
ЗВІТ УРЯД У УК РАЇНИ 
ЗА ІІ–I I I  К ВАРТАЛ И 2016 РОК У  

В ОЛ ОД ИМ ИР Г РОЙСМ АН  



ПЛАН ПРІОРИТЕТНИХ ДІЙ  
УР Я ДУ НА 2016 Р ІК  

МЕТА  – В РЕЗУЛЬТАТІ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ  
ПОКРАЩ ИТИ РІВЕНЬ І ЯК ІСТЬ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ  



  

УК РАЇНА Д ЕМОНСТРУЄ ОЗНАК И  
ЕК ОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

ЗРОСТАННЯ У РЕАЛЬНОМУ 
СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ: 

 обсяг промислового 

виробництва +2 %;  
індекс будівельної  

продукції +11,9 % 

УПОВІЛЬНЕННЯ  
ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: 
зростання споживчих цін  
за дев’ять місяців 2016 р. – 

6,4% проти 43,3% за 2015 р. 

ВВП – позитивна динаміка два квартали поспіль: І к вартал + 0,1%, II к вартал – +1,4% 



НОМІНАЛЬНА 
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА  

ЗАРОБІТНА ПЛАТА  
Ш ТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ  
 збільшилася на 24,4 %  

до 4 944 гривень 
у січні-серпні 2016 року 

НАДХОДЖЕННЯ 

ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

В УКРАЇНУ: у січні – серпні 

2016 року чистий приріст 

прямих іноземних 

інвестицій становив  

$2,5 млрд., що на 19 %  
більше у порівнянні  

з відповідним періодом 

минулого року 



ПІДВИЩ ЕННЯ ЯКОСТІ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

  

ТА ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ 



  

РОЗПОЧАТО РЕФ ОРМУ Д ЕРЖ АВНОЇ  
СЛ УЖ БИ  

ПРИЙНЯТО СТРАТЕГІЮ 
РЕФОРМУВАННЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
НА 2016–2020 РОКИ  
та затверджено план 
 заходів з її реалізації 

Утворено Комісію  
з питань вищого корпусу 
держ авної служ би  
та затверджено  
її персональний склад 



оголошено  

52 конкурси  
на вакантні посади 
держ авної служ би  

категорії «А»  
(ПР ОВ Е ДЕ НО 26 КОНКУРСІВ) 

на порталі Національного 
агентства України  
з держ авної служ би 
розміщено перелік  
вакантних посад: 
nads.gov.ua/page/vakansiyi 
 

ЗА ПІДТРИМКИ ЄС І ЄБРР 
СТВОРЕНО ОФІС РЕФОРМ  



  

АК ТИВНО ВПРОВАД Ж УЄТЬСЯ ЕЛ ЕК ТРОННЕ  
УРЯД УВАННЯ 

Україна вперше за останні  
шість рок ів показала ріст  

на 25 позицій в рейтингу ООН  
з  електронного урядування-  

E-Government Development Index 
 

впроваджено ЕЛЕКТРОННИЙ 
ДОКУМЕНТООБІГ  

між усіма центральними  
органами влади  

 
впроваджено ЕЛЕКТРОННІ  

ПЕТИЦІЇ до Уряду 

переведено в електронну  
форму надання пріоритетних 
адміністративних послуг:  
6 ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ 
у сфері будівництва  
(зокрема ліцензія на 
провадження господарської 
діяльності з будівництва),  
3 ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ  
у земельній сфері; реєстрацію 
декларацій про відходи, 
призначення житлової субсидії 



на Є диному держ авному  
веб-порталі  

відкритих даних  
оприлюднено  

більше  
6500 наборів даних  

від більш ніж   
700 зареєстрованих 

розпорядників.  
Україна приєдналася до 

Між народної хартії 
відкритих даних  

Розпочате запровадж ення 
автоматизованого  
обміну даними  
між  держ авними реєстрами  
та базами даних 



  

ПРОД ОВЖ УЄТЬСЯ РЕФ ОРМА  
Д ЕЦЕНТРАЛ ІЗАЦІЇ 

АКТИВНО ФОРМУЮТЬСЯ 
ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ 

ГРОМАДИ.  
Станом на 2016 рік вже утворено 

184 ОТГ,  

у 25 ОТГ відбулися вибори,  

ще у 184 ОТГ  
вибори призначені  

на 11 та 18 грудня 

ЗА РАХУНОК КОШ ТІВ 
ДФРР ТА СУБВЕНЦІЙ  

на соціально-економічний 
розвиток регіонів 

здійснюється реалізація 
2880 проектів  

на загальну суму майже  
5 млрд гривень 



Передача повноваж ень  

у сфері реєстрації 

нерухомості,  

бізнесу, міста  

прож ивання,  

видачі паспортних  

документів через центри 

адміністративних послуг   

Повноваження у сфері 
здійснення державного 
архітектурно-будівельного 
контролю в рамках 
децентралізації отримали  
11 МІСЬКИХ РАД обласних 
центрів (Ужгород, Луцьк, Львів, 
Івано-Франківськ, Тернопіль, 
Чернівці, Харків, Одеса, Херсон, 
Маріуполь) та 27 РАД інших 

населених пунктів – ВСЬОГО 38 



МАКРОЕКОНОМІЧНА 
СТАБІЛІЗАЦІЯ 

 

ТА СТАЛЕ ЕКОНОМІЧНЕ 
ЗРОСТАННЯ 



забезпечення 
обороноздатності 

країни 
(передбачення 

загального  
ресурсу  

на оборону 
 та безпеку  

в обсязі 
 129,3 млрд. грн.  

- 5,0 % ВВП) 
 

енергоефективність 
 (не менше  

4 млрд. грн.) 

масштабний ремонт  
та будівництво  доріг  

(планується залучити більше 
40 млрд. грн) 

підтримка 
сільськогосподарських 

товаровиробник ів 
(орієнтовно 5,6 млрд. грн.) 

підвищення  
заробітної плати 

педагогічним 
працівникам 
(додатково  
враховано  

4,5 млрд. грн.) 
 

збільшення видатк ів на 
придбання лік ів 

 

підвищення соціальних 
стандартів темпами  

вищими, ніж   
прогнозний ІСЦ 

(зростання  
розміру 

 мінімальної  
заробітної плати,  
прожиткового  

мінімуму  
на 10,1 %) 

ВПЕРШ Е З А ОСТАННІ  РОК И Д О ПАРЛ АМ ЕНТУ ВЧАСНО ПОД АНО З АК ОНОПРОЕК Т  
Д ЕРЖ Б ЮД Ж ЕТУ НА 2017 РІК  

ЦЕ – ЧЕСНИЙ БЮД Ж ЕТ. У НЬОМ У ЗАК Л АД ЕНІ ТІЛ ЬК И  
ВИТРАТИ, ПІД ТВЕРД Ж ЕНІ РЕАЛ ЬНИМ И Д ОХОД АМ И  

 
ПРІОРИТЕТИ ПРОЕК ТУ Д ЕРЖ БЮД Ж ЕТУ: 



  

РОЗПОЧАТО К ОМПЛ ЕК СНУ РЕФ ОРМУ  
МИТНИХ ОРГАНІВ  

запроваджено митне оформлення 
товарів за принципом  

«Єдиного вікна», оформлено  
9196 декларацій  

 
визначено вичерпний  

перелік підстав і тривалості  
митних оглядів 

 
затверджено ОБОВ’ЯЗКОВИЙ 

ПОРЯДОК ФОТО- І 
ВІДЕОФІКСАЦІЇ ОГЛЯДІВ 

Утворено МІЖРЕГІОНАЛЬНУ 
МИТНИЦЮ ДФС ДЛЯ КОНТРОЛЮ 
НАД РОБОТОЮ МІСЦЬ МИТНОГО 
ОФОРМЛЕННЯ та зменшення 
зловживань 
 
За підтримкою експертів США 
РОЗРОБЛЕНА ДОРОЖНЯ КАРТА 
СИСТЕМНОЇ РЕФОРМИ 



РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ КОНЦЕПЦІЯ 
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

ВНУТРІШ НЬОЇ БЕЗПЕКИ ДФС  
 

С творено МІЖВІДОМЧІ 
МОБІЛЬНІ ГРУПИ для боротьби 

з контрабандою та 
зловж иваннями  

у митній сф еріДФС  

З а січень–вересень 2016 року  

до держ бюдж ету перераховано 

166 млрд 883 млн грн митних 

платеж ів. Індикативний показник 

виконано на 105,5%,  
отж е додатково забезпечено 

надходж ення до бюдж ету  

8 млрд 654 млн гривень. 

Порівняно з відповідним періодом 

2015 року відбулося зростання 

митних платеж ів на 17% 



  

ПОК РАЩ ЕННЯ СИСТЕМ И АД М ІНІСТРУВАННЯ ПОД АТК ІВ  
СХВАЛ ЕНО ЗАК ОНОПРОЕК Т ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМ ІН  
Д О ПОД АТК ОВОГО К ОД ЕК СУ, ЯК ИЙ ПЕРЕД БАЧАЄ:  

  

ЄДИНИЙ ПУБЛІЧНИЙ РЕЄСТР  
ЗАЯВ про повернення сум  

бюджетного  
відшкодування ПДВ 

Податкові канікули до 31 
грудня 2021 року для 
новостворених та малих 
підприємств (застосування 
нульової ставки податку  
на прибуток підприємств)  



Повноцінний електронний 

кабінет платника податк ів: 

доступ до всієї податкової 

інф ормації,  проведення 

звірок щодо розрахунків  

з бюдж етом, управління 

переплатами, подання 

податкової звітності,  

листування з 

контролюючим органом 

ЛІКВІДАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ 
МІЛІЦІЇ  
ТА УТВОРЕННЯ НА ЇЇ 
ОСНОВІ ФІНАНСОВОЇ 
ПОЛІЦІЇ 



  

ПРОД ОВЖ УЄТЬСЯ РЕФ ОРМ А К ОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛ ІННЯ  
Д ЕРЖ АВНОГО СЕК ТОРУ  

ТА ПІД ГОТОВК А ПРОЗОРОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ К ОМ ПАНІЙ  

Укладені трудові угоди з 
високопрофесійними сучасними 

менеджерами в державних 
компаніях ПАТ «Укрзалізниця» та 

УДППЗ «Укрпошта», розпочато 
конкурси на заміщення посади 

керівників державних підприємств: 
«КБ Південне», «Маріупольський 

морський торговельний порт»,  
Міжнародний аеропорт 

«Бориспіль», «Укрхімтрансаміак», 
«Електроважмаш» 

ПРОВОДИТЬСЯ АУДИТ 
НАЙБІЛЬШ ИХ ПІДПРИЄМСТВ 
ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ:   
36 компаній першої групи  
(89 % активів ТОП-100)  
та 48 компаній другої групи  
(41 % активів групи) 



  до переліків включено ряд інвестиційно-
привабливих об’єктів,  
які можуть забезпечити значні 
надходження до державного  
бюджету, а саме ПАТ «Турбоатом»,  
ТОВ «Запорізький титано-магнієвий 
комбінат», ПАТ «Аграрний фонд»,  
ПАТ «Запорізький виробничий 
алюмінієвий комбінат»,  
ДП «Об’єднана гірничо-хімічна 
компанія»,  
ДП«Завод «Електроважмаш» 

РОЗПОЧАТО ПРОВЕД ЕННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ ОБ’ЄК ТІВ  
Д ЕРЖ АВНОЇ ВЛ АСНОСТІ ЗА НОВИМИ ПІД ХОД АМИ  

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ 
ПІДГОТОВК А 

ПРИВАТИЗАЦІЇ ОПЗ 
 

перелік об'єктів державної 
власності, що підлягають 

приватизації у 2015–2017 роках 
доповнено 74 новими 

об’єктами, а також  
66 об’єктами, які зможуть бути 

приватизовані після зняття 
заборони на їх приватизацію 



Регулярні зустрічі  
з бізнесом стали  

нормою роботи Уряду 
 

1 СЕРПНЯ ВСІ ПУБЛІЧНІ  
ЗАКУПІВЛІ ПЕРЕВЕДЕНО 

 НА ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ 
ЗАКУПІВЕЛЬ PROZORRO 

Затверджено оновлений план  
заходів щодо дерегуляції 
господарської діяльності  

СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛ ИВОГО  
БІЗНЕС-К Л ІМАТУ 



Створено мож ливість 
звернення  

за отриманням  
ліцензій  

в електронній  
ф ормі через  

єдиний держ авний  
Портал надання  

адміністративних послуг  

РОЗПОЧАТО 
РЕФОРМУВАННЯ  
СИСТЕМИ ПРАВОВОЇ 
ОХОРОНИ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 
(схвалено К онцепцію 
реф ормування, подано  
для розгляду  
В ерховною Р адою  
низку законопроектів) 



 
Передбачається починаючи з 
2017 року спрямування коштів 
держ авного бюдж ету на 
підтримку малих та середніх 
підприємств АПК  у обсязі       
НЕ МЕНШ Е 1 ВІДСОТКА 
ВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА 
ВАЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 
СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

 

ОТРИМАНО ДОДАТКОВІ 
ТОРГІВЕЛЬНІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ 
ВІД ЄС ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ 
ВИРОБНИКІВ 
СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ  

РЕФ ОРМ УВАННЯ СИСТЕМ И  
Д ЕРЖ АВНОЇ ПІД ТРИМ К И СІЛ ЬСЬК ОГО ГОСПОД АРСТВА:  

  



  

ВНЕСЕНО НА РОЗГЛЯД 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ ПРОЕКТ 

ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО 
УСТАНОВУ БІЗНЕС-

ОМБУДСМЕНА»  
(прийнято в першому читанні) 

 
запроваджено інститут 

Урядового уповноваж еного  
з питань інвестицій, створено 
Офіс із залучення інвестицій,  

супроводж ення  
та підтримки інвесторів  

створено Національний комітет  
з промислового розвитку 
України – дорадчого органу  
для комплексного вирішення 
проблемних питань розвитку 
промисловості України 

РОЗПОЧАТО ПІД ГОТОВК У ТА СТВОРЕННЯ НОВИХ ІНСТИТУЦІЙ  
НА ПІД ТРИМ К У РОЗВИТК У БІЗНЕСУ  



РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ 
КОНЦЕПЦІЯ ОФІСУ 

ПРОМОЦІЇ  
УКРАЇНСЬКОГО 

ЕКСПОРТУ 

Підготовлено, узгоджено  
з бізнесом, експертами  
і громадськістю проект  
ОФІСУ ВИСОКИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ (High Tech 
Office) 



МОДЕРНІЗАЦІЯ  
ІНФРАСТРУКТУРИ 



  

завдяки скасуванню заниженої 
ціни на газ власного видобутку 

закладені передумови для 
збільшення власного 

видобутку газу і забезпечення 
до 2020 року повної 

енергонезалеж ності України 

Продовжено реформування 
НАК «Нафтогаз  України 
УКРАЇНИ»: прийнято постанову 
про UNBUNDLING, створено 
Наглядову раду НАК «Нафтогаз 
України», створено робочу групу 
для прискорення UNBUNDLING 

ІНТЕНСИФ ІК УЄТЬСЯ РЕФ ОРМУВАННЯ  
ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕК ТОРУ 



Схвалено Програму розвитку 
гідроенергетики України на 

період до 2026 року 
 

Р озроблено та подано до 
В ерховної Р ади України 

проект З акону «Про ринок  
електричної енергії 

України»   
(прийнято у першому читанні) 

З абезпечено реалізацію 
заходів щодо 
диверсифікації дж ерел 
постачання ядерного 
палива для атомних 
електростанцій України 
(контракт на постачання 
ядерного палива 
виробництва компанії 
«Wes tinghous e» (С Ш А) 



СТВОРЕНІ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ  
ДЛЯ УТВОРЕННЯ ФОНДУ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  

відшкодовано понад 146 тисяч 
кредитів на суму понад  
2,396 млрд. гривень.  

Додатково: за ініціативи та 
координації Уряду прийнято  

200 місцевих програм 

ПРОД ОВЖ УЄТЬСЯ РЕАЛ ІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ  
«ТЕПЛ І К РЕД ИТИ» 



  

на 2016 рік передбачено 
використання на ці цілі  

до 19 млрд. грн. 
 

УЖЕ ЛІКВІДОВАНО  
8 МЛН. М2 ЯМКОВОСТІ 

в 22 областях на 232 об'єктах 
розпочаті роботи з поточного 
середнього ремонту на загальній 
протяжності 865 кілометрів 
 

Розпочаті переговори  
зі Світовим Банком 
щодо розробки стратегії 
реконструкції та будівництва  
доріг в Україні 

РОЗГОРНУТА МАСШ ТАБНА ПРОГРАМА РЕМОНТУ  
Д ОРІГ У 2016 РОЦІ 



  

перевірено більше 160 тис. 
транспортних засобів  

 
у 4843 виявлено порушення 

вагових параметрів  
 

нараховано плати за проїзд на 
1165,62 тис. євро  

 
нараховано штрафних санкцій на 

1951,1 тис. грн.  

виділено 117 млн грн  

на придбання 78 нових 
пересувних придорожніх 
лабораторій за рахунок  
гранту Єврокомісії  

ЗАПОЧАТК ОВАНО УД ОСК ОНАЛ ЕННЯ СИСТЕМ И ГАБАРИТНО- ВАГОВОГО  
К ОНТРОЛ Ю ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ  

НА АВТОМ ОБІЛ ЬНИХ Д ОРОГАХ ЗАГАЛ ЬНОГО К ОРИСТУВАННЯ:  



  

АК ТИВІЗОВАНІ ІНФ РАСТРУК ТУРНІ 
 ПРОЕК ТИ 

Розпочато реалізацію проектів з 
розбудови прикордонної 

дорож ньої інфраструктури та 
модернізації пунктів пропуску 

  
за рахунок кредитних коштів 

уряду Польщі у розмірі  
100 млн. євро з метою  

мінімізації черг на кордоні 

ЗАЛУЧЕНО ІНВЕСТИЦІЇ  
ДЛЯ РОЗВИТКУ 
СТРАТЕГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 
ПОРТОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ  
(порти Миколаївський, 
Іллічівський, Южний) 



Продовжується реалізація 

проекту «БУДІВНИЦТВО 

НОВОГО ДВОКОЛІЙНОГО 

БЕСКИДСЬКОГО ТУНЕЛЮ» 

спільно з Є вропейським 

Б анком Р еконструкції та 

Р озвитку та Є вропейським 

Інвестиційним Б анком 

З більшується пропускна 
спромож ність напрямку 
ЗАПОРІЖЖЯ – КОМИШ -
ЗОРЯ – ВОЛНОВАХА – 
МАРІУПОЛЬ 
 
РОЗШ ИРЕНА ГЕОГРАФІЯ 
ПОЛЬОТІВ ЧЕРЕЗ МІСЦЕВІ 
АЕРОПОРТИ  
(Л ьвів, В інниця,  
Івано-Франківськ) 



  

ВЖ ИТО ЗАХОД ІВ Д О ПІД ВИЩ ЕННЯ РІВНЯ  
ЕК ОЛ ОГІЧНОЇ БЕЗПЕК И В ЗОНІ ВІД ЧУЖ ЕННЯ 

створено Чорнобильський 
радіаційно-екологічний 
біосферний заповідник  

(площею близько 230 тис. га) 
 

залучено до будівництва 
екологічно безпечного сховища 

відпрацьованого ядерного 
 палива (конфайнмент)  

понад 87 млн. євро. 

Створено прозорі та відкриті 
умови функціонування суб’єктів 
господарювання у сфері 
поводження з відходами 



затверджено ліцензійні умови 
провадж ення господарської 

діяльності з поводж ення  
з небезпечними відходами  

затвердж ено ліцензійні 
 умови провадж ення 
господарської діяльності  
з виробництва особливо 
небезпечних хімічних  
речовин, перелік яких 
визначається К абінетом 
Міністрів України 



СОЦІАЛЬНА І ГУМАНІТАРНА 
 

 ПОЛІТИКА 



  

УРЯД  ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИК ОНАННЯ СОЦІАЛ ЬНОГО  
К ОНТРАК ТУ 

Скасовано оподаткування 
пенсій з 1 липня 2016 року  

 
Уряд підвищує соціальні 

стандарти на 10,3% з грудня 
2016 року 

Спрощені умови надання 
субсидій. Станом на 7 жовтня 
2016 року субсидію на оплату 
житлово-комунальних послуг 
отримало майже 5,3 млн сімей. 
Це вдвічі більше, ніж в 
аналогічному періоді минулого 
року (у вересні 2015 року 
субсидію отримувало  
2 666 тис. сімей) 



Запровадж ено реальний 

діалог з профспілками та 

роботодавцями на основі 

нової генеральної угоди про 

регулювання основних 

принципів і норм реалізації 

соціально-економічної 

політики і трудових відносин  

в Україні (23.08.2016) 

Реалізуються проекти щодо 
створення центрів із надання 
адміністративних послуг 
соціального характеру 
(«Прозорі офіси»)  
в Дніпрі, Києві, Львові,  
Одесі та Харкові 



  

ПРОВЕД ЕНО ГРОМ АД СЬК Е ОБ ГОВОРЕННЯ ПРОЕК ТУ К ОНЦЕПЦІ Ї  РЕФ ОРМ И  
Ф ІНАНСУВАННЯ СФ ЕРИ ОХОРОНИ З Д ОРОВ’ Я ТА ВПРОВАД Ж ЕННЯ  

ЕЛ ЕМ ЕНТІВ  СТРАХОВОЇ  М ЕД ИЦИНИ  

Спрощено механізм реєстрації в 
Україні імпортних лікарських 

засобів (з США, Канади, 
Австралії, Японії, 

 Швейцарії та країн ЄС) 
 

Збільшено обсяг видатків  
на лікування громадян 
 України за кордоном  
(у тому числі – учасників АТО)  
на суму 183 800 тис. гривень 



Уряд забезпечив поставки 
лікарських засобів, які 
закуповувалися через 

між народні організації,  в тому 
числі – вакцин. 90%  

закуплених ліків вж е 
поставлено в Україну 

  

ВИЗНАЧЕНО МЕХАНІЗМ 
РЕФЕРЕНТНОГО  
ЦІНОУТВОРЕННЯ  
ТА РЕІМБУРСАЦІЇ ЛІК ІВ 



  

СЕРЕД НЯ  
ОСВІТА 

Розроблено проект концепції нової 
української школи, 8 базових 

компонентів якої: 
  

1) новий зміст освіти; 
  

2) педагогіка партнерства; 
  

3) вмотивований учитель; 
  

4) дитиноцентризм; 
  

5) процес виховання,  
який формує цінності; 

  

6) нова структура школи; 
  

7) децентралізація та  
ефективне управління; 

  

8) справедливий розподіл  
публічних коштів 

Оновлено 13 програм  
початкової школи 



Триває створення мереж і 
опорних шкіл, які дають 

мож ливість отримати якісну 
освіту всім учням незалеж но 

від місця їхнього прож ивання. 
З  1 вересня 2016 року 

розпочали діяльність  

137 опорних закладів  

та 360 їхніх ф ілій. До 

опорних шкіл довозиться 

більше 10 тис. учнів 

З абезпечено участь України у 
між народному дослідж енні 
якості середньої освіти  
(P IS A 2018) 



  

ПРОФ ЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ТА ВИЩ А   
ОСВІТА 

В рамках модернізації 
професійно-технічної освіти 

затверджено стандарти з трьох 
актуальних професій на ринку 

праці: «Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського 

виробництва», «Монтажник 
санітарно-технічних  

систем та устаткування» 
 «Швачка. Кравець. Закрійник» 

Визначено 25 ПТНЗ, на базі 
яких будуть створені  

навчально-практичні центри,  

та перелік сучасного 

обладнання для  

забезпечення роботи  

цих центрів загальною вартістю  

255 млн гривень 



Реалізується стратегія 
забезпечення рівного доступу 

до вищої освіти для осіб, які 
прож ивають на тимчасово 

окупованій території.  
 

С творено особливі умови 
вступу для абітурієнтів з 

Донбасу в університети, що 
були евакуйовані з території 

проведення АТО.  
 

Через освітні центри  
«К рим-Україна» до вищих 

навчальних закладів вступило 
близько 153 осіб, через 
освітні центри «Донбас-

Україна» – близько 855 осіб 

Вперше сформовано 
персональний склад 
ідентифікаційного  
комітету з питань науки 



  

СПОРТ 

Урядом забезпечено виплати винагород у повному обсязі чемпіонам та призерам 
ігор XXXI олімпіади та XV літніх параолімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) 



  

МОД ЕРНІЗАЦІЯ ПІД ХОД ІВ Д О УПРАВЛ ІННЯ  
СФ ЕРОЮ К УЛ ЬТУРИ 

Розпочато підготовку  
до проведення в Україні  

пісенного конкурсу  
«ЄВРОБАЧЕННЯ – 2017» 

Створено та забезпечено 
функціонування національного 
бюро програми ЄС  
«Креативна Європа» в Україні 
 
Обмеж ено доступ  
на український ринок  
іноземної друкованої  
продукції  
антиукраїнського змісту 



Проведено інвентаризацію та 
оцінку стану наявних закладів 

культури у селищах, селах, 
селищах міського типу 

С прощено процедури занесення 

об’єктів культурної спадщини до 

держ авного реєстру нерухомих 

пам’яток України 



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕРХОВЕНСТВА 
ПРАВА ТА БЕЗПЕК И ГРОМАДЯН,  

 
ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ 



  

Продовж ено  реформування  правоохоронних  орг анів  

Всього створено 28 управлінь 
патрульної поліції, які 

забезпечують охорону публічної 
безпеки і порядку в 32 містах 

України, у тому числі – 
наближених до зони АТО.  

 
З 4 липня 2016 року розпочато 

роботу у тестовому режимі трьох 
систем автоматичної фіксації 

правопорушень (1– у Києві, 2– в Одесі) 

Спрощено процедури  
надання публічних послуг  
підрозділами МВС.  
 

ДМС передано повноваження  
у сфері реєстрації/зняття  
з реєстрації місця 
проживання/перебування фізичних осіб 
до органів місцевого самоврядування 



Забезпечено покращення 
доступу та якості безоплатної 

правової допомоги  
та посилено правова 

спромож ність  
територіальних громад.  

 
З  1 вересня 2016 року 

запрацювало більше  
400 бюро правової допомоги.  

З а правовою допомогою 
звернулося близько  
33 тисяч громадян 

Р озпочато реформу 
пенітенціарної системи  
України відповідно до 
між народних стандартів 
 

Вдосконалено систему 
примусового виконання 
рішень судів та інших органів 
(посадових осіб).  
 
Запровадж ення інституту 
приватних виконавців 
сприятиме створенню 
конкурентних засад для 
забезпечення еф ективного 
виконання рішень 



  

РОЗПОЧАТО Д ІЯЛ ЬНІСТЬ НАЦІОНАЛ ЬНОГО АГЕНТСТВА  
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ К ОРУПЦІЇ 

Затверджено порядок 
проведення антикорупційної 

експертизи проектів 
нормативно-правових актів та 

перелік основних статистичних 
показників його діяльності 

 

Розроблено та затверджено 
перелік  посад з високим та 

підвищеним рівнем корупційних 
ризик ів і порядок проведення 

перевірок  

Здійснено запуск  системи 
електронного декларування 
 

Створено гарячу лінію для 
надання консультацій та допомоги 
декларантам при заповненні 
електронних декларацій 



Здійснюється конкурс  
на посаду голови 

Національного агентства  
з питань виявлення,  

розшуку та управління 
активами, одерж аними  

від корупційних та інших 
злочинів 

З апровадж ено система 
здійснення контролю  
за фінансуванням  
політичних партій  
 
С хвалено план дій в рамках 
спільної антикорупційної 
ініціативи уряду  
і громадськості 



  

ПІД ПИСАНО УГОД У ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО М ІЖ  УК РАЇНОЮ  
ТА ЄВРОПЕЙСЬК ОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ З ПИТАНЬ ЮСТИЦІЇ  

(ЄВРОЮСТОМ ) 

Угодою створюється правова 
основа для підвищення 

ефективності компетентних 
органів України та ЄС у 

розслідуванні й переслідуванні 
тяж ких злочинів 

транснаціонального характеру, 
зокрема тероризму, незаконного 

обігу наркотиків, торгівлі людьми, 
корупції, к іберзлочинності, 

відмивання коштів, шахрайства та 
інших злочинів, вчинених за 

участю транскордонних 
злочинних організацій  



ЗАХИСТ СУВЕРЕНІТЕТУ УК РАЇНИ  
 

І МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА 



  

ПОСИЛ ЕННЯ ОБОРОНОЗД АТНОСТІ УК РАЇНИ 

Схвалено та забезпечується 
реалізація стратегічного 

оборонного бюлетеня України  
(Указ Президента України  

від 6 червня 2016 р. № 240/2016) 

Проведено заходи з переходу 
на нову організаційно-штатну 
структуру Міноборони 
та органів військового  
управління Збройних Сил  



Сформовано оперативний 
резерв людських ресурсів 

першої черги 

З дійснюється реф ормування 
системи матеріально-
технічного забезпечення 
З бройних С ил.  
С творюється єдина система 
управління логістикою, 
автоматизуються всі процеси 
та накопичуються необхідні 
матеріально-технічні запаси 

Здійснюється перехід 
Збройних Сил України до 
стандартів НАТО  
 

Р еалізуються заходи з 
розвитку Національної гвардії  
 

З атвердж ено план заходів на 
2016 рік із реалізації стратегії 
кібербезпеки України 



  

ПІД ВИЩ ЕНО СОЦІАЛ ЬНИЙ ЗАХИСТ  
ВІЙСЬК ОВОСЛ УЖ БОВЦІВ ТА ЧЛ ЕНІВ ЇХ СІМЕЙ 

Статус учасника бойових дій 
надано понад 181 тис. 

військовослужбовцям та 
працівникам Збройних Сил, 
гарантовано збереження їх 

громадянських прав 
 

Суттєво підвищено грошове 
забезпечення 
військовослужбовців Збройних 
Сил у порівнянні з 2015 роком: 
військовослужбовців   
військової служби  
за контрактом  
(особам рядового  
і сержантського складу) 
– у 2,5–3 рази,  
особам офіцерського  
складу – у 1,5–2 рази 



Продовжено реалізацію 
комплексної програми 
забезпечення ж итлом 
військовослуж бовців. 

С таном на 1 ж овтня 
поточного року закуплено та 

розподілено 935 квартир 
військовослуж бовцям 

З бройних С ил та членам їх 
сімей, у тому числі – 311 

квартир розподілено 
учасникам АТО 

С творено систему медичної 
реабілітації поранених з 
використанням єдиного 

медичного простору держ ави, 
розроблено інтегровану 

медичну інф ормаційну 
систему для всіх складових 

сил оборони 



  

УТВОРЕНО М ІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ТИМ ЧАСОВО  
ОК УПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ  

ТА ВНУТРІШ НЬО ПЕРЕМ ІЩ ЕНИХ ОСІБ  

Утворено Раду з питань 
відновлення та розбудови  

миру в Україні 

Розблоковано соціальні  
виплати внутрішньо 
переміщеним особам:  
 

1) спрощено ведення обліку 
внутрішньо переміщених осіб;  
 

2) удосконалено систему 
призначення та здійснення 
контролю за соціальними 
виплатами таким особам;  
 

3) затверджено порядок 
створення, ведення та доступу до 
єдиної інформаційної бази даних 
про внутрішньо переміщених осіб 



Розроблено проект стратегії 
розвитку телерадіомовлення 

в Херсонській області 
 та організація мовлення  

на територію К риму  
на 2016–2017 роки 

Р еалізується комплексна 
комунікаційна кампанія 
«К рим – це Україна» 



  

ЗАБЕЗПЕЧЕНО ПОД АЛ ЬШ У К ОНСОЛ ІД АЦІЮ М ІЖ НАРОД НОЇ  
ПІД ТРИМ К И У ПРОТИД ІЇ РОСІЙСЬК ІЙ АГРЕСІЇ, У ТОМ У  

ЧИСЛ І – В РАМ К АХ РАД И БЕЗПЕК И ООН, РАД И ЄВРОПИ ТА ОБСЄ  

Удосконалено роботу щодо 
забезпечення захисту прав та 

інтересів громадян України і 
українського бізнесу за кордоном.  

 
Розроблено та впроваджено 

«електронний апостиль» з 
елементами захисту від підробки 

з використанням бар-коду (на 
кожний запис автоматично 

генерується необхідна 
інформація). 

Розроблено комп’ютерну 
програму «автоматизована 
система заповнення заяв 
аплікантів», яка дозволяє 
реєструвати, обробляти, 
зберігати у базі даних 
звернення українських 
громадян щодо засвідчення 
офіційних документів 



Здійснюється іномовлення 
України. Телеканал 

іномовлення UA|TV включено 
до одного з найбільших в 

світі ОТТ-сервісів, 
представленого у 209 

країнах світу. З абезпечено 
просування телеканалу 

іномовлення UA|TV у Л атвії,  
Польщі, Е стонії,  Б олгарії,  

Г рузії,  Молдові 

С хвалено концепцію 
популяризації України у світі 
та просування інтересів 
України у світовому 
інф ормаційному просторі 



ДЯКУЮ  

ЗА УВАГУ! 
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