалося досягнути у 4-му кварталі:

1. Верховна Рада України надала на 5 
років (з 1 січня 2017 року до 1 січня 2022 
року) право включеним до відповідного 
Реєстру сільськогосподарським товаро-
виробникам на отримання бюджетної 
дотації для розвитку сільськогосподарсь-
ких товаровиробників та стимулювання 
виробництва сільськогосподарської 

то у другому читанні проект Закону №4355 
від 15.04.2016 "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
розширення повноважень органів місце-
вого самоврядування з управління 
земельними ресурсами та посилення 
державного контролю за використанням і 
охороною земель" (прийнято у першому 
читанні 19.04.2016).
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● передбачені виключно конкурсні 
процедури при призначенні та переве-
денні суддів;

● запроваджені ефективні механізми 
здійснення дисциплінарного провад-
ження щодо судді;

● відновлено роль Верховного Суду 
України як найвищого судового органу в 
системі судів.

4. Проведений добір та конкурсне 
призначення членів ВРЮ та ВККС 
відповідно з новими правилами на 
основі принципів верховенства права, 
гласності та публічності, політичної 
нейтральності.

5. Рада з питань судової реформи розро-
била та прийняла за основу проекти 
змін до Цивільного процесуального 
кодексу, нову редакцію Господарсько-
го процесуального кодексу, доопра-
цьовуються зміни до Кодексу 
адміністративного судочинства, триває 
громадське та експертне обговорення 
законопроектів.
 
6. Рада з питань судової реформи розро-
била проекти, а Верховна Рада України – 
прийняла закони щодо реформування 
системи виконання судових рішень.

7. Рада з питань судової реформи розро-
била, а Президент України вніс до 
Верховної Ради України проекти Законів 
щодо електронного наказного провад-
ження та системи автоматизованого 
арешту коштів у цивільному та господар-
ському судочинстві.

8. Рада суддів України розробила та 

■ Що вдалося
 досягнути

1. Рада з питань судової реформи розро-
била та затвердила Стратегію реформу-
вання судоустрою, судочинства та 
суміжних правових інститутів на 
2015-2020 роки (Стратегія), а також 
детальний План дій щодо реалізації її 
положень.

2. Указом Президента України від 
20.05.2015 Стратегію схвалено, а також 
запропоновано Кабінету Міністрів Украї-
ни визначити механізм впровадження 
Плану дій щодо реалізації її положень та 
інформувати про стан його виконання.

3. Прийнятий Закон України «Про забез-
печення права на справедливий суд», 
відповідно з яким:

● передбачені механізми очищення 
суддівського корпусу, в тому числі 
шляхом кваліфікаційного оцінювання 
всіх суддів з метою перевірки їх компе-
тентності, доброчесності, професійної 
етики;

● запроваджений інститут суддівського 
досьє, яке містить історію професійної 
діяльності судді;

● передбачені нові прозорі правила 
формування Вищої ради юстиції (ВРЮ) 
та Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України (ВККС);

● удосконалений процес добору суддів, 
підвищені вимоги до кандидатів; 

голосів «ЗА»).

30 вересня 2016 року набрали чинності 
зміни до Конституції в частині правосуд-
дя. 

16. Рада з питань судової реформи 
розробила, а Верховна Рада України 
прийняла Закон України «Про судоу-
стрій і статус суддів», який вступив в дію 
одночасно зі змінами до Конституції в 
частині правосуддя. Відповідно до зазна-
ченого Закону: 

● протягом 6 місяців після набуття 
Законом чинності передбачено 
утворення нового Верховного Суду, у 
складі якого діятимуть Велика Палата, 
функцією якої є уніфікація судової практи-
ки та вирішення юрисдикційних спорів, 
та чотири касаційні суди, функцією яких є 
розгляд справ в касаційному порядку. 
Судді ВС призначаються на посади 
виключно на підставі відкритого і 
публічного конкурсу та кваліфікаційно-
го оцінювання як його складової;

● передбачена можливість брати участь 
у конкурсах для кандидатів з-поза меж 
системи – адвокатів та науковців у галузі 
права – з не менш ніж 10-річним досві-
дом роботи для кандидатів в судді 
Верховного Суду та з не менш ніж 7-річ-
ним досвідом роботи для кандидатів в 
судді апеляційних судів;

● передбачений перехід до триланкової 
судової системи;

● передбачене створення Вищого суду з 
питань інтелектуальної власності та 
Вищого антикорупційного суду;

затвердила Положення про порядок 
ведення суддівського досьє.
 
9. Державна судова адміністрація 
формує суддівські досьє.

10. Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України затвердила Положення про 
порядок та методологію кваліфікаційно-
го оцінювання судді, Положення про 
порядок складення іспиту та методику 
його оцінювання під час проведення 
кваліфікаційного оцінювання судді.

11. Рада суддів України погодила Поло-
ження про порядок та методологію 
кваліфікаційного оцінювання судді та 
Положення про порядок складення 
іспиту та методику його оцінювання під 
час проведення кваліфікаційного оціню-
вання судді, затверджені ВККС.

12. Рада з питань судової реформи 
затвердила річні плани дій щодо реаліза-
ції положень Стратегії реформування 
судоустрою, судочинства та суміжних 
правових інститутів.

13. Рада з питань судової реформи 
затвердила Концепцію оптимізації 
інфраструктури забезпечення органів 
судової влади.

14. Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України розпочала процедуру 
кваліфікаційного оцінювання всіх 
суддів. Протягом лютого-червня 2016 
року ВККС провела оцінювання понад 
300 суддів. 

15. 2 червня 2016 року Верховна Рада 
України остаточно схвалила зміни до 
Конституції в частині правосуддя (335 
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суддівського врядування. Дисциплінарні 
повноваження щодо суддів будуть пере-
дані до Вищої ради правосуддя, а Вища 
кваліфікаційна комісія суддів зосередить-
ся на вирішенні кваліфікаційних питань. 

17. Рада з питань судової реформи 
розробила законопроект, а парламент 
прийняв Закон України «Про Вищу раду 
правосуддя», відповідно до якого:
 
● ВРП є незалежним органом державної 
влади та суддівського врядування, в 
якому більшість складають судді, обрані 
суддями, що є одним із стандартів Ради 
Європи. ВРП формується з політично 
нейтральних професіоналів;

● ВРП є головним органом в питаннях 
суддівської кар’єри, який приймає рішен-
ня про призначення, звільнення, пере-
ведення суддів та відповідає за форму-
вання доброчесного, високопрофесій-
ного, незалежного корпусу суддів;

● ВРП є єдиним дисциплінарним 
органом щодо суддів та контролює 
додержання закону і етики в діяльності 
суддів і прокурорів;

● передбачена швидка, зрозуміла прозо-
ра процедура розгляду дисциплінарних 
справ. Рішення про притягнення судді 
до відповідальності ухвалюються дисци-
плінарними палатами, скарги на рішен-
ня розглядаються ВРП у пленарному 
складі;

● ВРП надає згоду на затримання судді 
чи утримання його під вартою чи ареш-
том, а також ухвалює рішення про тимча-
сове відсторонення судді від здійснення 
правосуддя;

● приведено у відповідність до змін до 
Конституції в частині правосуддя проце-
дуру кваліфікаційного оцінювання 
суддів. Передбачено, що оцінювання 
відбуватиметься за критеріями компе-
тентності (професійної, особистої, 
соціальної тощо), професійної етики та 
доброчесності;

● передбачено, що судді, які не пройдуть 
кваліфікаційне оцінювання або  відмов-
ляться його проходити, будуть звільнені;

● передбачена підстава звільнення судді 
– порушення обов'язку підтвердити 
законність джерела походження майна;

● передбачений прозорий конкурс на 
будь-яку посаду судді;

● передбачена широка участь громадсь-
кості у процедурах кваліфікаційного 
оцінювання суддів та моніторингу спосо-
бу життя суддів;

● передбачене створення при Вищій 
кваліфікаційній комісії суддів України 
Громадської ради доброчесності, яка 
сприятиме ВККС у встановленні 
відповідності судді або кандидата на 
посаду судді критеріям професійної 
етики та доброчесності;

● передбачене подання суддями двох 
нових Декларацій – доброчесності та 
родинних зв’язків; 

● передбачене підвищення зарплат 
суддям, але виключно тим, хто успішно 
пройшов кваліфікаційне оцінювання;

● запроваджені нові підходи до 
розподілу повноважень між органами 

■ Що не вдалося

● В цілому все відбувається відповідно 
до графіку.

■ Необхідні дії зараз,
 щоб надолужити
 прогрес у реформі

  
● Верховній Раді України – прийняти 
Закон «Про Конституційний Суд України».

● Вищій кваліфікаційній комісії суддів – 
вчасно та ефективно провести конкурс 
для призначення на посади суддів 
Верховного суду.

● Раді з питань судової реформи – за 
результатами громадських та експертних 
обговорень остаточно доопрацювати та 
затвердити проект закону про внесення 
змін до Цивільного процесуального 
кодексу, проект Господарського процесу-
ального кодексу в новій редакції. 

● Раді з питань судової реформи – завер-
шити підготовку проекту Закону про 
внесення змін до Кодексу адміністратив-
ного судочинства.

● Раді з питань судової реформи – за 
результатами громадських та експертних 
обговорень остаточно доопрацювати та 
затвердити проект Закону про внесення 
змін до Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність». 

● ВРП надає обов’язкові до розгляду 
висновки щодо законопроектів з питань 
утворення, реорганізації чи ліквідації 
судів, статусу суддів чи судоустрою, а 
також узагальнює пропозиції судів, 
органів та установ системи правосуддя 
стосовно законодавства щодо їх статусу 
та функціонування, статусу суддів та 
судоустрою. 

18. Рада з питань судової реформи 
розробила та винесла на громадське та 
експертне обговорення проект Закону 
про внесення змін до Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність», відбулося його експертне обгово-
рення в регіонах України.

19. Рада з питань судової реформи 
розробила, а народні депутати – члени 
Ради – внесли проект Закону України 
«Про Конституційний Суд України» на 
розгляд парламенту. 9 грудня 2016 року 
законопроект «Про Конституційний Суд 
України» був підтриманий Венеціансь-
кою комісією. 

20. Вища кваліфікаційна комісія суддів 
розпочала 7 листопада конкурс для 
призначення на посади 120 суддів 
нового Верховного суду. ВККС отримала 
1436 заявок, а документи подали 846 
кандидатів. Комісія допустила до участі в 
конкурсі 653 кандидата – суддів, адво-
катів, науковців. Наразі триває спеціаль-
на перевірка кандидатів, а самі кандида-
ти готуються до складання анонімного 
письмового тестування та виконання 
практичного завдання, проведення яких 
заплановане на 30 січня та 2 лютого 
2017 року відповідно. 
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● передбачені виключно конкурсні 
процедури при призначенні та переве-
денні суддів;

● запроваджені ефективні механізми 
здійснення дисциплінарного провад-
ження щодо судді;

● відновлено роль Верховного Суду 
України як найвищого судового органу в 
системі судів.

4. Проведений добір та конкурсне 
призначення членів ВРЮ та ВККС 
відповідно з новими правилами на 
основі принципів верховенства права, 
гласності та публічності, політичної 
нейтральності.

5. Рада з питань судової реформи розро-
била та прийняла за основу проекти 
змін до Цивільного процесуального 
кодексу, нову редакцію Господарсько-
го процесуального кодексу, доопра-
цьовуються зміни до Кодексу 
адміністративного судочинства, триває 
громадське та експертне обговорення 
законопроектів.
 
6. Рада з питань судової реформи розро-
била проекти, а Верховна Рада України – 
прийняла закони щодо реформування 
системи виконання судових рішень.

7. Рада з питань судової реформи розро-
била, а Президент України вніс до 
Верховної Ради України проекти Законів 
щодо електронного наказного провад-
ження та системи автоматизованого 
арешту коштів у цивільному та господар-
ському судочинстві.

8. Рада суддів України розробила та 

■ Що вдалося
 досягнути

1. Рада з питань судової реформи розро-
била та затвердила Стратегію реформу-
вання судоустрою, судочинства та 
суміжних правових інститутів на 
2015-2020 роки (Стратегія), а також 
детальний План дій щодо реалізації її 
положень.

2. Указом Президента України від 
20.05.2015 Стратегію схвалено, а також 
запропоновано Кабінету Міністрів Украї-
ни визначити механізм впровадження 
Плану дій щодо реалізації її положень та 
інформувати про стан його виконання.

3. Прийнятий Закон України «Про забез-
печення права на справедливий суд», 
відповідно з яким:

● передбачені механізми очищення 
суддівського корпусу, в тому числі 
шляхом кваліфікаційного оцінювання 
всіх суддів з метою перевірки їх компе-
тентності, доброчесності, професійної 
етики;

● запроваджений інститут суддівського 
досьє, яке містить історію професійної 
діяльності судді;

● передбачені нові прозорі правила 
формування Вищої ради юстиції (ВРЮ) 
та Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України (ВККС);

● удосконалений процес добору суддів, 
підвищені вимоги до кандидатів; 

голосів «ЗА»).

30 вересня 2016 року набрали чинності 
зміни до Конституції в частині правосуд-
дя. 

16. Рада з питань судової реформи 
розробила, а Верховна Рада України 
прийняла Закон України «Про судоу-
стрій і статус суддів», який вступив в дію 
одночасно зі змінами до Конституції в 
частині правосуддя. Відповідно до зазна-
ченого Закону: 

● протягом 6 місяців після набуття 
Законом чинності передбачено 
утворення нового Верховного Суду, у 
складі якого діятимуть Велика Палата, 
функцією якої є уніфікація судової практи-
ки та вирішення юрисдикційних спорів, 
та чотири касаційні суди, функцією яких є 
розгляд справ в касаційному порядку. 
Судді ВС призначаються на посади 
виключно на підставі відкритого і 
публічного конкурсу та кваліфікаційно-
го оцінювання як його складової;

● передбачена можливість брати участь 
у конкурсах для кандидатів з-поза меж 
системи – адвокатів та науковців у галузі 
права – з не менш ніж 10-річним досві-
дом роботи для кандидатів в судді 
Верховного Суду та з не менш ніж 7-річ-
ним досвідом роботи для кандидатів в 
судді апеляційних судів;

● передбачений перехід до триланкової 
судової системи;

● передбачене створення Вищого суду з 
питань інтелектуальної власності та 
Вищого антикорупційного суду;

затвердила Положення про порядок 
ведення суддівського досьє.
 
9. Державна судова адміністрація 
формує суддівські досьє.

10. Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України затвердила Положення про 
порядок та методологію кваліфікаційно-
го оцінювання судді, Положення про 
порядок складення іспиту та методику 
його оцінювання під час проведення 
кваліфікаційного оцінювання судді.

11. Рада суддів України погодила Поло-
ження про порядок та методологію 
кваліфікаційного оцінювання судді та 
Положення про порядок складення 
іспиту та методику його оцінювання під 
час проведення кваліфікаційного оціню-
вання судді, затверджені ВККС.

12. Рада з питань судової реформи 
затвердила річні плани дій щодо реаліза-
ції положень Стратегії реформування 
судоустрою, судочинства та суміжних 
правових інститутів.

13. Рада з питань судової реформи 
затвердила Концепцію оптимізації 
інфраструктури забезпечення органів 
судової влади.

14. Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України розпочала процедуру 
кваліфікаційного оцінювання всіх 
суддів. Протягом лютого-червня 2016 
року ВККС провела оцінювання понад 
300 суддів. 

15. 2 червня 2016 року Верховна Рада 
України остаточно схвалила зміни до 
Конституції в частині правосуддя (335 
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суддівського врядування. Дисциплінарні 
повноваження щодо суддів будуть пере-
дані до Вищої ради правосуддя, а Вища 
кваліфікаційна комісія суддів зосередить-
ся на вирішенні кваліфікаційних питань. 

17. Рада з питань судової реформи 
розробила законопроект, а парламент 
прийняв Закон України «Про Вищу раду 
правосуддя», відповідно до якого:
 
● ВРП є незалежним органом державної 
влади та суддівського врядування, в 
якому більшість складають судді, обрані 
суддями, що є одним із стандартів Ради 
Європи. ВРП формується з політично 
нейтральних професіоналів;

● ВРП є головним органом в питаннях 
суддівської кар’єри, який приймає рішен-
ня про призначення, звільнення, пере-
ведення суддів та відповідає за форму-
вання доброчесного, високопрофесій-
ного, незалежного корпусу суддів;

● ВРП є єдиним дисциплінарним 
органом щодо суддів та контролює 
додержання закону і етики в діяльності 
суддів і прокурорів;

● передбачена швидка, зрозуміла прозо-
ра процедура розгляду дисциплінарних 
справ. Рішення про притягнення судді 
до відповідальності ухвалюються дисци-
плінарними палатами, скарги на рішен-
ня розглядаються ВРП у пленарному 
складі;

● ВРП надає згоду на затримання судді 
чи утримання його під вартою чи ареш-
том, а також ухвалює рішення про тимча-
сове відсторонення судді від здійснення 
правосуддя;

● приведено у відповідність до змін до 
Конституції в частині правосуддя проце-
дуру кваліфікаційного оцінювання 
суддів. Передбачено, що оцінювання 
відбуватиметься за критеріями компе-
тентності (професійної, особистої, 
соціальної тощо), професійної етики та 
доброчесності;

● передбачено, що судді, які не пройдуть 
кваліфікаційне оцінювання або  відмов-
ляться його проходити, будуть звільнені;

● передбачена підстава звільнення судді 
– порушення обов'язку підтвердити 
законність джерела походження майна;

● передбачений прозорий конкурс на 
будь-яку посаду судді;

● передбачена широка участь громадсь-
кості у процедурах кваліфікаційного 
оцінювання суддів та моніторингу спосо-
бу життя суддів;

● передбачене створення при Вищій 
кваліфікаційній комісії суддів України 
Громадської ради доброчесності, яка 
сприятиме ВККС у встановленні 
відповідності судді або кандидата на 
посаду судді критеріям професійної 
етики та доброчесності;

● передбачене подання суддями двох 
нових Декларацій – доброчесності та 
родинних зв’язків; 

● передбачене підвищення зарплат 
суддям, але виключно тим, хто успішно 
пройшов кваліфікаційне оцінювання;

● запроваджені нові підходи до 
розподілу повноважень між органами 

■ Що не вдалося

● В цілому все відбувається відповідно 
до графіку.

■ Необхідні дії зараз,
 щоб надолужити
 прогрес у реформі

  
● Верховній Раді України – прийняти 
Закон «Про Конституційний Суд України».

● Вищій кваліфікаційній комісії суддів – 
вчасно та ефективно провести конкурс 
для призначення на посади суддів 
Верховного суду.

● Раді з питань судової реформи – за 
результатами громадських та експертних 
обговорень остаточно доопрацювати та 
затвердити проект закону про внесення 
змін до Цивільного процесуального 
кодексу, проект Господарського процесу-
ального кодексу в новій редакції. 

● Раді з питань судової реформи – завер-
шити підготовку проекту Закону про 
внесення змін до Кодексу адміністратив-
ного судочинства.

● Раді з питань судової реформи – за 
результатами громадських та експертних 
обговорень остаточно доопрацювати та 
затвердити проект Закону про внесення 
змін до Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність». 

● ВРП надає обов’язкові до розгляду 
висновки щодо законопроектів з питань 
утворення, реорганізації чи ліквідації 
судів, статусу суддів чи судоустрою, а 
також узагальнює пропозиції судів, 
органів та установ системи правосуддя 
стосовно законодавства щодо їх статусу 
та функціонування, статусу суддів та 
судоустрою. 

18. Рада з питань судової реформи 
розробила та винесла на громадське та 
експертне обговорення проект Закону 
про внесення змін до Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність», відбулося його експертне обгово-
рення в регіонах України.

19. Рада з питань судової реформи 
розробила, а народні депутати – члени 
Ради – внесли проект Закону України 
«Про Конституційний Суд України» на 
розгляд парламенту. 9 грудня 2016 року 
законопроект «Про Конституційний Суд 
України» був підтриманий Венеціансь-
кою комісією. 

20. Вища кваліфікаційна комісія суддів 
розпочала 7 листопада конкурс для 
призначення на посади 120 суддів 
нового Верховного суду. ВККС отримала 
1436 заявок, а документи подали 846 
кандидатів. Комісія допустила до участі в 
конкурсі 653 кандидата – суддів, адво-
катів, науковців. Наразі триває спеціаль-
на перевірка кандидатів, а самі кандида-
ти готуються до складання анонімного 
письмового тестування та виконання 
практичного завдання, проведення яких 
заплановане на 30 січня та 2 лютого 
2017 року відповідно. 
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Загальний портрет кандидатів
на посади суддів Верховного Суду

653

230
11

423

 КАНДИДАТИ

ДОПУЩЕНО ДО УЧАСТІ В КОНКУРСІ:  

З НИХ:

69% 

НАЙМОЛОДШИЙ КАНДИДАТ

НАЙСТАРШИЙ КАНДИДАТ

 років32

 років63

32

62

ВІКОВІ ГРУПИ:

ДО 35 РОКІВ
КАНДИДАТІВ

285 35-45 РОКІВ
КАНДИДАТІВ

269 46-55 РОКІВ
КАНДИДАТІВ

7,5%12,5% 

134211

123 185
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КАСАЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД  

КАСАЦІЙНИЙ
ЦИВІЛЬНИЙ  СУД 

КАСАЦІЙНИЙ
КРИМІНАЛЬНИЙ СУД 

СУДДІ СУКУПНИЙ СТАЖНАУКОВЦІ 

80 56-60 РОКІВ
КАНДИДАТІВ

8 61-63 РОКІВ
КАНДИДАТІВ

30 МІСЦЬ  

30 МІСЦЬ 
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11%
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КІРОВОГРАДСЬКА
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ЧЕРНІВЕЦЬКА
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* ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
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WWW.VKKSU.GOV.UA

КАНДИДАТІВ КАНДИДАТІВ

КАНДИДАТІВ КАНДИДАТІВ
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По 6 суддів призначають

Президент

Верховна
Рада

З’їзд
суддів

18
Склад

КСУ

Повноважний,
якщо у складі

12
суддів

Виключно конкурсний відбір
на посади суддів КСУ

Запроваджується інститут спеціального радника - надання експертної
допомоги в конституційних провадженнях за конституційною скаргою
(до 1 січня 2020 року).

Суддя іноземної держави у відставці або представник міжнародної
урядової організації.

Структура і повноваження органів КСУ

● Конституційність законів, актів ВРУ, Президента, КМУ, ВР АРК

● Офіційне тлумачення Конституції

● Відповідність Конституції до чинних міжнародних договорів України або
міжнародних договорів, що вносяться до ВРУ для надання згоди на їх обов’язковість

● Конституційність питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський
референдум за народною ініціативою

● Додержання конституційної процедури розслідування і розгляду
справи про усунення Президента з поста в порядку імпічменту

● Відповідність законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам
статей 157 і 158 Конституції

● Наявність порушення ВР АРК Конституції або законів

● Відповідність нормативно-правових актів ВР АРК Конституції або законам України

● Конституційність законів України (їх окремих положень) за конституційними
скаргами осіб у разі відмови Сенату від розгляду справи на користь Великої палати

● Вирішення процесуальних питань, що виникають під час конституційного
провадження

Сенат 1 Сенат 2

Велика Палата
усі  судді  Конституційного Суду

18 суддів (щонайменше -  12 суддів)

2
Сенати
по 9 суддів кожен
(6 суддів,  якщо менше 18)

● Питання щодо
конституційності
законів (окремих
положень) за
конституційною
скаргою особи

6
Колегій
по 3 судді  кожна

● Відкриття
конституційного
провадження у
справах

Колегія 1

Колегія 2

Колегія 3

Колегія 4

Колегія 5

Колегія 6

Конкурсні комісії
створюють Президент, Верховна
Рада, З’їзд суддів (Рада суддів).
Склад -  правники з визнаним
рівнем компетентності, які не
беруть участі у конкурсі

Прийом заяви
Конкурсна комісія упродовж 1 місяця
з дня оголошення приймає заяву,
мотиваційний лист та інші документи, і
оприлюднює автобіографії кандидатів

Президент
Приймає рішення та
видає указ про призначення
на посаду судді КС

З’їзд суддів
Призначає за результатами таємного
голосування того кандидата, який
одержав більшість голосів від числа
обраних делегатів З’їзду

Оголошення конкурсу
На веб-сайті Президента/Верховної
Ради/Ради сіддів - не пізніше ніж за
3 місяці до дня закінчення строку
повноважень/досягнення граничного
віку не пізніше 1 місяця з дня
виникнення вакансії посади

Кандидати з
рекомендаціями
За результатами вивчення
відомостей про кандидатів та
співбесіди конкурсна комісія
складає список кандидатів з
рекомендаціями

Верховна Рада
Призначає суддю КС таємним
голосуванням шляхом 
подання бюлетенів

2 місяці триває конкурсний відбір кандидатур на посаду судді КСУ

1 2 3 4 5 6 7
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результатів громадського та експертно-
го обговорення;

○ отримав схвальний остаточний висно-
вок Венеціанської Комісії (26 жовтня 
2015 року);

○ схвалений Конституційною Комісією 
(30 жовтня 2015 року);

○ підтриманий Національною радою 
реформ (9 листопада 2015 року);

○ 25 листопада 2015 року внесений 
Президентом України до Верховної Ради 
України;

○ 22 грудня 2015 року Верховна Рада 
України включила законопроект до 
порядку денного 3-ї сесії ВРУ та направи-
ла його до Конституційного суду України 
для надання висновку щодо його 
відповідності статтям 157 та 158 Консти-
туції України;

○ 22 грудня 2015 року Венеціанська 
комісія затвердила Меморандум щодо 
відповідності проекту Закону України 
«Про внесення змін до Конституції Украї-
ни (щодо правосуддя)» Остаточному 
Висновку Венеціанської комісії;

○ 30 січня 2016 року Конституційний суд 
України підтвердив відповідність проек-
ту Закону України «Про внесення змін до 
Конституції України (щодо правосуддя)» 
статтям 157 та 158 Конституції України; 

○ 2 лютого 2016 року Верховна Рада 
України попередньо схвалила зміни до 
Конституцій в частині правосуддя (244 
голоси «ЗА»);

■ Що вдалося
 досягнути

● Конституційна Комісія, створена 
Указом Президента України, підготувала 
проекти змін до Конституції України за 
напрямками децентралізації, правосуддя 
і прав людини.
 
● Проект змін до Конституції України 
щодо децентралізації:

○ отримав схвальний попередній висно-
вок Венеціанської Комісії (24 червня 
2015 року); 

○ затверджений Конституційною Комісією 
(26 червня 2015 року);

○ отримав схвальний остаточний висно-
вок Венеціанської комісії (26 жовтня 
2015 року);

○ отримав висновок Конституційного 
Суду України про його відповідність 
вимогам статей 157 і 158 Конституції 
України (31 липня 2015 року);

○ був прийнятий у першому читанні 
Верховною Радою України (31 серпня 
2015 року).

● Проект змін до Конституції України 
щодо правосуддя:

○ отримав схвальний попередній висно-
вок Венеціанської Комісії (24 липня 2015 
року);

○ доопрацьований з урахуванням 
рекомендацій Венеціанської Комісії, 

■ Необхідні дії зараз,
 щоб надолужити
 прогрес у реформі

  
● Верховній Раді України – остаточно 
схвалити проект змін до Конституції Украї-
ни  щодо децентралізації.

 

○ 2 червня 2016 року Верховна Рада 
України остаточно схвалила зміни до 
Конституції в частині правосуддя (335 
голосів «ЗА»);

○ 29 червня 2016 року зміни до Конститу-
ції в частині правосуддя були опубліко-
вані;

○ 30 вересня 2016 року набрали 
чинності зміни до Конституції в частині 
правосуддя. 

● Зміни до Конституції України в 
частині децентралізації влади та 
правосуддя повністю відповідають 
європейським стандартам.

● Проект змін до Конституції України 
щодо прав людини:

○ розроблений Робочою групою з 
питань прав людини; 

○ експертні обговорення проекту змін до 
Конституції України в частині прав 
людини.

------------------

■ Що не вдалося

● Верховній Раді України – остаточно 
схвалити проект змін до Конституції 
України щодо децентралізації. 

Реформа системи національної
безпеки та оборони
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● Організувати Національну гвардію як 
окреме відомство у складі МВС, яке б 
діяло аналогічно жандармеріям євро-
пейського типу.

● Зберегти Державну прикордонну 
службу як невійськовий правоохорон-
ний орган у складі МВС, який дістає 
підтримку від Національної гвардії (а в 
разі необхідності – від Збройних сил 
України) у випадках або в зонах виник-
нення серйозних загроз.

● Створити чітку командну вертикаль 
керівництва зазначеними організаціями 
в разі обставин внутрішньої кризи, 
запровадити моделі координування їхніх 
дій і відпрацювати їх на практиці.

2. Міністерство оборони (МО):

● Реорганізація Міністерства оборони та 
Генерального штабу.

У запропонованому плані реорганізації 
МО та ГШ наголошується провідна роль 
Президента, який виконує покладені на 
нього Конституцією обов’язки по всьому 
масиву безпекового сектору держави. 
Таким чином, через єдину командну 
вертикаль визначаються повноваження 
Міністра оборони, а НСО підпорядкову-
ватиметься Президенту через Міністра.

● Командування, управління, зв’язок і 
розвідка.

Прийняти закони, які б чітко визначали 
командну вертикаль і створення ООК з 
метою концентрації відповідальності за 
поточні військові операції в єдиному 
центральному органі.

Реформування сектору безпеки і 
оборони

Проведена спільна робота з міждисци-
плінарною командою корпорації RAND з 
річних досліджень, які велися на прохан-
ня уряду України про розробку і надання 
рекомендацій щодо реформування 
сектору безпеки України. 

Підготовлена низка звітів та рекоменда-
цій за п’ятьма основними напрямками:

1. Реформування сектору безпеки – 
загальна архітектура.

Уряду України рекомендовано внести 
зміни до своїх законодавчих та регуля-
торних документів для того, щоб чіткіше 
розмежувати обов’язки міністерств та 
відомств, а також змінити поточну 
неформальну практику для створення 
культури наскрізного співробітництва 
між всіма організаціями.

Запропоновані такі рекомендації для 
українських організацій внутрішньої 
безпеки:

● Продовжити виконання плану рефор-
мування МВС з метою перетворення 
міністерства у невеличку керівну органі-
зацію, на яку покладене завдання здійс-
нення керівництва і координації діяль-
ності низки окремих державних 
відомств.

● Визначити СБУ як організацію внутріш-
ньої розвідки з повноваженнями, що 
мають бути визначені чіткіше та вужче. За 
СБУ можуть бути збережені деякі правоох-
оронні функції за умови посилення коорди-
нації дій з іншими відомствами.

3. Координація розвідувальної діяльності

Запропоновані такі рекомендації:

● Видати постанову, яка розширить 
мандат Об’єднаного комітету з питань 
розвідувальної діяльності (ОКРД), а також 
визначить його провідним координато-
ром розвідувальної діяльності та управ-
ління процесами визначення потреб.

● Зміцнити організаційні зв’язки ОКРД та 
порядок комунікації між постачальниками і 
користувачами розвідувальної інформації.

● Удосконалити програми підготовки і 
навчання особового складу розвідуваль-
них органів, внести поправки до поточ-
них кадрових нормативів з метою 
«влиття свіжої крові», а також удоскона-
лити систему оплати праці співробіт-
ників розвідувальних органів.

4. Кібербезпека

Основні рекомендації:

●  Створити Об’єднаний комітет з питань 
кібербезпеки – новий міжвідомчий коор-
динаційний орган у складі РНБО, який 
займатиметься цими питаннями. 

● Вивести Команду реагування на 
комп’ютерні надзвичайні події України зі 
структури Державної служби спеціально-
го зв’язку та захисту інформації і забезпе-
чити її повну автономність як організації.

5. Оборонно-технічне співробітництво 
з іноземними партнерами

З метою покращення перспектив 
оборонно-технічного співробітництва

Чітко визначити функції та обов’язки з 
метою розподілу повноважень і унемож-
ливлення проходження наказів повз 
належні ланки управління.

Наділити Збройні сили України всіма 
повноваженнями на управління іншими 
державними відомствами, які беруть 
участь у військових операціях.

Підвищити захищеність мереж зв’язку 
шляхом закупівлі сучасного обладнання.

● Залучення до військової служби і підго-
товка особового складу.

Зменшити кількість старших офіцерів шляхом 
створення системи військових звань, подібної 
до збройних сил західних країн.

Забезпечити поступову ліквідацію 
мобілізації та служби за призовом.

Спростити систему пільг і компенсацій 
для військовослужбовців за контрактом.

● Закупівлі

Зменшити кількість контрактів, які 
укладаються без конкурсу, шляхом пере-
гляду класифікації оборонних замовлень, 
які виконуються на основі тендерів.

Перейти на стандарти НАТО стосовно 
техніки та постачання.

● Логістика

Впровадити комп’ютеризовану систему 
обліку майна.

Визначити більш широкі та гнучкі вимоги 
(норми) для техніки та постачання.
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результатів громадського та експертно-
го обговорення;

○ отримав схвальний остаточний висно-
вок Венеціанської Комісії (26 жовтня 
2015 року);

○ схвалений Конституційною Комісією 
(30 жовтня 2015 року);

○ підтриманий Національною радою 
реформ (9 листопада 2015 року);

○ 25 листопада 2015 року внесений 
Президентом України до Верховної Ради 
України;

○ 22 грудня 2015 року Верховна Рада 
України включила законопроект до 
порядку денного 3-ї сесії ВРУ та направи-
ла його до Конституційного суду України 
для надання висновку щодо його 
відповідності статтям 157 та 158 Консти-
туції України;

○ 22 грудня 2015 року Венеціанська 
комісія затвердила Меморандум щодо 
відповідності проекту Закону України 
«Про внесення змін до Конституції Украї-
ни (щодо правосуддя)» Остаточному 
Висновку Венеціанської комісії;

○ 30 січня 2016 року Конституційний суд 
України підтвердив відповідність проек-
ту Закону України «Про внесення змін до 
Конституції України (щодо правосуддя)» 
статтям 157 та 158 Конституції України; 

○ 2 лютого 2016 року Верховна Рада 
України попередньо схвалила зміни до 
Конституцій в частині правосуддя (244 
голоси «ЗА»);

■ Що вдалося
 досягнути

● Конституційна Комісія, створена 
Указом Президента України, підготувала 
проекти змін до Конституції України за 
напрямками децентралізації, правосуддя 
і прав людини.
 
● Проект змін до Конституції України 
щодо децентралізації:

○ отримав схвальний попередній висно-
вок Венеціанської Комісії (24 червня 
2015 року); 

○ затверджений Конституційною Комісією 
(26 червня 2015 року);

○ отримав схвальний остаточний висно-
вок Венеціанської комісії (26 жовтня 
2015 року);

○ отримав висновок Конституційного 
Суду України про його відповідність 
вимогам статей 157 і 158 Конституції 
України (31 липня 2015 року);

○ був прийнятий у першому читанні 
Верховною Радою України (31 серпня 
2015 року).

● Проект змін до Конституції України 
щодо правосуддя:

○ отримав схвальний попередній висно-
вок Венеціанської Комісії (24 липня 2015 
року);

○ доопрацьований з урахуванням 
рекомендацій Венеціанської Комісії, 

■ Необхідні дії зараз,
 щоб надолужити
 прогрес у реформі

  
● Верховній Раді України – остаточно 
схвалити проект змін до Конституції Украї-
ни  щодо децентралізації.

 

○ 2 червня 2016 року Верховна Рада 
України остаточно схвалила зміни до 
Конституції в частині правосуддя (335 
голосів «ЗА»);

○ 29 червня 2016 року зміни до Конститу-
ції в частині правосуддя були опубліко-
вані;

○ 30 вересня 2016 року набрали 
чинності зміни до Конституції в частині 
правосуддя. 

● Зміни до Конституції України в 
частині децентралізації влади та 
правосуддя повністю відповідають 
європейським стандартам.

● Проект змін до Конституції України 
щодо прав людини:

○ розроблений Робочою групою з 
питань прав людини; 

○ експертні обговорення проекту змін до 
Конституції України в частині прав 
людини.

------------------

■ Що не вдалося

● Верховній Раді України – остаточно 
схвалити проект змін до Конституції 
України щодо децентралізації. 
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● Організувати Національну гвардію як 
окреме відомство у складі МВС, яке б 
діяло аналогічно жандармеріям євро-
пейського типу.

● Зберегти Державну прикордонну 
службу як невійськовий правоохорон-
ний орган у складі МВС, який дістає 
підтримку від Національної гвардії (а в 
разі необхідності – від Збройних сил 
України) у випадках або в зонах виник-
нення серйозних загроз.

● Створити чітку командну вертикаль 
керівництва зазначеними організаціями 
в разі обставин внутрішньої кризи, 
запровадити моделі координування їхніх 
дій і відпрацювати їх на практиці.

2. Міністерство оборони (МО):

● Реорганізація Міністерства оборони та 
Генерального штабу.

У запропонованому плані реорганізації 
МО та ГШ наголошується провідна роль 
Президента, який виконує покладені на 
нього Конституцією обов’язки по всьому 
масиву безпекового сектору держави. 
Таким чином, через єдину командну 
вертикаль визначаються повноваження 
Міністра оборони, а НСО підпорядкову-
ватиметься Президенту через Міністра.

● Командування, управління, зв’язок і 
розвідка.

Прийняти закони, які б чітко визначали 
командну вертикаль і створення ООК з 
метою концентрації відповідальності за 
поточні військові операції в єдиному 
центральному органі.

Реформування сектору безпеки і 
оборони

Проведена спільна робота з міждисци-
плінарною командою корпорації RAND з 
річних досліджень, які велися на прохан-
ня уряду України про розробку і надання 
рекомендацій щодо реформування 
сектору безпеки України. 

Підготовлена низка звітів та рекоменда-
цій за п’ятьма основними напрямками:

1. Реформування сектору безпеки – 
загальна архітектура.

Уряду України рекомендовано внести 
зміни до своїх законодавчих та регуля-
торних документів для того, щоб чіткіше 
розмежувати обов’язки міністерств та 
відомств, а також змінити поточну 
неформальну практику для створення 
культури наскрізного співробітництва 
між всіма організаціями.

Запропоновані такі рекомендації для 
українських організацій внутрішньої 
безпеки:

● Продовжити виконання плану рефор-
мування МВС з метою перетворення 
міністерства у невеличку керівну органі-
зацію, на яку покладене завдання здійс-
нення керівництва і координації діяль-
ності низки окремих державних 
відомств.

● Визначити СБУ як організацію внутріш-
ньої розвідки з повноваженнями, що 
мають бути визначені чіткіше та вужче. За 
СБУ можуть бути збережені деякі правоох-
оронні функції за умови посилення коорди-
нації дій з іншими відомствами.

3. Координація розвідувальної діяльності

Запропоновані такі рекомендації:

● Видати постанову, яка розширить 
мандат Об’єднаного комітету з питань 
розвідувальної діяльності (ОКРД), а також 
визначить його провідним координато-
ром розвідувальної діяльності та управ-
ління процесами визначення потреб.

● Зміцнити організаційні зв’язки ОКРД та 
порядок комунікації між постачальниками і 
користувачами розвідувальної інформації.

● Удосконалити програми підготовки і 
навчання особового складу розвідуваль-
них органів, внести поправки до поточ-
них кадрових нормативів з метою 
«влиття свіжої крові», а також удоскона-
лити систему оплати праці співробіт-
ників розвідувальних органів.

4. Кібербезпека

Основні рекомендації:

●  Створити Об’єднаний комітет з питань 
кібербезпеки – новий міжвідомчий коор-
динаційний орган у складі РНБО, який 
займатиметься цими питаннями. 

● Вивести Команду реагування на 
комп’ютерні надзвичайні події України зі 
структури Державної служби спеціально-
го зв’язку та захисту інформації і забезпе-
чити її повну автономність як організації.

5. Оборонно-технічне співробітництво 
з іноземними партнерами

З метою покращення перспектив 
оборонно-технічного співробітництва

Чітко визначити функції та обов’язки з 
метою розподілу повноважень і унемож-
ливлення проходження наказів повз 
належні ланки управління.

Наділити Збройні сили України всіма 
повноваженнями на управління іншими 
державними відомствами, які беруть 
участь у військових операціях.

Підвищити захищеність мереж зв’язку 
шляхом закупівлі сучасного обладнання.

● Залучення до військової служби і підго-
товка особового складу.

Зменшити кількість старших офіцерів шляхом 
створення системи військових звань, подібної 
до збройних сил західних країн.

Забезпечити поступову ліквідацію 
мобілізації та служби за призовом.

Спростити систему пільг і компенсацій 
для військовослужбовців за контрактом.

● Закупівлі

Зменшити кількість контрактів, які 
укладаються без конкурсу, шляхом пере-
гляду класифікації оборонних замовлень, 
які виконуються на основі тендерів.

Перейти на стандарти НАТО стосовно 
техніки та постачання.

● Логістика

Впровадити комп’ютеризовану систему 
обліку майна.

Визначити більш широкі та гнучкі вимоги 
(норми) для техніки та постачання.
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Реформування Міністерства оборо-
ни і Генерального штабу

При Міністерстві оборони України була 
створена Консультативна рада Оборон-
ної реформи. Група експертів в коорди-
нації з Національною радою реформ 
надаватиме Міністру оборони, началь-
нику Генерального штабу,  військо-
во-політичному керівництву України з 
реформи ЗСУ поради стратегічного 
рівня, а також підтримуватиме діяльність 
і роботу Комітету реформ Міністерства 
оборони. Для забезпечення/надання 
необхідного рівня експертизи щодо 
реформи ЗСУ до складу Консультативної 
ради Оборонної реформи входять 
видатні (військові, цивільні) представни-
ки різних країн. Консультативна рада 
спостерігатиме за якістю проведених 
реформ, визначатиме ефективність 
поточних програм та оцінюватиме 
досягнутий прогрес, своєчасно повідом-
лятиме про потреби Оборонної рефор-
ми країнам членам НАТО та іншим 
партнерам.

Реформа системи Національної 
безпеки і оборони

● Розроблений проект нової редакції 
законопроекту "Про національну безпе-
ку України". 

● Схвалена Концепція розвитку Сектору 
безпеки і оборони, розпочата розробка 
Закону «Про стратегічне планування в 
секторі безпеки і оборони».

● Затверджена Стратегія кібербезпеки 
України.

● Затверджений Стратегічний оборон-

надані такі рекомендації:

● Створити в рамках РНБО Комісію з 
координації іноземної допомоги у сфері 
оборони.

● Запустити пілотний проект з електрон-
ного відстеження наданої донорами 
техніки, а до його запуску – вдосконалити 
засоби контролю в рамках існуючої 
системи паперового документообігу.

● Створити умови для імпорту виробів 
оборонного призначення поза рамками 
Укроборонпрому шляхом надання 
Міністерству оборони чітких повнова-
жень на проведення закупівель за 
кордоном.

● Спростити порядок оформлення 
імпорту, який фінансується коштом 
програм допомоги, в рамках загальної 
комплексної реформи Митної та Прикор-
донної служб.

● Удосконалити стратегічний контроль 
над торгівлею шляхом розширення 
повноважень Уряду стосовно торгівлі 
технологіями подвійного та оборонного 
призначення.

● Підвищити прозорість, ефективність і 
конкурентоспроможність Укроборонпрому
шляхом оприлюднення його активів у 
дочірніх компаніях; зареєструвати 
неконсолідовані дочірні компанії та всі 
допоміжні компанії як публічні акціонер-
ні компанії, а після ретельного аналізу – 
прийняти рішення про доцільність 
приватизації чи ліквідації або ж подаль-
шого існування державних підприємств 
в оборонній галузі.
 

● прийнято:

○ Закон України «Про Національну 
гвардію України» № 876-VII від 
13.03.2014р.;

○ Закон України «Про правовий режим 
воєнного стану» 389-VIII від 12.05.2015 р.;

○ Законопроект № 2153а від 23.06.2015 
«Про внесення змін до законів України 
"Про Збройні Сили України" та "Про 
оборону України" (щодо здійснення 
Збройними Силами України цивіль-
но-військового співробітництва)» 
Верховною Радою України ще не розгля-
дався.

○ Закон України «Про внесення змін до 
деяких законів України з питань  оборо-
ни» № 1420-VIII від 16.06.2016р. (до 
Закону України «Про оборону України» – 
щодо уточнення деяких визначень, 
функцій і завдань Міністерства оборони 
та Генерального штабу), а також 
створення окремих родів військ у складі 
Збройних сил України;

○ прийняті Закони України «Про Націо-
нальну поліцію» № 580-VIII від 02.07.2015
р., «Про Державне бюро розслідувань» 
№ 794-VIII від 12.11.2015р.

● розроблено проекти законів:

○ про внесення змін до Законів України 
«Про оборону України»; і «Про мобілі-
заційну підготовку та мобілізацію»; 

ний бюлетень. Організоване розроблен-
ня проекту Державної програми розвит-
ку Збройних Сил України на середньо-
строкову перспективу.

● Створений Головний ситуаційний 
центр України, розпочате створення 
мережі ситуаційних центрів.

● Затверджена Національна розвіду-
вальна програма на 2016-2020 роки.

● Створене потужне угрупування військ 
(сил), здатне дати відсіч агресору у разі 
ескалації конфлікту на Сході України.

● Для покращення управління військами 
(силами) розпочате впровадження 
автоматизованої системи управління 
Збройними Силами, яка буде скоордино-
вана з системами управління силових 
структур та інтегрована у систему управ-
ління державою. Запроваджена система 
електронних закупівель, що надає змогу 
прискорити процедури торгів та заоща-
дити  державні кошти.

● Завдяки підвищенню рівня грошового 
забезпечення контрактників у січні 2016 
року, лише протягом  року уклали 
контракти зі Збройними Силами України 
близько 70 тис. осіб.

● Розпочато Інституційну реформу Збро-
йних Сил України, Міністерства оборони 
і Генерального штабу, метою якої є поси-
лення боєздатності, усунення зловжи-
вань та корупції, тобто повне запровад-
ження стандартів НАТО. 

Удосконалення законодавства з 
питань Національної безпеки:
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Реформування Міністерства оборо-
ни і Генерального штабу

При Міністерстві оборони України була 
створена Консультативна рада Оборон-
ної реформи. Група експертів в коорди-
нації з Національною радою реформ 
надаватиме Міністру оборони, началь-
нику Генерального штабу,  військо-
во-політичному керівництву України з 
реформи ЗСУ поради стратегічного 
рівня, а також підтримуватиме діяльність 
і роботу Комітету реформ Міністерства 
оборони. Для забезпечення/надання 
необхідного рівня експертизи щодо 
реформи ЗСУ до складу Консультативної 
ради Оборонної реформи входять 
видатні (військові, цивільні) представни-
ки різних країн. Консультативна рада 
спостерігатиме за якістю проведених 
реформ, визначатиме ефективність 
поточних програм та оцінюватиме 
досягнутий прогрес, своєчасно повідом-
лятиме про потреби Оборонної рефор-
ми країнам членам НАТО та іншим 
партнерам.

Реформа системи Національної 
безпеки і оборони

● Розроблений проект нової редакції 
законопроекту "Про національну безпе-
ку України". 

● Схвалена Концепція розвитку Сектору 
безпеки і оборони, розпочата розробка 
Закону «Про стратегічне планування в 
секторі безпеки і оборони».

● Затверджена Стратегія кібербезпеки 
України.

● Затверджений Стратегічний оборон-

надані такі рекомендації:

● Створити в рамках РНБО Комісію з 
координації іноземної допомоги у сфері 
оборони.

● Запустити пілотний проект з електрон-
ного відстеження наданої донорами 
техніки, а до його запуску – вдосконалити 
засоби контролю в рамках існуючої 
системи паперового документообігу.

● Створити умови для імпорту виробів 
оборонного призначення поза рамками 
Укроборонпрому шляхом надання 
Міністерству оборони чітких повнова-
жень на проведення закупівель за 
кордоном.

● Спростити порядок оформлення 
імпорту, який фінансується коштом 
програм допомоги, в рамках загальної 
комплексної реформи Митної та Прикор-
донної служб.

● Удосконалити стратегічний контроль 
над торгівлею шляхом розширення 
повноважень Уряду стосовно торгівлі 
технологіями подвійного та оборонного 
призначення.

● Підвищити прозорість, ефективність і 
конкурентоспроможність Укроборонпрому
шляхом оприлюднення його активів у 
дочірніх компаніях; зареєструвати 
неконсолідовані дочірні компанії та всі 
допоміжні компанії як публічні акціонер-
ні компанії, а після ретельного аналізу – 
прийняти рішення про доцільність 
приватизації чи ліквідації або ж подаль-
шого існування державних підприємств 
в оборонній галузі.
 

● прийнято:

○ Закон України «Про Національну 
гвардію України» № 876-VII від 
13.03.2014р.;

○ Закон України «Про правовий режим 
воєнного стану» 389-VIII від 12.05.2015 р.;

○ Законопроект № 2153а від 23.06.2015 
«Про внесення змін до законів України 
"Про Збройні Сили України" та "Про 
оборону України" (щодо здійснення 
Збройними Силами України цивіль-
но-військового співробітництва)» 
Верховною Радою України ще не розгля-
дався.

○ Закон України «Про внесення змін до 
деяких законів України з питань  оборо-
ни» № 1420-VIII від 16.06.2016р. (до 
Закону України «Про оборону України» – 
щодо уточнення деяких визначень, 
функцій і завдань Міністерства оборони 
та Генерального штабу), а також 
створення окремих родів військ у складі 
Збройних сил України;

○ прийняті Закони України «Про Націо-
нальну поліцію» № 580-VIII від 02.07.2015
р., «Про Державне бюро розслідувань» 
№ 794-VIII від 12.11.2015р.

● розроблено проекти законів:

○ про внесення змін до Законів України 
«Про оборону України»; і «Про мобілі-
заційну підготовку та мобілізацію»; 

ний бюлетень. Організоване розроблен-
ня проекту Державної програми розвит-
ку Збройних Сил України на середньо-
строкову перспективу.

● Створений Головний ситуаційний 
центр України, розпочате створення 
мережі ситуаційних центрів.

● Затверджена Національна розвіду-
вальна програма на 2016-2020 роки.

● Створене потужне угрупування військ 
(сил), здатне дати відсіч агресору у разі 
ескалації конфлікту на Сході України.

● Для покращення управління військами 
(силами) розпочате впровадження 
автоматизованої системи управління 
Збройними Силами, яка буде скоордино-
вана з системами управління силових 
структур та інтегрована у систему управ-
ління державою. Запроваджена система 
електронних закупівель, що надає змогу 
прискорити процедури торгів та заоща-
дити  державні кошти.

● Завдяки підвищенню рівня грошового 
забезпечення контрактників у січні 2016 
року, лише протягом  року уклали 
контракти зі Збройними Силами України 
близько 70 тис. осіб.

● Розпочато Інституційну реформу Збро-
йних Сил України, Міністерства оборони 
і Генерального штабу, метою якої є поси-
лення боєздатності, усунення зловжи-
вань та корупції, тобто повне запровад-
ження стандартів НАТО. 

Удосконалення законодавства з 
питань Національної безпеки:
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● прийнятий План реформування 
правоохоронних органів, який відіграв 
важливу роль в отриманні позитивно-
го висновку Єврокомісії щодо звіту 
України про завершення другого етапу 
виконання заходів щодо лібералізації 
візового режиму з ЄС;

● схвалено Концепцію Державної цільо-
вої програми реформування та розвит-
ку оборонно-промислового комплексу 
України на період до 2020 року;

● розроблений проект концепції 
Державної цільової програми розвитку 
Національної гвардії України до 2024 
року.

● Радою національної безпеки і оборо-
ни України схвалено проект Державної 
програми розвитку Збройних Сил 
України на період до 2020 року.

● розроблений проект Державної цільо-
вої оборонної програми оптимізації та 
реорганізації  Збройних сил України на 
2015-2017 роки, який направлений на 
розгляд Кабінету Міністрів України.



Реформа Збройних
Сил України
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Представники
Консультативної ради

Литва

Канада

США

Велика Британія

Німеччина

Польща

Міністертво оборони
Генеральний штаб

РНБО

Кабінет Міністрів
України

Консультативна рада
оборонної реформи
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"Державний науково-технічний центр з 
ядерної та радіаційної безпеки" та 
Державному комітеті телебачення і 
радіомовлення України;

● СЕД офіційно передано 28 державним 
установам та органам місцевого  самовря-
дування.  

3. Хмарні технології:
 
● 20 вересня 2016 року прийнятий в 
першому читанні законопроект №4302, 
що стосується хмарних обчислень; 
законопроект приведений у відповід-
ність до рекомендацій, наданих під час 
експертних обговорень;

4. Криптореформування:
 
● підготовлений перелік стандартів для 
гармонізації, які охоплюють сферу  елек-
тронного бізнесу,  криптографії, електрон-
ної ідентифікації, створення програмно-
го забезпечення, хмарних технологій;

● 20 вересня 2016 року прийнятий в 
першому читанні законопроект про 
електронні довірчі послуги (№4685); 
підготовлені та зареєстровані правки до 
законопроекту для приведення сфери 
довірчих послуг у відповідність до Євро-
пейських стандартів.

5. Digital Agenda:
 
● Кабінет Міністрів запустив систему 
електронних петицій до КМУ;

● НБУ нормативно врегулював БанкІД 
для адміністративних послуг;

● Прийнято Постанову КМУ, якою 

■ Що вдалося
 досягнути

1. Електронні звернення та електронні 
петиції: система електронних петицій до 
Президента була запропонована для 
безкоштовної передачі зацікавленим 
державним органам влади.
 
2. Електронне урядування (поширення 
успішного досвіду АПУ в е-урядуванні 
серед органів державної влади):
 
● запущена веб-сторінка sed.reforms.in.ua 
із описом системи електронного 
документообігу (СЕД), впровадженої в 
АПУ, технічними матеріалами та інфор-
мацією щодо розгортання системи;

● Проведена публічна презентація СЕД 
та системи електронних петицій (у тому 
числі  технічних аспектів функціонуван-
ня); на заході були присутні понад 400 
осіб, більшість з яких представляли 
державні органи влади;
 
● За результатами публічної презентації 
отримано 70 заявок на розгортання СЕД 
від органів державної влади та 14 заявок 
від потенційних партнерів;
 
● Система електронного документообігу 
була запропонована для передачі   
безкоштовно всім зацікавленим  держав-
ним органам влади;

● Проведена публічна презентація СЕД 
для вищих навчальних закладів, на 
заході були присутні 120  осіб;

● Успішно впроваджено СЕД в ДП 

● 8 вересня 2016 року прийнятий за 
основу із скороченням строку підготовки 
законопроект №3719, що містить норми 
щодо заборони фізичного вилучення 
ІТ-обладнання при обшуках в компаніях.

7. Підтриманий меморандум по запуску 
Електронного аукціону в Одеській ОДА 
та органах державної влади. 

8. У 2016 році Україна увійшла в TOP-50 
країн за рівнем електронної участі, 
відповідно до даних Департаменту ООН 
з економічних і соціальних питань, 
відображених у звіті "UN E-Government 
Survey 2016". Україна посіла 32 сходинку 
серед 193 країн – членів ООН, з найви-
щим за всю історію незалежності показ-
ником індексу електронної участі (EPI) – 
0,7458.

9. У листопаді 2016 року припинено 
роботу файлообмінника Ex.ua, що є пози-
тивним моментом і безумовним успіхом 
у сфері боротьби з піратством в інтернеті 
та захистом прав інтелектуальної 
власності в Україні.»

 

затверджене Положення про електрон-
ну взаємодію державних інформаційних 
ресурсів та список реєстрів, які в першо-
черговому порядку повинні розробити 
АРІ для забезпечення автоматизованого 
обміну даними між державними інфор-
маційними ресурсами;

● відбулось підписання угоди щодо 
надання українським підприємцям 
інструменту для залучення інвестицій від 
ЕІВ з фокусом на інноваційні проекти та в 
рамках співпраці по Horizon 2020;

● проведено перший національний 
конкурс ІТ-проектів з е-демократії у сфері 
відкритих даних (проект за підтримки 
Швейцарії, форду Східна Європа та 
фонду InnovaBridge), переможці: сервіс 
моніторингу реєстраційних даних 
компаній, графічний аналіз підсумків 
виборів, система екологічного моніто-
рингу та інші.

● Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 30.11.2016 № 909 затвердже-
но план дій із впровадження Ініціативи 
"Партнерство "Відкритий Уряд" у 2016 - 
2018 роках.

6. Розвиток сфери ІТ:

● прийнятий закон України від 3 листо-
пада 2016 року № 1724 "Про внесення 
змін до деяких законів України щодо 
усунення адміністративних бар’єрів для 
експорту послуг", що спрощує роботу в 
сфері ІТ;

● 20 вересня 2016 року прийнятий в 
першому читані законопроект про 
основні засади кібербезпеки (№2126а);

Цифрова
Україна
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Основні фактори, які вплинули у 2016 році на
впровадження СЕД в державних установах:

112
звернулось до Адміністрації Президента
починаючі з 3 кварталу 2016 року

28
отримали СЕД АПУ заповнивши заяву на сайті
Державного Управління Справами

З них:

державних та
бюджетних установ

державних
установ

Система Електронного Документообігу Адмініст-
рації  Президента України (СЕД АПУ) з III кварта-
лу 2016 року, як результат успішного досвіду
впровадження в Адміністрації Президента України,
безкоштовно передається будь-якій зацікавленій
державній установі або бюджетній організації.

15  серпня 2016 р. Кабінет Міністрів повністю перейшов на електронний 
документообіг з центральними органами виконавчої влади та розпочав 
використовувати СЕВ ОВВ. 

З 01 вересня 2016 р., згідно з рішенням Національного агентства України з 
питань запобігання корупції, розпочала роботу система електронного 
декларування, яка передбачає використання Електронного цифрового 
підпису. Всі державні службовці отримали ЕЦП, що ефективно відобразиться 
на правомірності підписів на електронних документах.

2
вже налаштували СЕД АПУ під власні внутрішні процеси
та використовують СЕД

30
в процесі прийняття рішення

29
аналізують всі доступні рішення та визначаються з пріоритетністю завдань

23  
вже використовують існуюче інше рішення по СЕД

державні
установи

державних
установ

державних
установ

державні
установи

4
6
3
4
2
9

ЦОВВ

державних підприємств

обласні державні адміністрації

міські державні адміністрації

районі державні адміністрації

вищих навчальних закладів
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БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ

5% З ДОРОЖНЬОГО ФОНДУ
буде спрямовуватися на безпеку на дорозі

ЗМЕНШЕННЯ СМЕРТНОСТІ
НА ДОРОГАХ НА 20% 
результат роботи Державної служби
з безпеки на транспорті

ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
соціальна кампанія

ЗМЕНШЕННЯ СМЕРТНОСТІ НА
ДОРОГАХ НА 30-40%
протягом 5 років, згідно плану робочої
групи з питань розробки стратегії безпеки
на українських автошляхах

ЗАЛІЗНИЧНА ГАЛУЗЬ

ПРИЗНАЧЕНО НОВОГО КЕРІВНИКА
ПАТ «Укрзалізниця» Войцеха Балчуна.
Сформовано Наглядову раду

ЗАПУСК ПРОЕКТУ ТЕХНІЧНОЇ
ДОПОМОГИ ЄС TWINNING
«Підтримка Міністерства інфраструктури у
запровадженні умов для застосування
європейської моделі ринку транспортних
послуг залізничного транспорту в Україні»

Розроблено СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН
ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ 
«ПАТ Укрзалізниця»

Розпочато виготовлення 1000 ВАГОНІВ

Стабілізація та розвиток маршруту
«ШОВКОВИЙ ШЛЯХ»

АВТОДОРОЖНЯ ГАЛУЗЬ
 
ПРИЗНАЧЕНО НОВОГО КЕРІВНИКА
державного агентства автомобільних доріг
України «Укравтодор» Славоміра Новака

ПРИЙНЯТО ЗАКОН ПРО СТВОРЕННЯ
ДОРОЖНЬОГО ФОНДУ
Запровадження нового підходу до
фінансування дорожньої галузі

ЗАПРОВАДЖЕНО ГАБАРИТНО-ВАГОВИЙ
КОНТРОЛЬ на автошляхах України

Підписано Меморандум про
ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ FIDIC

До 2-го читання готовий
ЗАКОН ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ КВИТОК

Залучено 200 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО
в рамках проекту «МІСЬКИЙ
ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ»

Здійснено МАСШТАБНЕ ВІДНОВЛЕННЯ
УКРАЇНСЬКИХ АВТОШЛЯХІВ.
Відремонтовано 1000 км автошляхів

Розроблено комплексну пропозицію щодо
РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРО-
ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ

Розроблено програму ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ТА
ДЕРЕГУЛЯЦІЇ РИНКУ регулярних
приміських, міських та міжобласних
АВТОБУСНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
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В 2016 РОЦІ ВІДРЕМОНТОВАНО МАКСИМАЛЬНУ ЗА 10 РОКІВ ПРОТЯЖНІСТЬ ДОРІГ
(за виключенням періоду підготовки до ЄВРО 2012)

2016

2017
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МОРСЬКА ГАЛУЗЬ ТА
ВНУТРІШНІ ВОДНІ ШЛЯХИ

ПОЧАТОК ПРОЕКТУ КОНЦЕСІЇ
МОРСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПОРТУ
«ХЕРСОН» ТА ДЕРЖАВНОЇ СТИВІДОРНОЇ
КОМПАНІЇ «ОЛЬВІЯ»

Розпочато роботу щодо ЗАХОДУ НА
УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК СВІТОВИХ
ПОРТОВИХ ОПЕРАТОРІВ: 
DP World та Hutchison Port

За підтримки посольства Нідерландів
РОЗРОБЛЕНО ІНІЦІАТИВУ РОЗВИТКУ ДНІПРА,
яка передбачає відновлення
вантажних перевезень
внутрішніми водними шляхами

За підтримки місії американських інженерів
ЗДІЙСНЕНО КОМПЛЕКСНЕ ОБСТЕЖЕННЯ
ВСІХ ШЛЮЗІВ НА ДНІПРІ, виділено
113 мільйонів гривень на їх реконструкцію

ЗМЕНШЕНО КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР ПРИ
ОФОРМЛЕННІ ПРИХОДУ СУДЕН
в морських портах України
(середній час складає 20 хвилин)

АВІАЦІЙНА ГАЛУЗЬ
 
100% ГОТОВНІСТЬ УКРАЇНИ
ДО ПІДПИСАННЯ УГОДИ
«ПРО СПІЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ
ПРОСТІР З ЄС» («ВІДКРИТЕ НЕБО»)

Розпочато реалізацію цільової програми
РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ АЕРОПОРТІВ

Активно РОЗВИВАЮТЬСЯ РЕГІОНАЛЬНІ
АЕРОПОРТИ: Львів, Херсон (збільшення
пасажиропотоку на 65%), Запоріжжя,
Чернівці, Рівне, Кривий Ріг, Житомир

РІСТ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
склав 29%

Міжнародний аеропорт «БОРИСПІЛЬ»
ЗАВЕРШУЄ РІК ІЗ ПРИБУТКОМ
у понад 1,2 млрд гривень

Перевезено ПОНАД 8 МІЛЬЙОНІВ
ЛЮДЕЙ, з них понад 1,5 мільйони –
транзитні пасажири

ОБРАНО НОВОГО ДИРЕКТОРА МІЖНА-
РОДНОГО АЕРОПОРТУ «БОРИСПІЛЬ»,
визначено чіткі KPI

 

ПОШТОВИЙ ЗВ’ЯЗОК

ПРИЗНАЧЕНО НОВОГО КЕРІВНИКА
Укрпошти Ігоря Смілянського,
сформовано сучасну ефективну 
команду менеджерів

ЗБІЛЬШЕННЯ ФІЗИЧНОГО ОБСЯГІВ
ВІДПРАВЛЕНЬ УКРПОШТОЮ становило –
у випадку дрібних пакетів +31,5%,
посилок +38.0%

ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ УКРПОШТИ
від надання послуг з пересилання дрібних
пакетів у січні-вересні 2016 року становило
+44,7% (до аналогічного періоду поперед-
нього року), від пересилання посилок +25,3%,
від розповсюдження періодичних друко-
ваних видань +71,4% тощо

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ
 
ВСІ ДЕРЖАВНІ КОМПАНІЇ ТА
АГЕНТСТВА ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ 
ПЕРЕЙШЛИ НА СИСТЕМУ ПУБЛІЧНИХ
ЗАКУПІВЕЛЬ PROZORRO

Проведено 123 КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ

ДП «Укрпошта» - 53 заходи

ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» - 43 заходи

ДП «АМПУ» - 27 заходів

ЗВІЛЬНЕНО 8 ОСІБ 
у зв’язку з відкриттям кримінальних
впроваджень

ВІДКРИТО 12 КРИМІНАЛЬНИХ ВПРОВАДЖЕНЬ

global

Проект
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GoCamp на базі школи-інтернату в місті 
Володарка Київської області. Участь у 
GoCamp East взяли 308 школярів із 
восьми шкіл Маріуполя, Костянтинівки, 
Димитрова, Сєвєродонецька, Попасної, 
Новопскова та Кремінної.

Вчителі англійської мови – агенти змін. У 
партнерстві з Міністерством освіти і науки 
України та Британською Радою в Україні був 
започаткований проект «Вчителі англійсь-
кої мови – агенти змін», метою якого є підви-
щення рівня викладання англійської мови в 
загальноосвітніх навчальних закладах. У 
листопаді 2015 навчання в рамках проекту 
розпочали 137 вчителів у 7 областях 
України (Черкаській, Вінницькій, Дніпропе-
тровській, Херсонській, Чернівецькій, 
Львівській та Волинській) та у Києві.

За результатами тренінгу кожен вчитель 
на практиці відпрацьовував отримані 
знання та навички, проводив воркшопи 
та відкриті уроки. Підготовлені Британсь-
кою Радою «агенти змін» самі стали 
тренерами, які передають свої знання 
колегам-вчителям англійської у своєму 
регіоні. Таким чином, було відібрано 110 
вчителів, які пройшли тренінг для 
тренерів у серпні 2016, з них 68 стали 
тренерами. Загалом 1444 вчителя 
англійської мови завдяки проекту 
«Агенти змін» пройшли перепідготовку.

Україна Speaking. Наприкінці 2015 року 
стартувала національна інформаційна 
кампанія Україна Speaking, спрямована 
на популяризацію англійської мови та 
формування запиту в населення до її 
вивчення. Результати дослідження 
кампанії Україна Speaking продемонстру-
вали, що 72 % українців оцінили й 
підтримали ідею реклами, а 53 % опита-

■ Що вдалося
 досягнути

Завдяки адвокації команди GoGlobal 
президент Петро Порошенко підписав 
Указ про проголошення 2016-го Роком 
англійської мови в Україні, в рамках якого 
відбулась ціла низка заходів та були 
реалізовані масштабні проекти і кампанії, 
підсумки яких підвели з 12 по 18 грудня 
протягом Тижня англійської мови.
 
GoCamp 2016. З метою поглибленого 
вивчення англійської мови, міжкультур-
ного діалогу та на підтримку проекту 
Міністерства освіти і науки України, 
команда GoGlobal організувала новий 
формат пришкільних мовних таборів із 
залученням іноземних волонтерів – 
GoCamp. У цих таборах виховується нове 
покоління всебічно розвиненої та освіче-
ної молоді, готової до викликів XXI століт-
тя, відкритої до інших культур, для якої 
знання іноземних мов – це норма життя. 
Іноземці, які мали намір навчати україн-
ців, проходили індивідуальний відбір. 
Школи також брали участь у національ-
ному конкурсі. Так, із шестисот шкіл, які 
подали заявки на участь в проекті, було 
відібрано 126, тому у роботі таборів взяли 
участь 9 тисяч дітей з усієї країни. Протя-
гом червня 2016 року більше ста волон-
терів із 40 країн світу працювали у приш-
кільних англомовних таборах у містах і 
селах по всій Україні. Майже всіх волон-
терів прийняли в себе українські родини.

Також у зв’язку з нестабільною ситуацією 
в Донецькій та Луганській областях, у 
липні 2016 року для дітей із цього регіону 
був влаштований мовний табір у форматі 

одночасно у 56 містах відбувся наймас-
штабніший в історії України урок англійсь-
кої мови. Масовий урок пройшов у 
форматі розмовного клубу, під час якого 
вчителі ставили запитання, а учасники 
відповідали на них, спілкуючись між 
собою. Урок англійської, що залучив 5977 
людей з різних куточків країни, претенду-
вав на рекорд Книги Гіннеса. До формаль-
ного встановлення рекорду не вистачило 
всього лише кілька сотень учасників.

Інші досягнення:

● Понад 500 внутрішньо переміщених 
осіб взяли участь у пілотному проекті 
«Ділова англійська он-лайн для внутріш-
ньо переміщених осіб». Також 146 
внутрішньо переміщених осіб долучи-
лись до проекту «Програма доступу», 
щоб вдосконалювати англійську мову, 
вивчати американську культуру і демо-
кратичні цінності.

● Стартували безкоштовні курси англій-
ської мови для працівників служб таксі та 
готельно-ресторанного бізнесу.

● 31 серпня у Маріуполі відбулася 
презентація першого в прифронтовій 
зоні Центру надання адміністративних 
послуг, який надає більше 100 послуг 
жителям регіону. Відкрили ЦНАП Прези-
дент України Петро Порошенко та Надз-
вичайний і Повноважний Посол США в 
Україні Марі Йованович.

● У дитячу бібліотеку міста Бахмут було 
відправлено 250 кілограмів книг інозем-
ними мовами, серед яких підручники для 
перших класів, словники, книги з пізнан-
ня природи, фізики, історії, мистецтва, а 
також дитяча художня література.

них після перегляду реклами виявили 
бажання вивчати англійську.

Англійська мова безкоштовно. Резуль-
татом спільної роботи команди GoGlobal 
з освітніми закладами стали безкоштовні 
можливості вивчення англійської мови. 
Більше 150 приватних шкіл почали 
співпрацювати з GoGlobal. Наразі 58% 
шкіл надають безкоштовні місця у 
навчальних групах з англійської мови 
для всіх охочих, а також проводять 
розмовні клуби та тренінги.

Global Government. Наприкінці 2015 року 
завдяки адвокації та комунікації команди 
GoGlobal Законом України «Про державну 
службу» уперше були закріплені вимоги 
до знання англійської мови державними 
службовцями. Також були внесені правки 
в Стратегію реформування державного 
управління України, що робить обов’язко-
вим для держслужбовців володіння 
іноземними мовами. Англійська мова 
стала обов’язковою для прийому на 
керівні посади в Адміністрацію Президен-
та, Національний Банк України та інші 
держструктури. 700 державних службов-
ців та 1582 військовослужбовців безко-
штовно вивчали англійську.

Кіно мовою оригіналу. Завдяки ініціа-
тиві GoGlobal в українських кінотеатрах 
проходять прем’єрні покази фільмів 
мовою оригіналу. Проект стартував 
наприкінці листопада 2015 року за 
підтримки найбільших кінодистриб'ю-
торів України.  За 9 місяців існування 
проекту в прокат вийшло більше 40 
стрічок мовою оригіналу в Києві, Харкові, 
Одесі, Львові, Дніпрі, Сумах та Полтаві.

Рекорд Гіннеса. 28 травня 2016 року 
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МОРСЬКА ГАЛУЗЬ ТА
ВНУТРІШНІ ВОДНІ ШЛЯХИ

ПОЧАТОК ПРОЕКТУ КОНЦЕСІЇ
МОРСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПОРТУ
«ХЕРСОН» ТА ДЕРЖАВНОЇ СТИВІДОРНОЇ
КОМПАНІЇ «ОЛЬВІЯ»

Розпочато роботу щодо ЗАХОДУ НА
УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК СВІТОВИХ
ПОРТОВИХ ОПЕРАТОРІВ: 
DP World та Hutchison Port

За підтримки посольства Нідерландів
РОЗРОБЛЕНО ІНІЦІАТИВУ РОЗВИТКУ ДНІПРА,
яка передбачає відновлення
вантажних перевезень
внутрішніми водними шляхами

За підтримки місії американських інженерів
ЗДІЙСНЕНО КОМПЛЕКСНЕ ОБСТЕЖЕННЯ
ВСІХ ШЛЮЗІВ НА ДНІПРІ, виділено
113 мільйонів гривень на їх реконструкцію

ЗМЕНШЕНО КІЛЬКІСТЬ ПРОЦЕДУР ПРИ
ОФОРМЛЕННІ ПРИХОДУ СУДЕН
в морських портах України
(середній час складає 20 хвилин)

АВІАЦІЙНА ГАЛУЗЬ
 
100% ГОТОВНІСТЬ УКРАЇНИ
ДО ПІДПИСАННЯ УГОДИ
«ПРО СПІЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ
ПРОСТІР З ЄС» («ВІДКРИТЕ НЕБО»)

Розпочато реалізацію цільової програми
РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ АЕРОПОРТІВ

Активно РОЗВИВАЮТЬСЯ РЕГІОНАЛЬНІ
АЕРОПОРТИ: Львів, Херсон (збільшення
пасажиропотоку на 65%), Запоріжжя,
Чернівці, Рівне, Кривий Ріг, Житомир

РІСТ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
склав 29%

Міжнародний аеропорт «БОРИСПІЛЬ»
ЗАВЕРШУЄ РІК ІЗ ПРИБУТКОМ
у понад 1,2 млрд гривень

Перевезено ПОНАД 8 МІЛЬЙОНІВ
ЛЮДЕЙ, з них понад 1,5 мільйони –
транзитні пасажири

ОБРАНО НОВОГО ДИРЕКТОРА МІЖНА-
РОДНОГО АЕРОПОРТУ «БОРИСПІЛЬ»,
визначено чіткі KPI

 

ПОШТОВИЙ ЗВ’ЯЗОК

ПРИЗНАЧЕНО НОВОГО КЕРІВНИКА
Укрпошти Ігоря Смілянського,
сформовано сучасну ефективну 
команду менеджерів

ЗБІЛЬШЕННЯ ФІЗИЧНОГО ОБСЯГІВ
ВІДПРАВЛЕНЬ УКРПОШТОЮ становило –
у випадку дрібних пакетів +31,5%,
посилок +38.0%

ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ УКРПОШТИ
від надання послуг з пересилання дрібних
пакетів у січні-вересні 2016 року становило
+44,7% (до аналогічного періоду поперед-
нього року), від пересилання посилок +25,3%,
від розповсюдження періодичних друко-
ваних видань +71,4% тощо

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ
 
ВСІ ДЕРЖАВНІ КОМПАНІЇ ТА
АГЕНТСТВА ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ 
ПЕРЕЙШЛИ НА СИСТЕМУ ПУБЛІЧНИХ
ЗАКУПІВЕЛЬ PROZORRO

Проведено 123 КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ

ДП «Укрпошта» - 53 заходи

ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» - 43 заходи

ДП «АМПУ» - 27 заходів

ЗВІЛЬНЕНО 8 ОСІБ 
у зв’язку з відкриттям кримінальних
впроваджень

ВІДКРИТО 12 КРИМІНАЛЬНИХ ВПРОВАДЖЕНЬ

global
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GoCamp на базі школи-інтернату в місті 
Володарка Київської області. Участь у 
GoCamp East взяли 308 школярів із 
восьми шкіл Маріуполя, Костянтинівки, 
Димитрова, Сєвєродонецька, Попасної, 
Новопскова та Кремінної.

Вчителі англійської мови – агенти змін. У 
партнерстві з Міністерством освіти і науки 
України та Британською Радою в Україні був 
започаткований проект «Вчителі англійсь-
кої мови – агенти змін», метою якого є підви-
щення рівня викладання англійської мови в 
загальноосвітніх навчальних закладах. У 
листопаді 2015 навчання в рамках проекту 
розпочали 137 вчителів у 7 областях 
України (Черкаській, Вінницькій, Дніпропе-
тровській, Херсонській, Чернівецькій, 
Львівській та Волинській) та у Києві.

За результатами тренінгу кожен вчитель 
на практиці відпрацьовував отримані 
знання та навички, проводив воркшопи 
та відкриті уроки. Підготовлені Британсь-
кою Радою «агенти змін» самі стали 
тренерами, які передають свої знання 
колегам-вчителям англійської у своєму 
регіоні. Таким чином, було відібрано 110 
вчителів, які пройшли тренінг для 
тренерів у серпні 2016, з них 68 стали 
тренерами. Загалом 1444 вчителя 
англійської мови завдяки проекту 
«Агенти змін» пройшли перепідготовку.

Україна Speaking. Наприкінці 2015 року 
стартувала національна інформаційна 
кампанія Україна Speaking, спрямована 
на популяризацію англійської мови та 
формування запиту в населення до її 
вивчення. Результати дослідження 
кампанії Україна Speaking продемонстру-
вали, що 72 % українців оцінили й 
підтримали ідею реклами, а 53 % опита-

■ Що вдалося
 досягнути

Завдяки адвокації команди GoGlobal 
президент Петро Порошенко підписав 
Указ про проголошення 2016-го Роком 
англійської мови в Україні, в рамках якого 
відбулась ціла низка заходів та були 
реалізовані масштабні проекти і кампанії, 
підсумки яких підвели з 12 по 18 грудня 
протягом Тижня англійської мови.
 
GoCamp 2016. З метою поглибленого 
вивчення англійської мови, міжкультур-
ного діалогу та на підтримку проекту 
Міністерства освіти і науки України, 
команда GoGlobal організувала новий 
формат пришкільних мовних таборів із 
залученням іноземних волонтерів – 
GoCamp. У цих таборах виховується нове 
покоління всебічно розвиненої та освіче-
ної молоді, готової до викликів XXI століт-
тя, відкритої до інших культур, для якої 
знання іноземних мов – це норма життя. 
Іноземці, які мали намір навчати україн-
ців, проходили індивідуальний відбір. 
Школи також брали участь у національ-
ному конкурсі. Так, із шестисот шкіл, які 
подали заявки на участь в проекті, було 
відібрано 126, тому у роботі таборів взяли 
участь 9 тисяч дітей з усієї країни. Протя-
гом червня 2016 року більше ста волон-
терів із 40 країн світу працювали у приш-
кільних англомовних таборах у містах і 
селах по всій Україні. Майже всіх волон-
терів прийняли в себе українські родини.

Також у зв’язку з нестабільною ситуацією 
в Донецькій та Луганській областях, у 
липні 2016 року для дітей із цього регіону 
був влаштований мовний табір у форматі 

одночасно у 56 містах відбувся наймас-
штабніший в історії України урок англійсь-
кої мови. Масовий урок пройшов у 
форматі розмовного клубу, під час якого 
вчителі ставили запитання, а учасники 
відповідали на них, спілкуючись між 
собою. Урок англійської, що залучив 5977 
людей з різних куточків країни, претенду-
вав на рекорд Книги Гіннеса. До формаль-
ного встановлення рекорду не вистачило 
всього лише кілька сотень учасників.

Інші досягнення:

● Понад 500 внутрішньо переміщених 
осіб взяли участь у пілотному проекті 
«Ділова англійська он-лайн для внутріш-
ньо переміщених осіб». Також 146 
внутрішньо переміщених осіб долучи-
лись до проекту «Програма доступу», 
щоб вдосконалювати англійську мову, 
вивчати американську культуру і демо-
кратичні цінності.

● Стартували безкоштовні курси англій-
ської мови для працівників служб таксі та 
готельно-ресторанного бізнесу.

● 31 серпня у Маріуполі відбулася 
презентація першого в прифронтовій 
зоні Центру надання адміністративних 
послуг, який надає більше 100 послуг 
жителям регіону. Відкрили ЦНАП Прези-
дент України Петро Порошенко та Надз-
вичайний і Повноважний Посол США в 
Україні Марі Йованович.

● У дитячу бібліотеку міста Бахмут було 
відправлено 250 кілограмів книг інозем-
ними мовами, серед яких підручники для 
перших класів, словники, книги з пізнан-
ня природи, фізики, історії, мистецтва, а 
також дитяча художня література.

них після перегляду реклами виявили 
бажання вивчати англійську.

Англійська мова безкоштовно. Резуль-
татом спільної роботи команди GoGlobal 
з освітніми закладами стали безкоштовні 
можливості вивчення англійської мови. 
Більше 150 приватних шкіл почали 
співпрацювати з GoGlobal. Наразі 58% 
шкіл надають безкоштовні місця у 
навчальних групах з англійської мови 
для всіх охочих, а також проводять 
розмовні клуби та тренінги.

Global Government. Наприкінці 2015 року 
завдяки адвокації та комунікації команди 
GoGlobal Законом України «Про державну 
службу» уперше були закріплені вимоги 
до знання англійської мови державними 
службовцями. Також були внесені правки 
в Стратегію реформування державного 
управління України, що робить обов’язко-
вим для держслужбовців володіння 
іноземними мовами. Англійська мова 
стала обов’язковою для прийому на 
керівні посади в Адміністрацію Президен-
та, Національний Банк України та інші 
держструктури. 700 державних службов-
ців та 1582 військовослужбовців безко-
штовно вивчали англійську.

Кіно мовою оригіналу. Завдяки ініціа-
тиві GoGlobal в українських кінотеатрах 
проходять прем’єрні покази фільмів 
мовою оригіналу. Проект стартував 
наприкінці листопада 2015 року за 
підтримки найбільших кінодистриб'ю-
торів України.  За 9 місяців існування 
проекту в прокат вийшло більше 40 
стрічок мовою оригіналу в Києві, Харкові, 
Одесі, Львові, Дніпрі, Сумах та Полтаві.

Рекорд Гіннеса. 28 травня 2016 року 
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GoCamp

Global Government

100 000
учнів

1000
волонтерів

700
шкіл

4 напрямки:

«Посли Global Governmen»
Інформаційно-мотиваційна кампанія

340 нових тренерів ,
підготовлених за новітніми методиками

6 800 вчителів англійської
отримають нові сучасні навички викладання

350 000 учнів
отримають «нових» сучасних вчителів.

Вчителі англійської мови – агенти змін

На 50% розширення мережі кінотеатрів,
які демонструватимуть фільми мовою оригіналу

Рекламна кампанія
для збільшення обізнаності глядачів про можливість
перегляду фільмів в оригіналі

На 60% збільшення кількості міст,
у яких діє проект.

Movie in the original

2020 рік ►  20% населення України
володіють англійською, кількість на рівні В2-С2.

Пілотний проект «After School Activities»
2020 рік ►  1 500 000 дітей
стануть учасниками проекту.

STEAM Спорт та
здоров'я

Громадянське
навчання

Лідерство
та кар'єра

2020 рік ►  100% вчителів ЗОШ
працюють за сучасною
комунікативною методикою.

2020 рік ►  всі прем'єри в Україні
проходять мовою оригіналу.

Запровадження на загальнодержавному рівні кваліфікаційних
вимог зі знанням однієї з офіційних мов Ради Європи до
працівників державної служби

5 000 000 діючих працівників
державних органів будуть протестовані

2000 державних службовців
безкоштовно підвищать власний рівень знань іноземних мов
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2017 рік
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global

GoCamp

Global Government

100 000
учнів

1000
волонтерів

700
шкіл

4 напрямки:

«Посли Global Governmen»
Інформаційно-мотиваційна кампанія

340 нових тренерів ,
підготовлених за новітніми методиками

6 800 вчителів англійської
отримають нові сучасні навички викладання

350 000 учнів
отримають «нових» сучасних вчителів.

Вчителі англійської мови – агенти змін

На 50% розширення мережі кінотеатрів,
які демонструватимуть фільми мовою оригіналу

Рекламна кампанія
для збільшення обізнаності глядачів про можливість
перегляду фільмів в оригіналі

На 60% збільшення кількості міст,
у яких діє проект.

Movie in the original

2020 рік ►  20% населення України
володіють англійською, кількість на рівні В2-С2.

Пілотний проект «After School Activities»
2020 рік ►  1 500 000 дітей
стануть учасниками проекту.

STEAM Спорт та
здоров'я

Громадянське
навчання

Лідерство
та кар'єра

2020 рік ►  100% вчителів ЗОШ
працюють за сучасною
комунікативною методикою.

2020 рік ►  всі прем'єри в Україні
проходять мовою оригіналу.

Запровадження на загальнодержавному рівні кваліфікаційних
вимог зі знанням однієї з офіційних мов Ради Європи до
працівників державної служби

5 000 000 діючих працівників
державних органів будуть протестовані

2000 державних службовців
безкоштовно підвищать власний рівень знань іноземних мов

ТОП-10 досягнень Року
англійської мови в Україні

Моніторинг прогресу реформ
2016 рік

Стартували курси
англійської мови безкоштовно для працівників
служб таксі та готельно-ресторанного бізнесу.

global

34 %
опитаних українців почали
вивчати англійську мову в 2016 році.

126  шкіл

9 000  дітей
стали учасниками таборів нового формату GoCamp
із залученням іноземних волонтерів.

1444  англійської мови
завдяки проекту «Агенти змін» пройшли перепідготовку
в семи областях та місті Києві.

вчителя

40  мовою оригіналу
за 9 місяців проекту вийшло в прокат в Києві,
Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Сумах та Полтаві.

стрічок

150  приватних шкіл
з усієї країни надали українцям безкоштовні
можливості вивчати англійську мову.

56  міст

5977  людей
з різних куточків країни залучив наймасштабніший в
історії України урок англійської мови.

53%  українців
виявили бажання вивчати англійську мову. Результат
національної інформаційної кампанії Україна Speaking з
популяризації англійської мови.

Стала обов’язковою
англійська мова для прийому на керівні посади в
Адміністрацію Президента, Національний Банк
України та інші держструктури.

внутрішньо500  переміщених осіб
взяли участь у пілотному проекті «Ділова англійська
он-лайн для внутрішньо переміщених осіб». Також
146 осіб долучились до проекту «Програма доступу»,
щоб вдосконалювати англійську мову, вивчати амери-
канську культуру і демократичні цінності.

700  службовців

1582  службовців

600  поліцейських
безкоштовно вивчали англійську.

державних

патрульних

військово-

TAXITA
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–  створення належних умов для реалі-
зації програм і проектів у сферах 
культури та мистецтв, у тому числі за 
рахунок впровадження інноваційних 
підходів у процесі фінансування таких 
проектів шляхом надання визначаль-
ного значення рішенням експертного 
середовища під час їх відбору;

● новий проект з адаптації, дослідження 
та запровадження системи індикаторів 
ЮНЕСКО (Індикаторів впливу культури 
на соціально-економічний розвиток - 
CDIS). Впровадження проекту сприятиме 
більш глибокому розумінню важливості 
культури в усіх сферах суспільного життя.

Прийнято:

● Закони України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
запровадження контрактної форми 
роботи у сфері культури та конкурсної 
процедури призначення керівників 
державних та комунальних закладів 
культури» і «Про внесення змін до 
розділу II "Прикінцеві положення" Закону 
України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо запро-
вадження контрактної форми роботи у 
сфері культури та конкурсної процедури 
призначення керівників державних та 
комунальних закладів культури». 

На їх виконання Мінкультури затвердже-
но Положення про формування складу 
та організацію роботи конкурсної комісії 
з проведення конкурсного добору на 
посаду керівника державного закладу 
культури, що належать до сфери управ-
ління Міністерства культури України, 
Порядок формування на конкурсній 
основі кадрового складу художнього та 

■ Що вдалося
 досягнути

Схвалено:

● Довгострокову стратегію розвитку 
української культури - стратегію реформ 
(розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 01.02.2016 № 119-р), метою якої є  спри-
яння творчій активності громадянина, 
засвоєння та використання новітніх знань 
і технологій, збереження безцінної 
культурно-духовної спадщини;

● Стратегію розвитку бібліотечної справи на 
період до 2025 року "Якісні зміни бібліотек 
для забезпечення сталого розвитку 
України" (розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 23.03.2016 № 219-р), метою якої 
є визначення пріоритетів діяльності сучас-
них бібліотек, напрямів, завдань та основ-
них дій, спрямованих на їх реалізацію.

Розроблено:

● проект Концепції реформування 
циркової справи в Україні, який наразі 
проходить процедуру громадського 
обговорення.

Презентовано:
 
● концепцію створення Українського 
культурного фонду на засіданні Націо-
нальної ради реформ 29.08.2016, за 
результатами  якого прийнято рішення 
про доопрацювання проекту Закону 
України "Про Український культурний 
фонд" із врахуванням пропозицій, 
висловлених під час обговорення. 
Мета Українського культурного фонду 

Закон готується до розгляду парламен-
том з урахуванням пропозицій Глави 
держави;
 
● у І читанні проект Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про 
охорону культурної спадщини» (щодо 
збереження пам'яток культурної спадщи-
ни, внесених до Списку всесвітньої 
спадщини Організації Об'єднаних Націй з 
питань освіти, науки і культури (ЮНЕ-
СКО)» (реєстр. № 1553),  яким передбаче-
но, зокрема, визначити поняття пам’яток 
всесвітньої спадщини, їх буферних зон, 
порядок встановлення режиму їх викори-
стання, компетенції органів управління 
такими пам’ятками та їх наглядових рад.

Внесено на розгляд Верховної Ради 
України:

● проект Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо вивезення та ввезення рухомих 
культурних цінностей» (реєстр. № 5513), 
мета якого - забезпечити прозорість та 
спрощення надання адміністративних 
послуг у сфері вивезення, ввезення та 
повернення рухомих культурних цінно-
стей, посилити контроль за переміщен-
ням рухомих культурних цінностей, що 
мають значення для держави та суспіль-
ства, а також запровадити новий підхід 
до проведення експертизи культурних 
цінностей;

● проект Закону України «Про Українсь-
кий культурний фонд» (реєстр. № 5491), 
підготовлений відповідно до концепту-
альних засад функціонування відповід-
ного Фонду, обговорених на засіданні 
Національної ради реформ. Закон 
визначатиме правові, організаційні, 

артистичного персоналу державних та 
комунальних закладів культури та Форму 
контракту з професійними творчими 
працівниками (художнім та артистичним 
персоналом) державних та комунальних 
закладів культури.

У 2016 році Мінкультури проведено вже 
близько 25 конкурсів за новою процедурою;

● Закони України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо вдоскона-
лення системи державного управління у 
книговидавничій сфері» і «Про внесення 
зміни до пункту 1 розділу II "Прикінцеві 
положення" Закону України "Про внесен-
ня змін до деяких законів України щодо 
вдосконалення системи державного 
управління у книговидавничій сфері», 
які, зокрема,  спрямовані на забезпечен-
ня розвитку вітчизняної книги та вільно-
го доступу громадян України до всіх сфер 
сучасних знань, відродження культури 
читання через впровадження нової 
державної інституції – Інституту книги 
України. 

У вересні розпочато діяльність ново-
створеного Українського інституту книги, 
який має стати дієвим інструментом для 
розвитку книговидавничої сфери;

● Закон України "Про державну підтрим-
ку кінематографії в Україні", який, зокре-
ма, передбачає механізми щодо прямої 
державної підтримки кіноіндустрії, поси-
лення захисту інтелектуальної власності 
та боротьби з піратством у відповідній 
сфері. Однак через окремі недоліки 
відповідних механізмів Президентом 
України застосовано до Закону право 
вето та повернуто його до Верховної 
Ради України з пропозиціями. Наразі 
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–  створення належних умов для реалі-
зації програм і проектів у сферах 
культури та мистецтв, у тому числі за 
рахунок впровадження інноваційних 
підходів у процесі фінансування таких 
проектів шляхом надання визначаль-
ного значення рішенням експертного 
середовища під час їх відбору;

● новий проект з адаптації, дослідження 
та запровадження системи індикаторів 
ЮНЕСКО (Індикаторів впливу культури 
на соціально-економічний розвиток - 
CDIS). Впровадження проекту сприятиме 
більш глибокому розумінню важливості 
культури в усіх сферах суспільного життя.

Прийнято:

● Закони України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
запровадження контрактної форми 
роботи у сфері культури та конкурсної 
процедури призначення керівників 
державних та комунальних закладів 
культури» і «Про внесення змін до 
розділу II "Прикінцеві положення" Закону 
України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо запро-
вадження контрактної форми роботи у 
сфері культури та конкурсної процедури 
призначення керівників державних та 
комунальних закладів культури». 

На їх виконання Мінкультури затвердже-
но Положення про формування складу 
та організацію роботи конкурсної комісії 
з проведення конкурсного добору на 
посаду керівника державного закладу 
культури, що належать до сфери управ-
ління Міністерства культури України, 
Порядок формування на конкурсній 
основі кадрового складу художнього та 

■ Що вдалося
 досягнути

Схвалено:

● Довгострокову стратегію розвитку 
української культури - стратегію реформ 
(розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 01.02.2016 № 119-р), метою якої є  спри-
яння творчій активності громадянина, 
засвоєння та використання новітніх знань 
і технологій, збереження безцінної 
культурно-духовної спадщини;

● Стратегію розвитку бібліотечної справи на 
період до 2025 року "Якісні зміни бібліотек 
для забезпечення сталого розвитку 
України" (розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 23.03.2016 № 219-р), метою якої 
є визначення пріоритетів діяльності сучас-
них бібліотек, напрямів, завдань та основ-
них дій, спрямованих на їх реалізацію.

Розроблено:

● проект Концепції реформування 
циркової справи в Україні, який наразі 
проходить процедуру громадського 
обговорення.

Презентовано:
 
● концепцію створення Українського 
культурного фонду на засіданні Націо-
нальної ради реформ 29.08.2016, за 
результатами  якого прийнято рішення 
про доопрацювання проекту Закону 
України "Про Український культурний 
фонд" із врахуванням пропозицій, 
висловлених під час обговорення. 
Мета Українського культурного фонду 

Закон готується до розгляду парламен-
том з урахуванням пропозицій Глави 
держави;
 
● у І читанні проект Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про 
охорону культурної спадщини» (щодо 
збереження пам'яток культурної спадщи-
ни, внесених до Списку всесвітньої 
спадщини Організації Об'єднаних Націй з 
питань освіти, науки і культури (ЮНЕ-
СКО)» (реєстр. № 1553),  яким передбаче-
но, зокрема, визначити поняття пам’яток 
всесвітньої спадщини, їх буферних зон, 
порядок встановлення режиму їх викори-
стання, компетенції органів управління 
такими пам’ятками та їх наглядових рад.

Внесено на розгляд Верховної Ради 
України:

● проект Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо вивезення та ввезення рухомих 
культурних цінностей» (реєстр. № 5513), 
мета якого - забезпечити прозорість та 
спрощення надання адміністративних 
послуг у сфері вивезення, ввезення та 
повернення рухомих культурних цінно-
стей, посилити контроль за переміщен-
ням рухомих культурних цінностей, що 
мають значення для держави та суспіль-
ства, а також запровадити новий підхід 
до проведення експертизи культурних 
цінностей;

● проект Закону України «Про Українсь-
кий культурний фонд» (реєстр. № 5491), 
підготовлений відповідно до концепту-
альних засад функціонування відповід-
ного Фонду, обговорених на засіданні 
Національної ради реформ. Закон 
визначатиме правові, організаційні, 

артистичного персоналу державних та 
комунальних закладів культури та Форму 
контракту з професійними творчими 
працівниками (художнім та артистичним 
персоналом) державних та комунальних 
закладів культури.

У 2016 році Мінкультури проведено вже 
близько 25 конкурсів за новою процедурою;

● Закони України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо вдоскона-
лення системи державного управління у 
книговидавничій сфері» і «Про внесення 
зміни до пункту 1 розділу II "Прикінцеві 
положення" Закону України "Про внесен-
ня змін до деяких законів України щодо 
вдосконалення системи державного 
управління у книговидавничій сфері», 
які, зокрема,  спрямовані на забезпечен-
ня розвитку вітчизняної книги та вільно-
го доступу громадян України до всіх сфер 
сучасних знань, відродження культури 
читання через впровадження нової 
державної інституції – Інституту книги 
України. 

У вересні розпочато діяльність ново-
створеного Українського інституту книги, 
який має стати дієвим інструментом для 
розвитку книговидавничої сфери;

● Закон України "Про державну підтрим-
ку кінематографії в Україні", який, зокре-
ма, передбачає механізми щодо прямої 
державної підтримки кіноіндустрії, поси-
лення захисту інтелектуальної власності 
та боротьби з піратством у відповідній 
сфері. Однак через окремі недоліки 
відповідних механізмів Президентом 
України застосовано до Закону право 
вето та повернуто його до Верховної 
Ради України з пропозиціями. Наразі 
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підходи та практики через діалог», на 
якій презентовано комплексний підхід 
щодо планування та розвитку громад в 
сферах освіти, культури та спорту. В 
рамках заходу були представлені 
презентації моделей ОТГ 8 об’єднаних 
територіальних громад , які вбачають 
майбутнє існуючих закладів культури в 
форматі модернізації їх функцій та орієн-
тування їх на відкриття нових можливо-
стей та нових культурних послуг;

● відбулося Перше міжнародне культур-
не ЕКСПО 2016 Шовкового шляху у 
провінції Ганьсу Китайської Народної 
Республіки за участі представників близь-
ко 80 країн світу, у тому числі  України.

Інші заходи, пов'язані з впроваджен-
ням реформи:

● утворено Раду з питань культурно-мис-
тецької освіти Міністерства культури Украї-
ни, серед основних завдань якої визначе-
но участь у розробці стратегії розвитку 
освіти у сфері культури і мистецтв;

● Мінкультури ініційовано створення 
Ради етнонаціональних організацій 
України з метою ефективної реалізації 
державної етнонаціональної політики та 
посилення комунікацій між національни-
ми спільнотами і державними органами, 
відповідальними за захист прав та 
інтересів національних меншин;

● Мінкультури у тестовому режимі запро-
ваджено нову процедуру розподілу 
конфіскованих культурних цінностей за 
участю музейних, архівних та бібліотеч-
них установ, яким пропонуватиметься для  
попереднього ознайомлення культурні 
цінності, що плануються до розподілу;

фінансові засади діяльності бюджетної 
установи, яка виконуватиме спеціальні 
функції щодо сприяння національ-
но-культурному розвиткові України та 
діяльність якої координуватиметься 
Мінкультури України.

Міжнародне співробітництво:

● ратифіковано Угоду між Урядом Украї-
ни та Європейською Комісією про участь 
України у програмі "Креативна Європа": 
програма Європейського Союзу для 
сектору культури та креативності, та про 
співробітництво між Україною та Євро-
пейським Союзом у підпрограмі "Медіа" 
програми "Креативна Європа". Для її 
реалізації утворено повноцінне Бюро 
програми ЄС «Креативна Європа»;

● відповідно до Закону України «Про 
приєднання України до Міжнародного 
центру вивчення питань збереження та 
відновлення культурних цінностей» в 
Україні створено національну систему 
Міжнародного центру вивчення питань 
збереження та відновлення культурних 
цінностей (ІККРОМ), що сприятиме 
обміну досвідом, навчанню українських 
фахівців у галузі охорони і збереження 
культурної спадщини, підвищенню 
якості збереження культурної спадщини;

● підписано Угоду між Міністерством 
культури України та Міністерством 
культури Чеської Республіки про 
співробітництво в сфері культури 
2016-2020 років;

● за організації Координатора проектів 
ОБСЄ в Україні відбулася стратегічна 
сесія «Єдиний освітньо-культурний 
простір в об’єднаних громадах. Нові 

специфічних критеріїв, які застосовувати-
муться до членів наглядових рад 
закладів, що належать до сфери управ-
ління Мінкультури, як один із пріоритетів 
антикорупційних заходів;

● оприлюднення та безперервне підтри-
мання в актуальному стані відомостей 
про нерухомі об’єкти культурної спадщи-
ни, їх охоронні зони та правові режими, 
які необхідно для цього оцифрувати. У 
перспективі - створення повноцінного 
електронного ресурсу з можливістю в 
електронній формі отримувати інформа-
цію про кожен об’єкт і про кожну 
територію.

● в Мінкультури впроваджено програму 
механізмів запобігання корупції та змен-
шення впливу корупціогенних ризиків на 
діяльність відомства. За підтримки 
європейських партнерів провадиться 
функціональний аудит діяльності 
Міністерства культури з метою зміни 
внутрішньої системи та розподілу 
функцій Міністерства.

■ Необхідні дії зараз,
 щоб надолужити
 прогрес у реформі

  
● Модернізація системи стимулів для 
культурно-мистецької діяльності, зокре-
ма шляхом прийняття Закону України 
«Про Український культурний фонд»;

● створення електронного інформацій-
ного ресурсу культурної спадщини і 
культурних цінностей, що упорядкує 
питання структури органів охорони 
культурної спадщини, розроблення 
стандарту метаданих для опису об’єктів 
нерухомої спадщини та має стати осно-
вою формування електронного реєстру, 
який відкриє світу інформацію про україн-
ські пам’ятки;

● модернізація змісту і умов надання 
профільної мистецької освіти, підвищен-
ня її якості;

● зміцнення позицій державної мови в 
культурному та інформаційному просторі, 
розроблення нових підходів до сприй-
няття державної мови;

● визначення та розробка загальних і 
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Відповідальність за
прогрес реформ в Україні
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Президент

Верховна Рада

Уряд

Прем’єр-мініс тр 

Профільні мініс три

Національна рада реформ

Громадс ькі організації

Сполучені Штати Америки

Європейс ький Союз

Міжнародні донори

Вс і громадяни України

Інше (вкажіть, що с аме)

Важко відповіс ти

76

71

66

54

33

28

12

4

4

3

1

0,3

5

Хто відповідає  

► Переважна більшість респондентів 
вважає, що відповідальність за про-
грес реформ несе Президент України. 
На другій позиції – органи законодавчої 
та виконавчої влади.1% опитаних вва-
жає, що відповідальність несуть всі гро-
мадяни держави.

Q8. Хто відповідає /  несе відповідальність за прогрес реформ в Україні?
Вибірка:  хвиля 9.16 N=1000

Антикорупційна реформа, децентралізація, Національна рада реформ
Хвиля 9’16, грудень 2016
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� Вся Україна, міське населення 

� Чоловіки і жінки
� 18-55 років
� Мають доступ до Інтернету

� 1000 респондентів
� Квотна за статтю, віком, регіоном
     і  розміром населеного пункту 

Географія

Цільова
аудиторія

Вибірка

� Онлайн

� 1’15 х в иля :  25.09.2015 – 01.10.2015
� 2’15 х в иля :  23.10.2015 – 28.10.2015
� 3’15 х в иля :  18.11.2015 – 24.11.2015 
� 4’15 х в иля :  17.12.2015 – 24.12.2015
� 1’16 х в иля :  26.01.2016 – 04.02.2016
� 2’16 х в иля :  4.03.2016 – 14.03.2016
� 3’16 х в иля :  4.04.2016 – 14.04.2016 
� 4’16 х в иля :  28.04.2016 – 10.05.2016 
� 5’16 х в иля :  10.06.2016 – 21.06.2016
� 6’16 х в иля :  27.07.2016 – 03.08.2016
� 7’16 х в иля :  23.09.2016 – 28.09.2016
� 8’16 х в иля :  08.11.2016 – 19.11.2016
� 9’16 х в иля :  28.12.2016 – 09.01.2017

Польові
роботи

Метод 



Дизайн дослідження Моніторинг прогресу реформ
2016 рік

Антикорупційна реформа, децентралізація, Національна рада реформ
Хвиля 9’16, грудень 2016

� Вся Україна, міське населення 

� Чоловіки і жінки
� 18-55 років
� Мають доступ до Інтернету
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� Квотна за статтю, віком, регіоном
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� 4’15 х в иля :  17.12.2015 – 24.12.2015
� 1’16 х в иля :  26.01.2016 – 04.02.2016
� 2’16 х в иля :  4.03.2016 – 14.03.2016
� 3’16 х в иля :  4.04.2016 – 14.04.2016 
� 4’16 х в иля :  28.04.2016 – 10.05.2016 
� 5’16 х в иля :  10.06.2016 – 21.06.2016
� 6’16 х в иля :  27.07.2016 – 03.08.2016
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роботи

Метод 

ДОДАТКИ



Держбюджет 2017 Моніторинг прогресу реформ
2016 рік

► В бюджет-2017 закладено зростання 
реального ВВП на 3% (прогноз МВФ – 
2,5%) на тлі інфляції 8,1%, що збігається 
з цільовим орієнтиром НБУ та відпові-
дає тренду суттєвого уповільнення 
інфляції в 2016 році: до 12,4% з 43,3% у 
2015 році;

► Середньорічний курс гривні перед-
бачено на рівні 27,2 грн/долар;

► Граничне відношення обсягу дер-
жавного і гарантованого боргу до ВВП 
закладається на рівні 88,8%;

► Передбачено підвищення соціальних 
стандартів: мінімальної заробітної 
плати – більш, ніж вдвічі, до 3200 грн, 
прожиткового мінімуму – на 10%, до 
1700 гривень на кінець 2017 року.
Передбачено підвищення 
середньомісячної номінальної 
заробітної плати на 18%, до 5988 
гривень. 

► Зростання доходів 
бюджету на 2017 рік 
порівняно з показниками 
2016 року передбачено на 
20,3%, до 731 млрд грн.

► Видатки держбюджету 
передбачено збільшити на 
18,3% до 800 млрд грн.

► Дефіцит бюджету зап-
лановано на рівні 3% ВВП.
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Доходи та видатки бюджету, млрд грн
Доходи Видатки Дефіцит бюджету, % до ВВП

Динаміка основних макропоказників*

Макропоказники 2007           2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016** 2017 план

ВВП номінальний, млрд грн 751,1 990,8 947,0 1079,3 1300 1404,7 1465,2 1586,9 1988,5 2263 2585
ВВП, реальний, % 8,2 2,2 -15,1 4,1 5,5 0,2 0,0 -6,6 -9,8 1 3
Індекс споживчих цін, 16,6 22,3 12,3 9,1 4,6 -0,2 0,5 24,9 43,3 12,4 8,1
до грудня п.р. 
Номінальна середньомі- 1351 1806 1906 2250 2648 3041 3282 3480 4195 5070 5988  
сячна зарплата, грн          (11 міс.) 
Реальна зарплата, % 12,5 6,3 -9,2 10,2 8,7 14,4 8,2 -6,5 -20,2 8,8 5,4
Експорт товарів і послуг, % 27 35 -47 28 30 0 -8 -15 -27 -7,8 8,0
Імпорт товарів і послуг, % 35 40 -45 31 34 3 -7 -28 -30 -0,9 9,7
Державний та гарантований 11,8 19,1 33,6 40,1 36,4 36,7 39,9 69,4 79,1 76,4 88,8
державою борг, % ВВП          (11 міс.)

*дані за 2010-2014 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя, дані за 2015 рік – також без частини зони проведення АТО
**прогнозні або наявні дані станом на 17.01.2017

1. До очікуваного на кінець року
обсягу ВВП (2262,8 млрд.грн.)

2. План до прогнозованого
обсягу ВВП

Держбюджет 2017 Моніторинг прогресу реформ
2016 рік

Окремі джерела збіль-
шення дохідної частини 
бюджету:

► скасування спецрежиму 
оподаткування ПДВ сільсько-
господарських підприємств;

► індексація ставок окре-
мих податків, встановлених 
у гривнях;

 

► збільшення  ставок акциз-
ного податку на спирт, спирт-
ні напої, тютюнові вироби;
 
► 14% єдиного податку, що 
сплачується платниками єди-
ного податку 4 групи.  

Напрями               Зміна
окремих видатків  2016 2017 млн.грн %  

Апарат   827,7 1 128,4 300,7 36,3
Верховної Ради України  
Здійснення законотворчої  419,9 625,2 205,4 48,9
діяльності Верховної Ради України 
Апарат Державного  1 381,4 2 074,4 693,1 50,2
управління справами 
Обслуговування та забезпечення  458,0 746,6 288,7 63,0
діяльності Президента України та
Адміністрації Президента України 
Секретаріат Кабінету  303,3 737,0 433,7 у 2,4 р.б.
Міністрів України 
Обслуговування та забезпечення
діяльності Кабінету Міністрів України  268,1 398,4 130,3 48,6
Підтримка реалізації комплексної   300,0
реформи державного управління    
Антикорупційна діяльність    
Діяльність НАБУ  476,7 773,6 296,9 62,3
Діяльність НАЗК  70,3 162,9 92,6 у 2,3 р.б.
Забезпечення функцій САП  46,0 119,4 73,4 у 2,6 р.б.
Забезпечення діяльності ДБР   640,7  
Діяльність Національного агентства  40,0
з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів    
Фінансування статутної  161,9 442,4 280,5 у 2,7 р.б.
діяльності політичних партій 
Органи судової влади (без КСУ) 7 029,5 10 161,4 3 131,9 44,6
Здійснення правосуддя ВСУ  126,2 1 012,9 886,7 у 8 р.б.
Державне агентство  15 090,8 14 862,8 -228,0 -1,5
автомобільних доріг 
Видатки на національну  118 411,1 127 504,9 9 093,8 7,7
безпеку і оборону 

Видатки

Надходження до бюджету, млн грн.

у 9,1 р.б.

19,3%
29,9%

48,6%

9,1%

-57,8% внутрішні позики

41,9% зовнішні позики

рентна плата

3,5%

приватизація
неподаткові
надходження

-12,1% екологічний податок
імпортний акциз
внутрішній акциз

17,3% імпортний ПДВ

внутрішній ПДВ

6,6% податок на прибуток

ПДФО і військовий збір14,8%
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1 619,2

61 252,2
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103 635,2

35 006,2
55 116,3

181 453,3

54 052,7
44 092,2
54 344,1
59 810,5

86 890,0

103 907,2

17 100,0
107 221,0

1 422,5
41 751,0

71 585,0

212 760,0

80 342,7

48 089,7

57 916,2

68 677,8
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Окремі джерела збіль-
шення дохідної частини 
бюджету:

► скасування спецрежиму 
оподаткування ПДВ сільсько-
господарських підприємств;

► індексація ставок окре-
мих податків, встановлених 
у гривнях;

 

► збільшення  ставок акциз-
ного податку на спирт, спирт-
ні напої, тютюнові вироби;
 
► 14% єдиного податку, що 
сплачується платниками єди-
ного податку 4 групи.  

Напрями               Зміна
окремих видатків  2016 2017 млн.грн %  

Апарат   827,7 1 128,4 300,7 36,3
Верховної Ради України  
Здійснення законотворчої  419,9 625,2 205,4 48,9
діяльності Верховної Ради України 
Апарат Державного  1 381,4 2 074,4 693,1 50,2
управління справами 
Обслуговування та забезпечення  458,0 746,6 288,7 63,0
діяльності Президента України та
Адміністрації Президента України 
Секретаріат Кабінету  303,3 737,0 433,7 у 2,4 р.б.
Міністрів України 
Обслуговування та забезпечення
діяльності Кабінету Міністрів України  268,1 398,4 130,3 48,6
Підтримка реалізації комплексної   300,0
реформи державного управління    
Антикорупційна діяльність    
Діяльність НАБУ  476,7 773,6 296,9 62,3
Діяльність НАЗК  70,3 162,9 92,6 у 2,3 р.б.
Забезпечення функцій САП  46,0 119,4 73,4 у 2,6 р.б.
Забезпечення діяльності ДБР   640,7  
Діяльність Національного агентства  40,0
з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів    
Фінансування статутної  161,9 442,4 280,5 у 2,7 р.б.
діяльності політичних партій 
Органи судової влади (без КСУ) 7 029,5 10 161,4 3 131,9 44,6
Здійснення правосуддя ВСУ  126,2 1 012,9 886,7 у 8 р.б.
Державне агентство  15 090,8 14 862,8 -228,0 -1,5
автомобільних доріг 
Видатки на національну  118 411,1 127 504,9 9 093,8 7,7
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Порівняння кількісних показників змін в Україні 
(початок 2014 року – кінець 2016 року)

Моніторинг прогресу реформ
2016 рік

Показник   Початок 2014  Кінець 2016   Зміни 

ВВП, млрд. грн.   1 465,2   1 649,7 (9 місяців) 
      2 262,8 (оцінка за рік)   +54,4%
ВВП, млрд. дол. США   183,31   64,85 (9 місяців) 
      88,6 (оцінка за рік)   -51,7%
Дефіцит державного   4,9%    3,1%    -1,8 відс. пунктів
бюджету у % до ВВП   (за 2014 рік)  
Видатки держбюджету на   2,9%   5,36%    +2,46 відс. пунктів
оборону та безпеку, у % до ВВП            
Видатки держбюджету   1,0%   3,2%    +2,2 відс. пунктів
на оборону, у % до ВВП            
Кошти на Єдиному   1,7   14,3    в 8,2 разів більше
казначейському рахунку 
Індекс споживчих цін          +89,9% за 3 роки
(індекс інфляції)            (2014-2016)
у % до грудня попер. року   100,5%   112,4%    +11,9 відс.пунктів
у % рік до року   99,7%   113,9%    +14,2 відс.пунктів
Індекс цін виробників          +91,9% за 3 роки
промислової продукції           (2014-2016)
у % до грудня попер. року   101,7%   135,7%    +34 відс.пунктів
у % рік до року   99,9%   120,5%    +20,6 відс.пунктів
Прожитковий мінімум на одну   1176   1544    +31,3%
особу в розрахунку на місяць, грн.       
для дітей віком до 6 років   1032   1355 (з 01.01.2017)   +31,3%
для дітей віком від 6 до 18 років   1286   1689 (з 01.01.2017)   +31,3%
для працездатних осіб   1218   1600 (з 01.01.2017)   +31,4%
для осіб, які втратили працездатність  949   1247 (з 01.01.2017)   +31,4%
Мінімальна заробітна плата   1218   3200 (з 01.01.2017)   у 2,6 рази більше
у місячному розмірі, грн.        
Середньомісячна заробітна   3282   5070 (11 місяців)   +54,5%
плата, грн. 
у сфері освіти   2696   3662 (11 місяців)   +35,8%
у сфері охорони здоров'я   2374   3323 (11 місяців)   +40,0% 
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Показник   Початок 2014  Кінець 2016   Зміни 

ВВП, млрд. грн.   1 465,2   1 649,7 (9 місяців) 
      2 262,8 (оцінка за рік)   +54,4%
ВВП, млрд. дол. США   183,31   64,85 (9 місяців) 
      88,6 (оцінка за рік)   -51,7%
Дефіцит державного   4,9%    3,1%    -1,8 відс. пунктів
бюджету у % до ВВП   (за 2014 рік)  
Видатки держбюджету на   2,9%   5,36%    +2,46 відс. пунктів
оборону та безпеку, у % до ВВП            
Видатки держбюджету   1,0%   3,2%    +2,2 відс. пунктів
на оборону, у % до ВВП            
Кошти на Єдиному   1,7   14,3    в 8,2 разів більше
казначейському рахунку 
Індекс споживчих цін          +89,9% за 3 роки
(індекс інфляції)            (2014-2016)
у % до грудня попер. року   100,5%   112,4%    +11,9 відс.пунктів
у % рік до року   99,7%   113,9%    +14,2 відс.пунктів
Індекс цін виробників          +91,9% за 3 роки
промислової продукції           (2014-2016)
у % до грудня попер. року   101,7%   135,7%    +34 відс.пунктів
у % рік до року   99,9%   120,5%    +20,6 відс.пунктів
Прожитковий мінімум на одну   1176   1544    +31,3%
особу в розрахунку на місяць, грн.       
для дітей віком до 6 років   1032   1355 (з 01.01.2017)   +31,3%
для дітей віком від 6 до 18 років   1286   1689 (з 01.01.2017)   +31,3%
для працездатних осіб   1218   1600 (з 01.01.2017)   +31,4%
для осіб, які втратили працездатність  949   1247 (з 01.01.2017)   +31,4%
Мінімальна заробітна плата   1218   3200 (з 01.01.2017)   у 2,6 рази більше
у місячному розмірі, грн.        
Середньомісячна заробітна   3282   5070 (11 місяців)   +54,5%
плата, грн. 
у сфері освіти   2696   3662 (11 місяців)   +35,8%
у сфері охорони здоров'я   2374   3323 (11 місяців)   +40,0% 
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Показник   Початок 2014  Кінець 2016   Зміни 

Диверсифікація джерел поста-
чання імпортного ядерного палива:
Частка Росії в загальному обсязі   97%   55%    -42 відс.пунктів
імпорту ядерного палива, % 
Частка атомної електроенергії в   49%   52%    +3 відс. пункти
загальному балансі електроенергії, % 
Диверсифікація джерел постачання
імпортного природного газу:
частка природного газу, імпортованого  92,5%   0%    В 2016 р. не купували 
з Росії в загальному обсязі його імпорту, %         природний газ в РФ
обсяг природного газу,   25,8   0    В 2016 р. не купували 
імпортованого з Росії, млрд.куб. м          природний газ в РФ  
Ціна на імпортний природний газ,  400,0   200,0    -50% 
дол. США за 1 тис. куб.м. 
Сплачено податків Групою   17,4   68,0    391%
Нафтогаз, млрд. грн. 
Отримано Нафтогазом державної  104,9   0,0    В 2016 не надавалась
підтримки з бюджету, млрд. грн. 
Доходи "Укрзалізниці", млрд. грн.  68,0   77,4    114%
Сплата податків   13,9   15,0    108%
"Укрзалізницею", млрд. грн. 
Доходи "Укрпошти", млрд. грн.  3,98   4,47    113%
Сплата податків  "Укрпошти" до  0,19   0,34    178%
державного бюджету, млрд. грн. 
Кількість податків   22   11    в 2 рази менше
Ставка єдиного соціального внеску,%  41%   22%    в 1,9 рази менше
Перевірки ДФС платників податків
Планові документальні перевірки юросіб, тис.  6,5   4,2    в 1,5 рази менше
Позапланові документальні перевірки юросіб, тис. 39,1   16    в 2,4 рази менше
Зустрічні звірки, тис.   71,4   22    в 3,2 рази менше



Порівняння кількісних показників змін в Україні 
(початок 2014 року – кінець 2016 року)

Моніторинг прогресу реформ
2016 рік

Показник   Початок 2014  Кінець 2016   Зміни 

Міжнародні резерви України   7,5    15,5    в 2,1 рази більше  
(НБУ) млрд.дол.США   (01.01.2015)
Реформа публічних закупівель –  0    9,0     Економія 9 млрд. грн. 
заощаджено за рахунок ProZorro, млрд грн         (проведено 400 тис торгів
          на суму 200 млрд.грн)
Питома вага ЄС у загальному   31,7%   40,7%    +9 відсоткових пунктів
товарообігу України ЄС, % 
Питома вага РФ у загальному   27,3%   11,6%    -15,7 відсоткових 
товарообігу України, %          пунктів 
Реформа інфраструктури –   620 км    2000 км     322%
відремонтовані дороги   (2013)
Кількість поданих щорічних   0   103,0    103 тисячі електронних 
електронних декларацій          декларацій
держаних службовців, в тисячах  
Реформа державного управління –  0   108 конкурсів   87 переможців. 
проведення конкурсів на вищі          (державні секретарі, 
посади державних службовців         Голови ОДА, Голови РДА, 
          Керівники ЦОВВ) 
Децентралізація – створення   0   367 ОТГ    367 ОТГ
об’єднаних територіальних громад 
Індекс сприйняття корупції    144   130    + 14 пунктів
Тransparency International 
Рейтинг Світового банку   112   80    + 32 пунктів 
"Doing Business" 
Tax Paying Rank   165   107 (DB2016)    + 58 пунктів
Індекс людського розвитку    83   81    + 2 пунктів
Індекс свободи преси   128   107    + 21 пунктів
Індекс глобалізації   47   41    + 6 пунктів
Рейтинг аутсорсингової привабливості  41   24    + 17 пунктів
Глобальний інноваційний індекс  71   56    + 15 пунктів

Інвестори повертаються
в Україну 

Моніторинг прогресу реформ
2016 рік

Глобальний продовольчий

гігант анонсував 130 млн.

доларів інвестицій в інфра-

структуру Одеського порту

Швейцарська фармацев-

тична компанія поглинула

українську Фарма Старт

Глобальний хедж-фонд

придбав у Horizon Capital

частку в компанії Ciklum  

Французький розробник

програмного забезпечення

придбав IT-компанію Lohika,

яка входить до десятки

найкращих в Україні

Німецький виробник

електрообладнання планує

завершити будівництво

другої фабрики в Україні

у 2017 році

Німецький виробник

шкіряних виробів преміум-

класу відкрив другу фа-

брику у Львівській області

Snapchat придбав

український стартап

Looksery приблизно

за 150 млн. доларів

Шведська телеком-

корпорація відкрила

центр розробок і до-

сліджень (R&D) у Львові

на 120 інженерів

Глобальний продовольчий

гігант відкрив завод і порто-

вий термінал у Миколаєві

за 180 млн. доларів

Французький виробник

кабелів та провідникової

продукції розпочав будів-

ництво найбільшого заводу -

в Україні 

Японський виробник

кабелів для автівок

відкрив другу чергу

заводу у Львівській

області 

Німецька аграрна

компанія відкрила

насіннєвий завод у

Західній Україні 

Джерела: ukrinform.ua, epradva.com.ua, Techcrunch.com, Ain.ua, 18 квітня 2016, Dou.ua
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НАЦІОНАЛЬНА
МОДЕЛЬ

УПРАВЛІННЯ
РЕФОРМАМИ

Виконавчий 
комітет 
реформ

НАЦІОНАЛЬНА РАДА РЕФОРМ

Проектний 
офіс

Реформа освіти 
Міністерство освіти та 

науки України

Реформа 
правоохоронної 

системи
Міністерство 

внутрішніх справ 
України

Дерегуляція та 
розвиток 

підприємництва
Міністерство 

економічного розвитку 
і торгівлі України

Реформа охорони 
здоров'я

Міністерство охорони 
здоров'я України

Податкова реформа 
Міністерство фінансів 

України

Реформа сільського 
господарства 

Міністерство аграрної 
політики та 

продовольства 
України

Програма 
енергонезалежності

Міністерство 
енергетики та 

вугільної 
промисловості 

України

Децентралізація
Міністерство 
регіонального 

розвитку, будівництва 
та ЖКГ

Програма 
просування 

інтересів України в 
світі

Міністерство
економічного розвитку

і торгівлі України

Реформа 
фінансового сектору

Національний банк 
України

Судова реформа
Рада з питань 

судової реформи

Оновлення влади та 
антикорупційна 

реформа
Міністерство юстиції 

України

Реформа 
державного 
управління 
Міністерство 
регіонального 

розвитку, будівництва 
та ЖКГ

Реформа системи 
національної 

безпеки та оборони 
Рада національної 
безпеки і оборони

Проектний офіс 
(ПО) надає 
підтримку 
відповідальним за 
реформи у  
координації процесу

ПО створюється на 
2 роки до створення 
необхідної 
потужності у 
продовженні 
реформ у 
виконавчій владі.  

Національна рада реформ – платформа 
для забезпечення консенсусу у 
проведенні реформ.
Рішення приймаються більшістю голосів 
за умови консенсусу Президента, 
Прем'єр-міністра та Голови ВРУ.

Відповідальність за розробку і 
впровадження реформ несуть 
відповідні  Міністри КМУ, голови інших 
ЦОВВ або інші призначені особи.

Для розробки і впровадження реформ 
відповідальний за реформу створює 
Цільову групу реформ, призначає 
співголів, та затверджує персональний 
склад Цільової групи реформ.

Кабінет 
Міністрів 
України

(Прем'єр-міністр, 
Міністри)

Верховна Рада 
України

(Голова, лідери 
фракцій Коаліції, 
голови комітетів)

Президент 
України

Представники 
громадянського 

суспільства

Національний 
банк України 

(Голова)

Представник 
Дорадчої  

міжнародної 
ради реформ

Реформа виборчого 
законодавства 
Верховна Рада 

України

Реформа державних 
закупівель
Міністерство 

економічного розвитку 
і торгівлі України

Конституційна 
реформа

Конституційна комісія 

Реформа 
управління 
державною 
власністю

Міністерство 
економічного розвитку 

і торгівлі України

Рада 
національної 

безпеки і 
оборони 

(Секретар)

Національна модель
управління реформами 1.0
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НРР

Кабінет Міністрів
України (КМУ) 

Офіс Реформ
Прем'єр-Міністра

SAGSUR

Консультації  найвищого
рівня з питань реформ 

Консультації
найвищого рівня
з питань реформ 

Координація реформ та моніторинг їх виконання

РЕФОРМА ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ РЕФОРМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАПРЯМ
РЕФОРМИ

3

НАПРЯМ
РЕФОРМИ
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...  
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МФ / Керівник департам. МФ 
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група N 

Робоча
група 1 

Робоча
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Робоча
група N 

Прем’єр-Міністр

Віце-прем’єр-міністр
/ Міністр КМУ

Проектний менеджер
Офісу Реформ 

КЕРІВНИК – МІНІСТР КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР

Координація /
управління реформами

та аналітична підтримка
Моніторинг виконання

та розробка звітів 
Комунікаційна

підтримка 

ПРИКЛАД ПРИКЛАД

Нова архітектура
реформ

100

Моніторинг прогресу реформ
2016 рік

6 СТРАТЕГІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА КООРДИНАЦІЇ РЕФОРМ

Президент 
України

Національна 
Рада 

Реформ

Кабінет Міністрів 
України

Голова ВРУ, 
Голови комітетів

Представники 
громадянського 

суспільства

Національний
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інструменти, необхідні для ефективного управління і координації
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