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Результати роботи за 2015 рік 



Показники роботи Уряду 
 Міжнародні рейтингові агенції покращили суверенний рейтинг України: 

• Fitch: із ‘Restricted Default’ до ‘CCC’; 

• Moody's: із ‘Ca’ до ‘Caa3’; 

• Standard & Poor's: із ‘Selective Default’ до ‘B-/B’ 

 

 Україна піднялась на 29 пунктів у рейтингу Doing Business в цілому відносно 2014р., а в 
темі реєстрації підприємств – на 40 пунктів за рік 

 

 Світовий банк прогнозує ріст ВВП України у 2016р на 1%, у 2017 – на 2%, в 2018 – на 2% 

 

 Згідно з Індексом світової конкурентоспроможності Світового економічного форуму, 
Україна підвищила наступні показники: 

• ефективність Уряду - на 11 пунктів порівняно з 2014р 

• прозорість формування державної політики – на 32 пункти порівняно з 2013р 

 

 У рейтингу відкритості державних даних Global Open Data Index України посіла 

       58 місце зі 134 країн, 34% відкритості 

 

 У третьому кварталі 2015 року  з’явилося помірне зростання економіки: 0,5% у порівнянні 
з другим кварталом 



Оцінка роботи Уряду 
 “Україна не самотня. Європа єдина в підтримці України і програми реформ нового Уряду. Наші дії говорять 
гучніше, ніж слова... Ми хочемо допомогти українському Уряду в реалізації реформ і реальних змін для 
країни та її народу.” 
Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер 

 
"Я дякую Уряду за курс реформ і чудове виконання програми МВФ"  

Ангела Меркель, канцлер Німеччини 

 
 
«Зараз Сполучені Штати і Європа повинні бути разом із Україною. Україні потрібна наша фінансова допомога і 
підтримка в реалізації намічених реформ. Навіть стикнувшись із військовою агресією, Україна намагається 
слідувати шляхом реформ». 
Віце-президент США Джо Байден 

 
«Мені було дуже приємно почути на всіх зустрічах, що Уряд, як і раніше, рішуче налаштований на шлях 
реформ. І процес реформ, хоча й важкий, є частиною економічного майбутнього України». 
Джон Керрі, Державний секретар США 
 
 
«Складна економічна ситуація в Україні є результатом попереднього занедбання і російської агресії. Стан 
економіки не є провиною нинішньої владної команди, яка робить тверді й необхідні кроки, наприклад, 
стабілізуючи бюджет завдяки обмеженню дотацій на газ й опалення. Це найкраща влада [в Україні] з 1991 
року». 
Лєшек Бальцерович, ініціатор та ідейний натхненник польських економічних реформ 
 

 

«Потужна політична воля української влади у проведенні реформ вражаюча. Я очікую подальшої роботи 
персонально з Прем’єр-міністром, Урядом України і українським народом, громадськими інституціями, аби 
далі просуватися в нашому порядку денному». 

«Ми відмітили ту неймовірну роботу, що була проведена українською владою за останні місяці в напрямку 
просування програми реформ, що підтверджено конкретними кроками» 

Віце-президент Єврокомісії Федеріка Могеріні  



Стан виконання Програми Уряду 

• Нова політика безпеки       93,9% 

• Нова політика державного управління     65,5% 

• Нова антикорупційна політика      92,3% 

• Нова економічна політика      72,1% 

• Нова політика управління державною власністю    84,4% 

• Нова продовольча політика     69,8% 

• Нова політика енергетичної незалежності    60,2% 

• Нова соціальна політика      74,8% 

• Нова культурна політика      92,1% 

• Нова політика міжнародної допомоги     83,8% 
 

 

 

 

 

 



Нова політика безпеки  
• Забезпечено видатки на безпеку і оборону на рівні  5% ВВП (близько 95,8 млрд. грн) 

• Україна відмовилась від політики позаблоковості відновила курс на евроатлантичну інтеграцію 

• Україну обрано непостійним членом Ради безпеки ООН на 2016-2017 роки 

• Розроблено і затверджено Стратегію національної безпеки України та нову редакцію Військової доктрини 

• Розроблено Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони 

• Розпочата реформа МВС. Утворено Національну поліцію як центральний орган виконавчої влади та його територіальні органи . У 
підрозділах патрульної служби вже працюють близько 4,6 тис. патрульних поліцейських. Нова патрульна служба запроваджена у Києві, 
Львові, Одесі, Харкові, Ужгороді, Миколаєві, Івано-Франківську, Херсоні, Мукачевому та на трасах Київ-Бориспіль, Київ-Житомир, 
Ужгород-Мукачеве. До весни 2016 року поліція вийде на вулиці 29 міст України 

• Створюється єдиний спеціальний підрозділ для оперативного реагування за аналогією американського спецпідрозділу SWAT – “Корпус 
оперативно-раптової дії” (КОРД)  

• Започатковано діяльність шести Трастових фондів НАТО на підтримку України, що сприяють посиленню обороноздатності 

• У Міноборони введено в дію нову систему електронних закупівель, що дозволило заощадити понад 186,3  млн. грн державних коштів 

• Систему речового забезпечення військовослужбовців приведено до стандартів НАТО (затверджено 22 нові стандарти), війська 
отримують нові зразки польової форми одягу та сучасні комплекти бойового екіпірування 

• Закуплено близько 4,7 тис. одиниць озброєння і військової техніки та понад 401 тис. одиниць боєприпасів різного призначення. 

• Із початку АТО відновлено понад 34 тис. одиниць озброєння і військової техніки 

• Прийнято на озброєння 18 сучасних зразків озброєння і військової техніки. 

• Поставили до військ: близько 98,6 тис. бронежилетів та 99,6 тис. кевларових шоломів, 336,4 тис. комплектів літніх польових костюмів, 
310 тис. пар черевиків з високими берцями, 216,7 тис. утеплених курток, 122,7 тис. костюмів захисту від води, 100,7 тис. спальних мішків 

• Реалізується проект “Європейський вал”, на українсько-російському кордоні в Чернігівській та Харківській областях облаштовано: 230 км 
протитанкових ровів,  115 км рокадних доріг, 72 км металевого паркану, 32 металеві спостережні вежі 

• Упорядковано питання надання учасникам АТО статусу учасника бойових дій. Статус учасника бойових дій надано 141 355 особам  

• Забезпечено оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм 

• До Європейського суду було подано чотири міждержавні заяви проти Росії щодо порушення прав фізичних та юридичних осіб  на 
окупованих територіях АР Крим та м. Севастополя, Донецької та Луганської областей 

• Запроваджено санкції проти Російської Федерації. Уряд прийняв рішення про заборону на всі транзитні польоти для всіх російських 
авіакомпаній над територією України. Уряд України подає до ВР законопроект, який надасть Кабміну законні повноваження щодо 
запровадження санкцій проти РФ і будь-якої іншої країни, яка є агресором або не виконує своїх двосторонніх зобов’язань 

• Інформаційна безпека: 1 жовтня відбувся запуск Мультимедійної платформи іномовлення України. UA|TV покликане розповідати правду 
про Україну 7 мовами світу. Введено в експлуатацію передавачі для трансляції українськими ЗМІ радіо і телепрограм на Сході України на 
територіях, що межують із зоною АТО, зокрема, для трансляції Донецької ОДТРК та Луганської ОДТРК 

 

 



Нова політика державного управління 
• Протягом 2015 року відбувається заплановане скорочення кількості чиновників в органах виконавчої влади в середньому на 

20% 

• Витрати на урядовий апарат зменшилися на 30% в порівнянні з 2014-м роком  

• Ухвалено Урядовий закон "Про Державну службу", який передбачає  деполітизацію, ефективність та незалежність 
держслужби в Україні. Закон в тому числі дасть змогу  сформувати фонд для збільшення заробітних плат для держслужбовців, 
для наповнення якого планується залучити кошти ЄС та інших міжнародних донорів 

• Електронний документообіг: документи до засідань Кабміну подаються виключно в електронному вигляді. Створено 
мобільну версію електронного документообігу. До повнотекстової електронної бази нормативних документів внесено тексти 
10800 нормативних документів та бібліографічна інформація до них  

• Розпочалися перемовини з ЄС щодо фінансової підтримки впровадження реформи державного управління 

• Схвалено Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади та затверджено План 
заходів з її реалізації 

• Верховною Радою ухвалено в першому читанні урядовий проект Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування»  

• Ухвалено закони, які створюють правові умови для підвищення фінансової та економічної спроможності громад: «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад» та «Про співробітництво територіальних громад» 

• Розроблено та затверджено Урядом Методику формування спроможних територіальних громад 

• Затверджено Перспективні плани формування територій громад 23-х областей  

• Ініційовано процес об’єднання у понад 6 тисячах територіальних громад, більш ніж половини від існуючих. Створено 159 
об’єднаних територіальних громад 

• У кожній області відкриті Регіональні Офіси Реформ для сприяння проведення реформи децентралізації влади 

• Проведено бюджетну децентралізацію, передано низку повноважень, зокрема зі збору податків, на місця. У результаті дохід 
місцевих бюджетів збільшився на 42,5 %, понад 24 млрд грн 

• Схвалено пакет законів, які забезпечують передачу функцій з реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань, реєстрації майна та нерухомості місцевій владі, нотаріусам та іншим акредитованим суб’єктам  

• Верховною Радою ухвалено у першому читанні урядовий законопроект щодо запровадження єдиної інтегрованої 
автоматизованої системи державного нагляду (контролю) 

• Прийнято урядовий закон, що децентралізує повноваження у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалює 
містобудівне законодавство  

• Створено та розпочали роботу 662 центри надання адміністративних послуг 

• Впроваджено онлайн платформу Державного фонду регіонального розвитку dfrr.minregion.gov.ua. Уперше відбір 
інвестиційних проектів регіонального розвитку відбувається не в ручному режимі, а на основі відкритого конкурсу 

• Запущено портал E-data для прозорого відстеження усіх державних витрат http://e-data.gov.ua/ 



Нова антикорупційна політика  
• Уряд затвердив Державну програму з імплементації Антикорупційної стратегії на 2014-2017 рр., у якій розписані основні 

завдання в межах реалізації антикорупційної реформи на три роки, відповідальні та терміни 

• Утворено Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). Проведено прозорий конкурс із залученням 
міжнародних організацій з обрання членів конкурсної комісії. Станом на грудень обрано вже двох із п’яти членів НАЗК 

• До списку відомостей про стан проходження люстраційної перевірки внесено 48 425 діючих чиновників, а також 37 960 
претендентів та призначених держслужбовців. До Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення 
Закону “Про очищення влади” внесено відомості про 840 осіб 

• Ліквідовано Державну реєстраційну службу та Державну виконавчу службу. Прибрано дублюючі функції та подвійне 
підпорядкування органів юстиції на місцях 

• Разом із представниками міжнародної аудиторської компанії Ernst&Young проведено незалежне тестування керівного 
складу органів юстиції - 47 із 85 керівників залишили займані посади 

• Працівниками органів внутрішніх справ закінчено розслідування 1301 кримінального правопорушення з ознаками 
кримінальної корупції, з яких 1272 направлено до суду з обвинувальним актом; до суду направлено 454 адміністративні 
протоколи про порушення антикорупційного законодавства  

• Розширено перелік даних у відкритому реєстрі корупційних правопорушників, щодня на сайті буде доступний для 
завантаження файл із інформацією про тих, хто нещодавно потрапив до реєстру 

• Розроблено Стратегію розвитку органів внутрішніх справ та Концепцію першочергових заходів реформування системи 
Міністерства внутрішніх справ  

• Утворено 126 центрів із надання безоплатної правової допомоги по всій території України (крім тимчасово окупованої) 

• Відкриті дані: повністю відкрито доступ до державних майнових реєстрів нерухомості та повні відомості про земельні 
ділянки (у т.ч. і про власників та користувачів таких ділянок). Відкривається ще понад 300 реєстрів і баз даних 

• Запущено портал публічних фінансів для прозорого відстеження усіх державних витрат e-data.gov.ua 

• Налагоджена робота Системи електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ), яка виключає корупційну складову з 
цього процесу та забезпечує додаткові надходження до бюджету: зростання ціни лотів більш ніж на 16% 

• Впроваджуються електронні сервіси для громадян: вже понад 20% документів доступні в онлайн-режимі, миттєве 
отримання довідки, виписки, витягу про компанію, у тому числі для надання державним органам, банкам, контрагентам, 
для участі у державних закупівлях. Зокрема, запущено Кабінет електронних сервісів Мін’юсту, де можна отримати 
різного роду довідки, витяги та інші документи. На Реєстраційному порталі можна зареєструвати бізнес онлайн. Єдиний 
державний портал адміністративних послуг надає цілу низку сервісів. Онлайн-послугами вже скористалися понад 2 
мільйони осіб 



Нова економічна політика  
• Бізнес в Україні можна зареєструвати за 24 години. Додана можливість реєстрації онлайн 
• Скорочено кількість податків і зборів – з 22 до 11  
• У двічі зменшено кількість контролюючих органів – із 56 до 28. Зі 143 до 84 зменшено кількість дозвільних документів, і з 56 до 30 

– ліцензій  
• Підготовлено законопроект про скасування 19 документів дозвільного характеру, у тому числі однієї ліцензії, з яких 10 

переводяться на декларативний принцип 
• Скасовані обов'язкові сертифікати по 13 видах продукції, серед яких, зокрема, технічні засоби реабілітації, миючі засоби, основна 

частина ринку палива, дитяче харчування. 
• Підготовлений законопроект про Перелік адміністративних послуг (скорочення кількості послуг із понад 3 000 до менш ніж 600, 

та встановлення запобіжників для створення нових)  
• За ініціативою Уряду ухвалено закон України «Про заходи щодо стимулювання зовнішньоекономічної діяльності» і з 1 січня 2016 

року скасовано додатковий імпортний збір 
• Ухвалено закон щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України  
• Схвалено Стратегію реформи державних закупівель  
• Скорочено з 311 до 161 кількість державних податкових інспекцій. У результаті реформування Державної фіскальної служби 

кількість працівників буде скорочена загалом на 17 тисяч осіб  
• Впроваджено електронне адміністрування ПДВ, що дало змогу мінімізувати зловживання під час відшкодування ПДВ 
• Запроваджено реєстри заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ, яке здійснюється у хронологічному порядку 

відповідно до черговості внесення заяв до реєстрів з метою забезпечення прозорості такого процесу 
• Реформовано систему оподаткування податком на прибуток підприємств. Скасовано низку галузевих пільг, у тому числі 

скорочено перелік галузевих пільг з податку на прибуток підприємств  
• Запроваджено мораторій на 2 роки на перевірки малого бізнесу (з обсягом доходу до 20 млн грн на рік)  
• Збільшено ставки податків та ренти на так звані олігархічні види бізнесу – спільна діяльність з видобутку газу, руди. Збільшено 

ставку податку на біоетанол 
• Удосконалено законодавство про трансфертне ціноутворення для запобігання приховування прибутків в офшорних компаніях 
• Уряд не допустив жодної тіньової приватизації. Разом із USAID, Світовим банком і Міжнародною фінансовою корпорацією 

створена наглядова рада для проведення прозорої, чесної і конкурентної приватизації 
• Завершено перший етап дерегуляції та спрощення процедур оформлення вантажів у морських портах України. Середній час 

оформлення суден – 30 хвилин 
• Підписано угоду про відкрите небо з США 
• За підсумками 2015 року план доходів загального фонду державного бюджету виконано на 102,4% 
• Підготовлено законопроект, який вирішить проблему реструктуризації валютних кредитів на єдине житло 
• Розроблено ефективний та дієвий механізм добровільної фінансової реструктуризації боргів підприємств та їх досудової санації 
• Ухвалено закон щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з 

ринку,  спрямований на посилення захисту прав вкладників банків 



Нова політика управління державною власністю 

• Схвалено Стратегію підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання державного сектора економіки та 
затверджено план заходів з реалізації зазначеної стратегії  

• Затверджено нормативну базу щодо забезпечення прозорості діяльності суб’єктів господарювання державного сектору 
економіки  

• Вперше  оприлюднено фінансову звітність 100 найбільших держпідприємств, доручено провести фінансовий аудит їх 
діяльності 

• Збільшено базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами 
фінансово-господарської діяльності у 2014 році окремих господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні 
права держави  

• Забезпечено умови для проведення якісного і незалежного аудиту найбільших держкомпаній  

• Затверджено перелік об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави  

• Список державних підприємств, що не підлягають приватизації (913 ДП) був схвалений Кабміном і поданий до Верховної 
Ради на затвердження  

• Затверджений перелік із 345 компаній, що підлягають приватизації  

• Розроблена та запущена система електронних державних закупівель ProZorro. У системі працюють понад 2370 замовників, 
проведено тендерів більш ніж на 6,76 млрд. грн. Загальна сума економії від пілотної версії ProZorro до кінця 2015-го року 
сягнула понад 500 млн. грн 

• Прийнято Закон України “Про публічні закупівлі”, який закладає основу для повномасштабного переходу на електронну 
систему держзакупівель. Повний перехід державних установ на електронну систему закупівель повинен відбутися до вересня 
2016 року 

• Розпочато процес приєднання України до Угоди СОТ про державні закупівлі 

• Посилено антикорупційні вимоги щодо аудиту найбільших суб’єктів господарювання державного сектору економіки. Аудит 
мають проводити аудиторські компанії, що відповідають встановленим критеріям щодо обсягів діяльності та досвіду 
аудиторів, підтвердженого міжнародними програмами сертифікації 

• Проведено конкурсні процедури щодо  відбору керівників  277 держпідприємств. Зокрема, відбір керівників особливо 
важливих підприємств відбувається через Комітет з призначень (5 профільних міністрів та 5 незалежних експертів) 

• Утворено та зареєстровано ПАТ «Українська залізниця», затверджено Статут.  

• Затверджено склад наглядової ради та ревізійної комісії ПАТ «Українська залізниця», створено нове правління  

• Розроблено та направлено до ВРУ законопроекти «Про залізничний транспорт» і «Про Національну комісію з питань 
регулювання транспорту». Вводиться нова модель державного управління залізничним транспортом з урахуванням 
найкращих європейських і світових практик 

• Розпочата перевірка фінансово-господарської діяльності двадцяти найбільших державних компаній 



Нова продовольча політика  
• Здійснено диверсифікацію продовольчих ринків для подолання наслідків російського ембарго. Частку експорту до 

РФ зменшено до 2%. Додатково відкрито ринки 9 країн для понад 80 підприємств м’ясо-молочної галузі  

• Протягом 2015-го року 238 підприємств отримали дозвіл постачати продукцію на ринки ЄС 

• Проведено перший етап дерегуляції в аграрній галузі: скасовано 14 сертифікатів, 6 ліцензій та внесено більше 50 
змін до законодавства. Спрощено механізм оренди землі, скасовано необґрунтовані вимоги щодо умов обробки 
с/г землі. Скорочено перелік об'єктів регулювання, що потребують отримання карантинного сертифікату; зменшено 
термін видачі карантинного і фітосанітарного сертифікатів з 5 днів до 24 годин; удосконалено порядок реєстрації 
засобів захисту рослин  

• Схвалено Концепцію розвитку сільських територій, яка спрямована на  стимулювання підприємницької активності, 
диверсифікацію зайнятості сільського населення  

• Розроблено Концепцію реформування системи державного резервування в Україні 

• Розроблено єдину комплексну стратегію розвитку сільських територій України до 2020 року, за підтримки 
Єврокомісії та участі понад 170 міжнародних та українських експертів 

• Визначено єдині вимоги до складу та змісту проектів землеустрою  

• Скасовано ліцензування робіт з оцінки земель  

• Скасовано режим ліцензування операцій з імпорту засобів захисту рослин у 2015 році  

• Скорочено терміни видачі витягу з нормативної грошової оцінки земель з 7 до 3 робочих днів 

• Успішно реалізований пілотний проект у Полтавській області щодо залучення фінансування оборотного капіталу 
для фермерів через аграрні розписки 

• Запроваджена державна підтримка середніх та дрібних сільгоспвиробників шляхом зняття обмежень щодо 
потужностей тваринницьких ферм та комплексів, які можуть претендувати на часткове відшкодування державою 
вартості будівництва та реконструкції 

• Гармонізовано законодавство України із законодавством ЄС у сфері поводження з побічними продуктами 
тваринного погодження  



Нова політика енергетичної незалежності 
• Посилено рівень енергетичної безпеки України, суттєво диверсифіковано маршрути енергопостачання. Збільшено 

надходження газу з Європи в 2,5 рази, зменшено надходження з РФ на 53% 
• Ліквідовано посередників на газовому ринку. Україна закуповує газ напряму як у партнерів з ЄС, так і в «Газпромі» 
• Зменшено обсяги споживання природного газу споживачами на 20,4% до 23,4 млрд м3  
• Станом на 14.02.2016 загальний обсяг газу в українських підземних сховищах становить 10,5 млрд куб. м – на 1,9 млрд куб. м 

більше порівняно з минулим роком  
• Ухвалено урядовий Закон України “Про ринок природного газу”, яким визначено правові засади функціонування ринку 

природного газу України на принципах вільної конкуренції, належного захисту прав споживачів та безпеки постачання 
природного газу, а також здатного до інтеграції з ринками природного газу держав - сторін Енергетичного Співтовариства, у 
тому числі шляхом створення регіональних ринків природного газу 

• Затверджено план заходів із реалізації програми реконструкції гідроелектростанцій і будівництва нових об’єктів 
гідроенергетики 

• Розроблено урядовий проект Закону України "Про ринок електричної енергії", що на даний час проходить публічне 
обговорення 

• Із метою посилення прозорості видобувних галузей, впровадження міжнародних стандартів звітності, удосконалення системи 
управління природними ресурсами, покращення інвестиційного клімату в Україні, впровадження стандартів Ініціатив щодо 
забезпечення прозорості видобувних галузей ухвалено Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях"  

• Актуалізовано перелік вугледобувних об’єктів, що підлягають приватизації у 2015 році, а саме 26 об’єктів, завершена 
передприватизаційна підготовка 7 вугледобувних підприємств: 3 – Волинська обл., 4 – Львівська обл.  

• Затверджено План заходів щодо реформування газового сектору, узгоджений із Світовим Банком та Секретаріатом 
Енергетичного Співтовариства  

• Затверджено Методику визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і 
точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання 

• Подано позови до  Стокгольмського арбітражу для перегляду контрактів із російським Газпромом на транзит газу і 
компенсації через недостатні обсяги транзиту, а також щодо встановлення справедливої і ринкової ціни на газ 

• Піднято ренту на видобуток газу. Ліквідовано так звану спільну діяльність, що використовувалася для реалізації газових схем 
• Встановлені ринкові тарифи на газ. Запроваджена широка система субсидій для малозабезпечених громадян. Субсидії 

отримали вже понад 5,5 млн. домогосподарств. Суттєво спрощено систему надання субсидій.  
• Перераховано місцевим бюджетам субвенцію у сумі 18 млрд. грн 
• Запроваджена програма з енергоефективності, за якою Уряд компенсує 20%-70% тіла так званих «теплих кредитів». Державні 

банки надали такі кредити більш ніж 90 тис. українських родин на загальну суму майже 1,3 млрд. грн, з яких держава 
здійснила компенсаційні виплати їм в обсязі майже 302 млн. грн 

• Підписано 24 Меморандуми про намір місцевої влади відшкодовувати частину відсоткової ставки за кредитами на утеплення 
житла для населення, що становить 96% від запланованого 

• Забезпечено проведення незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності НАК “Нафтогаз України”, затверджено 
новий статут НАК "Нафтогаз України"  

• Згідно з результатами діяльності за 9 місяців 2015 року вперше за близько 10 років НАК «Нафтогаз України» беззбиткова 



Нова соціальна політика  
    Соціальна сфера 
• Забезпечена своєчасна виплата пенсій, зарплат, соціальних виплат громадянам  

• Реалізовано реформу системи пільг. Скасовано пільги народним депутатам, міністрам та іншим чиновникам. Пільги 
з оплати житлово-комунальних послуг, зв’язку тощо окремим категоріям громадян надаються з урахуванням 
сукупних доходів родин. Пільги отримують лише ті, хто їх справді потребують 

• Скасовано спецпенсії міністрам, народним депутатам, чиновникам, суддям, прокурорам 
(крім військовослужбовців та науковців). Призначення всіх видів пенсій відбуваються за нормами єдиного закону. 
Розроблено та передано до Верховної Ради пакет законопроектів з пенсійної реформи щодо запровадження 
єдиних принципів нарахування пенсій та накопичувальної складової  

• Відмінено достроковий вихід на пенсію за 1,5 роки до досягнення загальновстановленого пенсійного віку при 
скороченні штатів та за станом здоров’я  

• Підвищено з 1 вересня 2015 року розмір прожиткового мінімуму на 13,1 %, що дало змогу збільшити розміри 
мінімальної заробітної плати, пенсії та соціальних допомог 

• Здійснено кардинальну реформу системи субсидій. Субсидію за спрощеною системою вже отримали близько 5,5 
млн. українських родин, що у 5 разів більше, ніж на кінець 2014 року  

• Запроваджено адресний підхід щодо надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, на 
придбання твердого палива, скрапленого газу  

• Розпочато процес об’єднання двох фондів соціального страхування – утворено Фонд соціального страхування 
України  

• Систему соціального страхування звільнено від невластивих виплат та функцій. Це дало змогу у 2015 році 
зекономити близько 1,8 млрд грн 

• 6 624 демобілізованим учасникам АТО надано допомогу в оформленні документів для отримання земельної 
ділянки, 13 408 осіб отримують різні види соціальних допомог  

• Збільшено розмір грошової допомоги на протезування (ортезування) за кордоном  з 500 до 1800 розмірів 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб 

• Розпочалось реформування трудового законодавства. У першому читанні ухвалено проект Трудового кодексу 
України. Ухвалено Закон України «Про зовнішню трудову міграцію», яким вперше на державному рівні закріплено 
соціальні права трудових мігрантів та членів їхніх сімей 

• Уряд схвалив законопроект щодо реструктуризації кредитів для тих громадян, які є соціально незахищені, які 
отримали надмірне боргове навантаження через девальвацію національної грошової одиниці і російську військову 
агресію. Це приблизно 37 тисяч українських сімей, які матимуть право на реструктуризацію валютних іпотечних 
кредитів 



Нова соціальна політика  
    Освіта і наука 
• Урядовий проект закону «Про наукову та науково-технічну діяльність», яким змінюється процес організації 

наукових досліджень ухвалено Верховною Радою. Це сприятиме інтеграції української науки до європейського 
дослідницького простору. Закон відкриває доступ до фінансування наукових досліджень не тільки для певних 
інституцій, а також для колективів вчених та навіть індивідуальних вчених 

• Підписано та ратифіковано угоду з ЄС «Горизонт 2020» - для українських університетів, наукових установ 
відкривається доступ до фінансування інноваційних наукових проектів та розробок (бюджет «Горизонт 2020» – 80 
млрд євро) 

• Значно розширено академічну автономію університетів, які можуть тепер самостійно формувати навчальні 
програми 

• Переглянуто навчальні програми початкової та загальної середньої школи на предмет їх змістовного 
перевантаження 

• Розроблено проект закону «Про професійну освіту», яким планується повністю реформувати професійну 
підготовку, відкрити можливості для працедавців впливати на розвиток профосвіти  

• Скасовано 1600 показників галузевої звітної документації 
• Прийнято Концепцію реформування політики в інноваційній сфері на 2015-2020 роки  
• Створено 84 навчально-практичні центри інноваційних технологій (за галузевим спрямуванням) 
• Припинено діяльність 80 ВНЗ та філій, що не забезпечували належну якість навчання 
• Успішно проведено ЗНО-2015 
  

Молодіжна політика 
• Розроблено Дорожню карту реформ у сфері фізичної культури та спорту і Меморандум щодо її підтримки 
• Схвалено Концепцію Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки  
• Здійснено перехід Мінмолодьспорту та підвідомчих йому держпідприємств на систему електронних закупівель. 

Завяки цьому зекономлено близько 6 млн грн 
• Впроваджено нову автоматичну і прозору формулу фінансування олімпійських видів спорту, яка прибирає ручний 

розподіл бюджетних коштів чиновниками Міністерства. Фінансуються ті види спорту, які показують результати на 
міжнародні арені  

• Оприлюднена вся інформація про паспорти бюджетних витрат Міністерства молоді та спорту, всі накази про 
проведення змагань та тренувальних зборів із відповідними витратами, фінансово-господарська звітність 
держпідприємств 



Нова соціальна політика  
        Охорона здоров’я 
• Створено та функціонує Єдиний державний реєстр закладів охорони здоров’я та автоматизована база даних 

медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників сфери управління МОЗ  
• Ухвалено закони, які дозволяють передавати державні закупівлі ліків міжнародним організаціям. Це ключова 

зміна для подолання корупції та збільшення ефективності державних закупівель ліків та вакцин, а також для 
збільшення їх доступності для людей 

• Близько 60% лікарських засобів передано міжнародним організаціям – ПРООН, ЮНІСЕФ, CROWN AGENTS – для 12 
програм на суму 2,197 млрд грн 

• Затверджено 15 уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги  
• Встановлено критерії вибору спеціалізованих організацій, які будуть здійснювати державні закупівлі 
• Створено експертну робочу групу з дерегуляції фармацевтичного напряму за участі бізнес -асоціацій, 

міжнародних та локальних гравців ринку 
• Затверджено перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі письмових 

домовленостей щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі  
• Спрощено процедуру реєстрації лікарських засобів, зареєстрованих Європейським агентством з лікарських 

засобів (державна реєстрація оригінального лікарського засобу здійснюється без проведення експертизи)  
• Скасовано необхідність декларування зміни оптово-відпускних цін без урахування податків та зборів на лікарські 

засоби та медичні вироби, які закуповуються із залученням спеціалізованих організацій  
• Врегульовано питання запровадження механізму безоплатної передачі лікарських засобів та виробів медичного 

призначення у рамках процедури державних закупівель: розподіляються наказами МОЗ України між 
територіальними органами охорони здоров’я та підпорядкованими установами згідно з розрахунками, що 
проводяться з урахуванням потреби, зазначеної в заявках, наданих регіонами 

• МОЗ розробив пакет змін до законодавства щодо автономізації закладів охорони здоров'я - зміни для реформи 
медицини, які переводять державу, лікарні, пацієнтів на сучасні відносини, дозволяють лікарням розвиватися, 
державі ефективно витрачати кошти, а людям - менше сплачувати "з кишені"  

• Підписано угоду зі Світовим Банком про позику у розмірі 214 млн. доларів на підтримку реформи охорони 
здоров'я 

• Оновлено Національну стратегію наближення (апроксимації) законодавства України до права ЄС у сфері охорони 
довкілля з метою забезпечити ефективне виконання Україною вимог Угоди про асоціацію з ЄС 

• Затверджено Плани імплементації 20 директив та актів законодавства Євросоюзу у сфері охорони навколишнього 
природного середовища 



Нова культурна політика  
• Декомунізація: прийнято 4 закони, прийняті підзаконні акти, відбувається впровадження  

• Розроблено Довгострокову стратегію розвитку української культури 

• Розроблено Стратегію розвитку бібліотечної справи 

• Здійснено паспортизацію публічних бібліотек  

• Україна приєдналася до програми Європейського Союзу "Креативна Європа", яка відкриває додаткові можливості 
для співпраці українських та європейських митців. Український творчий сектор отримав доступ до культурних 
проектів, загальна вартість яких складає майже 1,5 мільярди євро 

• Запроваждено контрактну форму роботи та конкурсну процедуру призначення керівника державного чи 
комунального закладу культури 

• Видатки на охорону музеїв, бібліотек і заповідників вперше в Україні стали захищеною статтею бюджету 

• Забезпечено безоплатну передачу для постійного зберігання до державної частини музейного, бібліотечного та 
архівного фондів 468 культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави на суму на суму 
593 тис. гривень  

• Забезпечено функціонування та державне фінансування Українського інституту національної пам’яті  

•  Забезпечено відкритість архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-
1991 років  

• Забезпечено діяльність державного підприємства “Кримський дім”  

• Забезпечено утворення та подальшу діяльність публічного акціонерного товариства “Національна суспільна 
телерадіокомпанія України”  



Нова політика міжнародної допомоги  
• Парламенти всіх держав — членів ЄС ратифікували Угоди про асоціацію України з ЄС. 27 держав повністю 

завершили внутрішні процедури 

• Завершується виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для громадян України 18 грудня 2015 
року Європейська Комісія опублікувала Шосту доповідь про виконання цього плану, в якій зазначається виконання 
Україною всіх технічних критеріїв 

• У рамках реалізації програми співробітництва з МВФ  домовлено про нову, чотирьохрічну програму обсягом 17,5 
млрд. дол США, у рамкаїх її реалізації отримано два транші на загальну суму 6,7 млрд. доларів США 

• Завершено реструктуризацію державного та гарантованого боргу за 13 випусками облігацій зовнішніх державних 
позик України та гарантованих державою єврооблігацій на суму близько 15 млрд дол США. За  результатами 
реструктуризації: комерційний зовнішній борг України зменшено на 20% чи 3 млрд дол США та перенесено 
виплати ще 8,5 млрд дол США на період до 2019 року; подовжено  період обігу облігацій державних банків 
«Укрексімбанк» та «Ощадбанк», що дозволить заощадити для платіжного балансу нашої країни 2,8 млрд дол США 
протягом 2015-2018 років 

• Підписано угоди з ЄБРР – на 300 млн. дол США та 180 млн. євро; МБРР на 1153,16 млн. дол США; Урядом Швейцарії 
- на 200 млн дол. США; ЄІБ – на 800 млн євро; Урядом Туреччини - на 50 млн дол США;  Урядом Польщі – на 100 
млн євро;  Урядом ФРН – на 17 млн. євро 

• Здійснено перегляд проектних портфелів Світового банку та ЄІБ в Україні  

• Розпочато реалізацію спільного із агентством міжнародного розвитку США (USAID) проекту міжнародної технічної 
допомоги «Фінансовий розвиток неурядових організацій» на загальну суму 2,09 млн дол США 

• Проведена міжнародна конференції «Support for Ukraine» у Києві. Вперше проведено американсько-українській 
бізнес-форум у Вашингтоні та німецько-український бізнес-форум у Берліні, в яких взяли участь глави та 
представники Урядів США, Німеччини, України та сотні представників найбільших компаній цих країн 

• Домовлено про додаткову міжнародну підтримку в обсязі $7,2 млрд від офіційних та багатосторонніх партнерів. На 
даний момент вже отримано: 1 млрд. дол США в рамках Угоди про надання кредитних гарантій США; 250 млн євро 
макрофінансової підтримки від ЄС, з пакету загальним обсягом 610 млн євро; 600 млн євро макрофінансової 
підтримки від ЄС, з пакету загальним обсягом 1,8 млрд. євро; 158 млн доларів кредиту від Канадської експортної 
агенції; 1  млрлд. доларів США бюджетної кредитної підтримки від Світового банку; 300 млн. дол США від Уряду 
Японії; 200 млн. євро від уряду ФРН через агентство KfW;  24 млн доларів гранту від Королівства Норвегія  



Звіт Уряду.  2015 рік 


