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Cічень Лютий

Розпочала роботу Рада бізнес-омбудс-
мена в Україні.

У рейтингу ведення бізнесу від Світового 
банку (Doing Business in Ukraine) Україна 
покращила свої позиції і посіла 83-тю 
позицію (серед 189-ти економік світу).

Розпочато процес створення патрульної 
поліції – принципово нової для України 
системи охорони правопорядку.

Уряд створив Міністерство інформаційної 
політики України для протидії російській 
агресії в інформаційному просторі.

Розпочався процес децентралізації влади. 
Місцеві бюджети отримали додаткові 
ресурси: їх доходи протягом року збіль-
шаться на понад 40% (близько 45 млрд 

грн).

Крім того:
Скорочується чисельність працівників органів 
виконавчої влади та інших державних органів на 
20%. Ці та інші кроки дозволять зменшити видатки 
на державний апарат майже на 4,5 млрд грн.

Ставки єдиного соціального внеску для робото-
давців зменшуються в 2,5 рази.

Запроваджено електронне адміністрування 
податку на додану вартість.

Продовжено мораторій на перевірки контролю-
ючими органами суб’єктів господарювання усіх 
форм власності (можуть здійснюватися лише з 
дозволу КМУ).

Введена в експлуатацію система елек-
тронних державних закупівель ProZorro.

Прийнято Закон України щодо спрощен-
ня умов ведення бізнесу в рамках реа-
лізації державної політики у сфері дере-
гуляції.

Запроваджена реформа комунальних 
тарифів. Розпочато реалізацію плану 
приведення тарифів до економічно об-
ґрунтованого рівня.

Розроблена і презентована нова систе-
ма надання субсидій – державною до-
помогою зможуть скористатися малоза-
безпечені громадяни.

Розпочато публічні конкурси на посади 
керівників найбільших державних ком-
паній, що забезпечить професійний під-
хід до підбору кадрів. Зокрема, рішення 
Уряду передбачає прозоре призначення 
керівництва 62-х державних компаній.

Схвалена річна цільова програма  
співпраці між Україною і НАТО. Відкри-
то спеціальний трастовий фонд, який 
фінансується країнами-членами НАТО, 
для модернізації Збройних Сил України.3,1% 5,3%
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Березень квітень

Рада директорів МВФ схвалила  
програму розширеного фінансування 
(Extended Fund Facility) для України. 
Прийнято рішення про виділення Укра-
їні 17,5 млрд дол. США. Це чотирирічна 
програма, яка є відповіддю на рефор-
ми, що проводяться в Україні.

Приєднання до програми ЄС з  
досліджень та інновацій «Гори-
зонт-2020»: Україна інтегрується до 
єдиного науково-дослідницького про-
стору Європейського Союзу.

Розпочався другий етап люстраційних 
перевірок, який охоплює керівників ци-
вільних міністерств, їхніх заступників.

Зареєструвати бізнес, отримати свідо-
цтво про право власності на нерухо-
мість, витяг про державну реєстрацію, 
довідки, виписки та інше відтепер мож-

на он-лайн.

Крім того:
Прийнято запропоновані Урядом зміни до 
Податкового Кодексу щодо справедливого 
оподаткування газовидобувних компаній.

Завершено перший етап бюджетної 
децентралізації – надходження до місцевих 
бюджетів зросли на чверть.

Кабмін спростив порядок реєстрації прав на 

нерухомість.

У Києві відбулася Міжнародна конферен-
ція на підтримку України, в якій взяли 
участь 500 гостей з 50 країн світу.

Покращено умови для інвестування: 
Парламент України прийняв урядовий 
закон про захист прав інвесторів.

Розпочата робота Кабінету електронних 
сервісів Міністерства юстиції та відкри-
того Єдиного державного реєстру під-
приємств та організацій.

Уряд України схвалив законопроекти 

щодо декомунізації країни.

Крім того:
Задля подальшого розвитку сільського 
господарства Уряд України виділив 300 млн грн  
на компенсацію відсоткової ставки для малих і 
середніх сільгосппідприємств.

Розпочали роботу Офіси реформ для ефективного 
проведення децентралізації. На першому етапі 
надаватиметься організаційна, консультативна, 
інформаційна допомога в регіонах з питань 
створення територіальних громад.

Уряд України підписав з Організацією 
економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСD) Меморандум щодо посилення співпраці. 
Документ фактично є дорожньою картою 

дворічної співпраці на підтримку реформ.
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Травень Червень

Україна розпочала процес інтеграції до 
спільної транзитної системи ЄС (New 
Computerised Transit System – NCTS). 
Схвалено План заходів для приєднан-
ня України до NCTS. 

Проект «Європейський вал»: Уря-
дом розпочато облаштування україн-
сько-російського кордону сучасними 
системами захисту. 

Прийнято урядові закони з енерго- 
ефективності задля залучення при-
ватних інвесторів до масштабної енер-
гомодернізації у лікарнях, дитячих 
садках, школах та в інших бюджетних 
установах.

Здійснено чергові кроки по спрощенню 
системи надання субсидій: у заяві на 
отримання субсидії лише 15 питань (за-
мість 90), не потрібно вказувати розмір 

доходу, заяву можна надіслати поштою.

Крім того:
Уряд провів дерегуляцію тарифоутворення 
міжміських пасажирських перевезень, що 

дозволить підвищити їх якість і безпечність.

Вступили в дію нові правила експлуата-
ції повітряних ліній України: скорочено 
умови, прозора процедура, відповідність 
світовим практикам.

Міністерство оборони повністю переве-
ло закупівлі з речового, медичного, про-
довольчого та паливного забезпечення 
армії на майданчики електронних торгів 
– лише за перший місяць економія 11%.

Вперше в країні відбір інвестиційних 
проектів регіонального розвитку відбу-
вається на основі відкритого конкурсу.

В Україні створена Рада реформ держав-
них підприємств, що буде здійснювати 
моніторинг за перебігом і якістю рефор-
мування.

Венеціанська комісія підтвердила відпо-
відність Закону України «Про очищення 
влади» міжнародним стандартам і резо-
люціям Ради Європи.

2,2% 0,4%
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Липень серпень

Відбувся перший Українсько-амери-
канський бізнес-форум, в якому взяли 
участь понад 150 представників най-
більших американських компаній, а та-
кож Прем’єр-міністр України Арсеній 
Яценюк, члени Кабінету Міністрів Укра-
їни, Віце-президент США Джозеф Бай-
ден, Міністр торгівлі США Пенні Пріт-
цкер та інші високі гості.

Реформа Міністерства внутрішніх справ: 
перші випускники нової української поліції 
приступили до патрулювання столиці. 

В Україні розпочали роботу сучасні цен-
три з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги для громадян.

Принцип «Відкритого неба» застосова-
но на території аеропортів «Львів» та 
«Одеса». Підписано угоду про «Відкрите 

небо» між урядами України та США.

Крім того:
Україна та Канада успішно завершили перего-
вори про створення зони вільної торгівлі між 
країнами. Угода про вільну торгівлю (CUFTA) 
відкриє 98% канадського ринку для українських 
експортерів.

Українські компанії отримали можливість без-
митного експорту до США близько 5000 найме-
нувань товарів. Такі можливості Україна отрима-
ла в рамках поновлення програми Генеральної 
системи преференцій (ГСП) США, що триватиме 
до 2018 року.

В аграрній галузі України вже спроще-
но до 50% регулюючих процедур.

Україна відкриває нові ринки –  
Китай, США, Єгипет та Ізраїль – для 
експорту аграрної продукції. Росія пе-
рестала бути визначальною для укра-
їнського агросектору. 

В Україні створюються більш сприят-
ливі умови для бізнесу: започатковано 
спільний проект  ПРООН для зміцнення 
об’єднань малих і середніх підприємств. 

Україна та Спеціальний комітет креди-
торів погодили попередні умови для 
реструктуризації державних та га-
рантованих державою єврооблігацій. 
Завершення процедури обміну облі-
гацій означає зниження суми боргу на 
3 млрд дол. США, а також дозволить 
Україні уникнути оплати боргу у розмірі 
8,5 млрд дол. США протягом наступних 
чотирьох років.

Авторитетні міжнародні та українські ор-
ганізації залучені до обрання представ-
ників громадськості до складу конкурс-
ної комісії з призначення кандидатів на 
посади членів Національного агентства з 

питань запобігання корупції.

Крім того:
Україна виконує план дій з лібералізації візового 
режиму з ЄС: країна підключилася до баз даних 
Інтерполу.

-1% -0,8%
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Вересень Жовтень

Уряд України збільшив соціальні стан-
дарти і розмір державної допомоги для 
найбільш незахищених верств насе-
лення в середньому на 13%.

В Україні почали діяти нові, спрощені 
процедури оформлення суден і ванта-
жів у портах.

Уряд України запустив Єдиний веб-пор-
тал використання публічних коштів.

Реформа аграрного сектора: дерегу-
ляція галузі створила умови для до-
сягнення рекордного обсягу експорту 
зернових.

Утворено Національне агентство із 
забезпечення якості вищої освіти, що 
здійснюватиме розробку положення 
про акредитацію освітніх програм, про-

водитиме ліцензійну експертизу та ін.

Крім того: 
Реформа державних закупівель: Парламент 
ухвалив урядовий законопроект, який відкриває 
доступ до інформації про державні тендери.

Погодження на користування надрами в 
Україні відтепер надається за новою прозорою 
процедурою.

Україна впроваджує енергоефективні заходи 
у сфері ЖКГ за європейськими стандартами: 
тисяча нових котелень перейшли на 

використання альтернативних джерел енергії.

З 15 жовтня зареєструвати бізнес в 
Україні можна за один день.

Відкрито інформацію про власників зе-
мель, а також про власників нерухомого 
майна в країні.

Міністерство охорони здоров’я підпи-
сало контракти на закупівлю лікар-
ських засобів через міжнародні органі-
зації – ПРООН, ЮНІСЕФ, згодом – через 
Crown Agents.

Умови  реструктуризації схвалені для 13 
серій непогашених державних та гаран-
тованих державою єврооблігацій. Умови 
не були схвалені лише російською сто-
роною для серії облігацій зовнішньої 

держпозики у розмірі 3 млрд дол. США.

Україну обрано непостійним членом 

Ради Безпеки ООН.

Крім того:
Відбувся запуск Мультимедійної платформи 
іномовлення України UA|TV, яка розповідатиме 
правду про події в країні сімома мовами.

Уряд затвердив зручний для громадян механізм 
застосування соціальної норми використання газу 
і ще більше спростив процедуру призначення 
субсидій. 

У жовтні українці отримали кредити на 
забезпечення енергоефективності житла на 
рекордну суму у 227,8 млн грн – за урядовою 
програмою підтримки населення.

Уряд починає розбудову інформаційної 
інфраструктури України: відкривається понад 
300 реєстрів та наборів даних.
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