
Додаток 

Інформація 

про стан виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік 
(при розробці планів заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України 

враховуються положення Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”) 

(станом на 10 жовтня 2016 року) 
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Очікувані 

результати 
Стан виконання 

І. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ 

2. Впровадження реформи державної служби 

1. Формування Комісії вищого 

корпусу державної служби. 

Призначення Державного секретаря 

Кабінету Міністрів України та 

державних секретарів міністерств на 

конкурсній основі 

Нацдержслужба II–IV квартали призначення осіб на 

посади вищого 

корпусу державної 

служби (посади 

категорії “А”). 

Забезпечення 

фахової роботи 

державних 

службовців, 

обмеження 

політичного впливу 

на функціонування 

державного апарату 

Виконується 

Прийнято постанови Кабінету Міністрів України: 

– від 25.03.2016 р№ 243 “Про затвердження Положення про Комісію 

з питань вищого корпусу державної служби”; 

– від 20.04.2016 № 314 “Про затвердження Порядку обрання 

представників громадських об’єднань, наукових установ, навчальних 

закладів та експертів до складу Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби”; 

– від 22.07.2016 № 448 “Про затвердження Типових вимог до осіб, які 

претендують на зайняття посад державної служби категорії “А”; 

Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України  

– від 13.07.2016 № 490 “Про утворення Комісії з питань вищого 

корпусу державної служби та затвердження її персонального складу”; 

– від 23.08.2016 № 587 та від 23.08.2016 № 588 “Про оголошення 

конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби 

категорії “А”; 

– від 14.09.2016 № 676 “Про оголошення конкурсу на зайняття 

вакантних посад державної служби категорії “А”. 

Розпорядження Президента України: 

– від 09.08.2016 № 230/2016-рп “Про оголошення конкурсу на 

зайняття вакантних посад голів місцевих державних адміністрацій” 

– від 16.09.2016 № 251/2016-рп “Про оголошення конкурсу на 

зайняття вакантних посад голів місцевих державних адміністрацій” 

Станом на 05.10.2016 проведено 22 конкурси. 

2. Формування висококваліфікованої, 

компетентної групи державних 

службовців, які відповідають за 

розроблення та реалізацію 

національних реформ 

Нацдержслужба 

міністерства 

Секретаріат Кабінету 

Міністрів України 

III квартал прискорення 

необхідних змін на 

найважливіших 

напрямах державної 

політики 

Виконується 

Розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо 

Концепції створення команди фахівців з питань реформ, обговорено з 

Дорадчою командою Європейського Союзу та узгоджено під час її 

візиту до м. Києва (20 – 23.09.2016), направлено на погодження 

заінтересованим центральним органам виконавчої влади. 

3. Інституційний розвиток системи органів виконавчої влади і позбавлення їх невластивих та дублюючих функцій 

3. Систематичне звітування міністерства II квартал систематичне Виконано 
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центральних органів виконавчої влади інші центральні 

органи виконавчої 

влади 

Секретаріат Кабінету 

Міністрів України 

публічне звітування 

відповідних органів 

виконавчої влади 

про результати 

своєї роботи 

Центральними органами виконавчої влади здійснюється щомісячне 

звітування відповідно до доручень Уряду щодо проведеної роботи та 

публікуються інформаційні матеріали у відкритому доступі на 

офіційних веб-сайтах, у друкованих засобах масової інформації, під 

час проведення прес-конференцій та оприлюднюються у соціальних 

мережах (Facebook тощо). 

4. Впровадження електронного обміну документами та електронної взаємодії між державними органами 

1. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України проекту постанови 

Кабінету Міністрів України “Деякі 

питання електронної взаємодії 

державних електронних 

інформаційних ресурсів” 

Державне агентство з 

питань електронного 

урядування 

Адміністрація 

Держспецзв’язку 

IV квартал підключення 

пріоритетних 

державних реєстрів 

Виконано 

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 606 

“Деякі питання електронної взаємодії державних електронних 

інформаційних ресурсів”. 

2. Підключення до електронної 

взаємодії пріоритетних державних 

реєстрів (10–15) 

Державне агентство з 

питань електронного 

урядування 

III–IV квартали автоматизований 

обмін даними з 

пріоритетними 

реєстрами 

Виконується 

Реалізовується пілотний проект щодо впровадження захищеної 

інтегрованої системи обміну інформацією між базами 

даних/інформаційними системами центральних органів виконавчої 

влади, що здійснюють повноваження у сфері міграції. Триває 

забезпечення проведення конкурсних процедур щодо виконання 

робіт із запровадження Системи електронної взаємодії державних 

електронних інформаційних ресурсів в рамках реалізації проектів 

міжнародної технічної допомоги (Програми TAPAS USAID та 

Програми U-LEAD SIDA). Визначено перелік пріоритетних 

державних електронних інформаційних ресурсів для запровадження 

електронної взаємодії, який містить 16 ресурсів. 

5. Переведення в електронну форму надання пріоритетних адміністративних послуг 

1. Ухвалення Концепції розвитку 

електронних послуг 

Державне агентство з 

питань електронного 

урядування 

Мінекономрозвитку 

Адміністрація 

Держспецзв’язку 

II квартал визначення цілей та 

завдань розвитку 

електронних послуг 

Виконується 

Розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України 

“Про схвалення Концепції розвитку системи надання електронних 

послуг в Україні”, який погоджено із заінтересованими центральними 

органами виконавчої влади.  

Проект розпорядження надіслано до Мін’юсту для проведення 

правової експертизи (лист від 19.09.2016 № 1/04-1-1282). 

2. Запровадження пріоритетних 

електронних послуг (10–15) 

Державне агентство з 

питань електронного 

урядування 

Мінекономрозвитку 

Мін’юст 

Держгеокадастр 

III–IV квартали покращення якості 

обслуговування 

громадян та 

представників 

бізнесу, ліквідація 

корупційних загроз 

Виконується 

Запроваджено 6 електронних послуг у сфері будівництва. 

Запроваджено 3 електронні послуги у земельній сфері. 

Запроваджено по одній електронній послузі у соціальній та 

екологічній сферах. 

Подальший план запровадження електронних послуг передбачено 
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Держархбудінспекція 

Мінсоцполітики 

протокольним дорученням Прем’єр-міністра України від 10.05.2016 

№ 16674/0/1-16. 

6. Оприлюднення державних даних у форматі відкритих даних 

1. Оприлюднення не менше ніж 

3000 наборів державних даних 

Державне агентство з 

питань електронного 

урядування 

інші центральні 

органи виконавчої 

влади 

протягом року підвищення 

прозорості влади та 

формування 

джерела для 

розвитку проектів 

Виконано 

На Єдиному державному веб-порталі відкритих даних оприлюднено 

6485 наборів даних. 

7. Створення умов для формування спроможних територіальних громад 

Оптимізація територіальної організації влади 

3. Врегулювання порядку вирішення 

питань адміністративно-

територіального устрою України, 

оптимізація системи територіальної 

організації влади. Розроблення та 

подання Кабінетові Міністрів України 

проектів Закону України “Про засади 

адміністративно-територіального 

устрою України” та акта Кабінету 

Міністрів України щодо схвалення 

Концепції оптимізації системи 

територіальної організації влади 

Мінрегіон 

Мінекономрозвитку 

Мінфін 

Держгеокадастр 

Мін’юст 

інші центральні та 

місцеві органи 

виконавчої влади 

за участю 

всеукраїнських 

асоціацій органів 

місцевого 

самоврядування 

III квартал створення 

передумов для 

формування 

спроможних 

територіальних 

громад, районів  

Виконується 

Розроблено проект Закону України “Про засади адміністративно-

територіального устрою України”, що обговорено з громадськістю та 

експертами та погоджено з центральними та місцевими органами 

виконавчої влади, а також всеукраїнськими асоціаціями органів 

місцевого самоврядування та направлено до Мін’юсту для 

проведення правової експертизи. 

Розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про 

схвалення концепції оптимізації системи територіальної організації 

влади та утворення нової територіальної основи для розміщення 

органів виконавчої влади та інших державних органів”, який 

27.09.2016 був обговорений на нараді в Мінрегіоні під головуванням 

Негоди В.А. за участі представників Апарату Верховної Ради 

України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, провідних 

вітчизняних експертів з питань державного управління та 

адміністрування та підготовлено для направлення на погодження 

заінтересованим органам. 

Удосконалення земельних відносин  

4. Передача повноважень органам 

місцевого самоврядування, 

оптимізація кількості розпорядників 

землею, запровадження механізмів 

контролю за використанням земель 

Мінрегіон 

Держгеокадастр 

Мінекономрозвитку 

Мінфін 

Мінагрополітики 

Мін’юст 

інші центральні 

органи виконавчої 

влади 

за участю 

II квартал запровадження 

принципу 

повсюдності 

юрисдикції органів 

місцевого 

самоврядування у 

земельних 

відносинах  

Виконується 

Супроводжується у Верховній Раді України внесений народними 

депутатами України проект Закону України “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень 

органів місцевого самоврядування з управління земельними 

ресурсами та посилення державного контролю за використанням і 

охороною земель” (реєстраційний номер 4355). Прийнято в першому 

читанні 19.04.2016. 

Пропонується визначити головним виконавцем Мінагрополітики  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2016  
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всеукраїнських 

асоціацій органів 

місцевого 

самоврядування 

№ 482 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України” Мінрегіон позбавлено повноважень щодо забезпечення 

формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у 

сфері Державного земельного кадастру. 

Доступність та якість адміністративних послуг 

5. Створення можливості передачі 

органам місцевого самоврядування (за 

їх зверненням) повноважень з надання 

адміністративних послуг через центри 

надання адміністративних послуг: 

видача паспорта громадянина 

України, посвідчення водія на право 

керування транспортними засобами, 

державна реєстрація транспортних 

засобів, реєстрація актів цивільного 

стану тощо. Формування мережі 

центрів надання адміністративних 

послуг та віддалених робочих місць 

(для старост) 

Мінекономрозвитку 

Мін’юст 

МВС 

інші центральні та 

місцеві органи 

виконавчої влади 

(відповідно до 

компетенції) 

за участю органів 

місцевого 

самоврядування та 

всеукраїнських 

асоціацій органів 

місцевого 

самоврядування 

протягом року підвищення якості 

та наближення 

надання 

адміністративних 

послуг до 

споживача  

Виконується 

Прийнято постанови Кабінету Міністрів України: від 31.08.2016 

№ 565 “Про внесення змін до Примірного положення про центр 

надання адміністративних послуг” та від 22.09.2016 № 652 “Про 

внесення змін до Примірного регламенту центру надання 

адміністративних послуг”. 

Станом на 01.07.2016 в Україні функціонує 681 центр, а саме: 206 - 

міських (у тому числі 21 територіальний підрозділ), 476 - районних (у 

тому числі 10 районних у місті Києві). 

Заходи з координації діяльності органів місцевого самоврядування, 

місцевих держадміністрацій та центральних органів виконавчої влади 

щодо запровадження надання адміністративних послуг через центри 

надання адміністративних послуг здійснюються на постійній основі. 

Зміцнення служби в органах місцевого самоврядування і підвищення відповідальності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб 

6. Упорядкування системи оплати 

праці в органах місцевого 

самоврядування 

Мінсоцполітики 

Мінфін 

Мінрегіон 

інші центральні 

органи виконавчої 

влади 

за участю 

всеукраїнських 

асоціацій органів 

місцевого 

самоврядування 

II квартал упорядкування 

видатків та рівня 

оплати праці в 

органах місцевого 

самоврядування 

Виконано 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 386“Про 

внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України 

від 9 березня 2006 р. № 268”. 

7. Посилення відповідальності органів 

місцевого самоврядування та їх 

посадових осіб за прийняття рішень, 

що не відповідають законодавству  

Мінрегіон 

Мін’юст 

інші центральні 

органи виконавчої 

влади 

за участю 

III квартал недопущення 

прийняття 

незаконних рішень 

Виконується 

Розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо здійснення державного нагляду за 

відповідністю рішень органів місцевого самоврядування Конституції 

та законам України)”, який погоджено з центральними та місцевими 

органами та направлено Мін’юсту для проведення правової 
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Кроки 
Відповідальні за 

виконання 
Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

всеукраїнських 

асоціацій органів 

місцевого 

самоврядування 

експертизи. 

Також проводиться експертна оцінка законопроекту у профільному 

департаменті Адміністрації Президента України. 

До вказаного законопроекту отримано висновок Ради Європи, 

№ CELGR /LEX (2016)1 rev від 20.06.2016 року. Мінрегіоном 

проведено 22.06.2016 нараду з питань секторальної децентралізації. 

за участю представників країн-членів Ради Європи щодо обговорення 

питання посилення відповідальності органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування за прийняття рішень, що порушують 

Конституцію та закони України. 

Громадський та урядовий контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб 

8. Удосконалення механізмів 

публічного контролю за діяльністю 

органів місцевого самоврядування та 

їх посадових осіб, зокрема щодо 

розпорядження бюджетними 

коштами, комунальним майном, 

земельними ресурсами 

Мінрегіон 

Мін’юст 

інші центральні 

органи виконавчої 

влади 

за участю 

всеукраїнських 

асоціацій органів 

місцевого 

самоврядування 

III квартал забезпечення 

відкритості та 

прозорості влади та 

залучення 

громадськості до 

прийняття рішень 

органами місцевого 

самоврядування 

Виконується 

Супроводжується у Верховній Раді України внесений народними 

депутатами України проект Закону України “Про публічний 

контроль” (реєстраційний номер 2297а). 

8. Розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади (інституційна реформа) 

Проведення секторальної децентралізації: 

у сфері освіти 

1. Визначення чітких критеріїв 

розмежування відповідальності 

органів місцевого самоврядування на 

рівні територіальних громад, районів, 

областей та сприяння формуванню 

територіальними громадами 

(передусім об’єднаними 

територіальними громадами) 

оптимальної мережі навчальних 

закладів 

МОН 

Мінрегіон 

інші центральні 

органи виконавчої 

влади 

облдержадміністрації 

за участю 

всеукраїнських 

асоціацій органів 

місцевого 

самоврядування 

II квартал забезпечення 

високого рівня 

надання освітніх 

послуг 

Виконано. 

Постанова Кабінет Міністрів України від 31.08.2016 № 574 “Про 

внесення змін до Положення про освітній округ”. 

2. Удосконалення формули 

розрахунків освітньої субвенції, 

затвердження методики розрахунку 

вартості надання послуг в галузі 

МОН 

Мінфін 

інші заінтересовані 

центральні органи 

перше півріччя  забезпечення 

високого рівня 

надання освітніх 

послуг 

Виконується 

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про 

внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції між 

місцевими бюджетами” який погоджується із заінтересованими 
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Кроки 
Відповідальні за 

виконання 
Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

освіти на базовому рівні виконавчої влади 

за участю 

всеукраїнських 

асоціацій органів 

місцевого 

самоврядування 

центральними органами виконавчої влади. 

Водночас у зв’язку з новим підходом до фінансування освітньої 

галузі у 2017 році, запропонованим Мінфіном, відбулася робоча 

нарада щодо врегулювання питання фінансування загальноосвітніх 

навчальних закладів в 2017 році. 

За рахунок освітньої субвенції у Державному бюджеті України у 

2017 році передбачається лише фінансування заробітної плати 

педагогічних працівників. Всі інші витрати пов’язані з утриманням 

загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватимуться за рахунок 

коштів місцевих бюджетів. Зазначені пропозиції Мінфіну в робочому 

порядку опрацьовано у Міністерстві освіти і науки. 

Мінфіном буде затверджено нову Формулу розподілу освітньої 

субвенції. 

3. Формування карти опорних шкіл на 

основі затверджених перспективних 

планів 

МОН 

обласні та 

Київська міська 

держадміністрації 

Мінрегіон 

III квартал забезпечення 

високого рівня 

надання освітніх 

послуг 

Виконано 

За оперативною інформацією місцевих органів управління освітою 

станом на 30 вересня 2016 року створено 137 опорних закладів та 

360 їхніх філій. Найбільше опорних закладів створено в Київській 

(23), Кіровоградській (18), Дніпропетровській (14), Житомирській 

(11), Тернопільській (8) областях; шість – у Луганській, по п’ять – у 

Львівській та Херсонській, по чотири – у Волинській, Запорізькій, 

Рівненській, Сумській, Харківській та Хмельницькій, по три – у 

Донецькій, Івано-Франківській, Полтавській, Черкаській та 

Чернівецькій, по дві – у Вінницькій, Миколаївській, Одеській та 

Чернігівській областях. 

Жодного опорного закладу не створено у Закарпатській області. 

В опорних школах на сьогодні навчається майже 56,5 тис. учнів. 

Наразі до опорних шкіл із філій довозиться близько 3,6 тис. учнів. 

Через відсутність класів у 2015/2016 навчальному році 332 учні 

здобували освіту за індивідуальною формою, а зараз вони довозяться 

на навчання до опорних закладів. Водночас у філіях за 

індивідуальною формою навчається 1371 учень (2015/2016 н.р. – 

1832 учні). 

У опорних школах зараз навчається 654 дитини з особливими 

освітніми потребами. Для них створено 76 класів з інклюзивним 

навчанням. 

Інформацію про опорні школи розміщено на офіційному сайті МОН 

за посиланням: 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/oporni-shkoli/ 

 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/oporni-shkoli/
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Відповідальні за 

виконання 
Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

у сфері охорони здоров’я 

4. Визначення чітких критеріїв 

розмежування відповідальності 

органів місцевого самоврядування на 

рівні територіальних громад, районів, 

областей та сприяння формуванню 

територіальними громадами 

(передусім об’єднаними 

територіальними громадами) 

оптимальної мережі закладів охорони 

здоров’я 

МОЗ 

Мінфін 

інші центральні 

органи виконавчої 

влади 

за участю 

всеукраїнських 

асоціацій органів 

місцевого 

самоврядування 

II квартал забезпечення 

високого рівня 

надання медичних 

послуг закладами 

охорони здоров’я та 

формування 

оптимальної мережі 

закладів охорони 

здоров’я, зокрема в 

об’єднаних 

територіальних 

громадах 

Виконується 

Наказ МОЗ від 29.07.2016 № 801 “Про затвердження Примірного 

положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги та примірних положень про його підрозділи”, 

(зареєстровано в Мін’юсті 22.08.2016 за № 1167/29297). 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Питання формування 

госпітальних округів” готується для погодження із заінтересованими 

сторонами. 

5. Удосконалення формули 

розрахунків субвенції у сфері охорони 

здоров’я на основі обґрунтованих 

нормативів, затвердження методики 

розрахунку вартості надання послуг в 

галузі охорони здоров’я на базовому 

рівні 

МОЗ 

Мінфін 

інші центральні 

органи виконавчої 

влади 

за участю 

всеукраїнських 

асоціацій органів 

місцевого 

самоврядування 

II квартал забезпечення 

високого рівня 

надання медичних 

послуг закладами 

охорони здоров’я 

Виконується 

Розпорядження Кабінету Міністрів України: 

від 22.07.2016 № 520 “Про перерозподіл обсягу медичної субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам у 2016 році”; 

від 14.09.2016 № 668 “Про перерозподіл деяких видатків державного 

бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2016 рік”. 

Доопрацьовується із врахуванням зауважень Кабінету Міністрів 

України проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення 

змін до переліку закладів охорони здоров’я та програм у галузі 

охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних 

функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету”. 

у сфері соціального захисту 

6. Затвердження в описовому та 

вартісному вигляді соціальних 

нормативів за кожним із делегованих 

державою органам місцевого 

самоврядування повноважень у 

розрахунку на середньостатистичну 

адміністративно-територіальну 

одиницю, визначивши мінімальне і 

максимальне значення таких 

нормативів залежно від обсягів 

фінансових ресурсів 

Мінфін 

МОН 

МОЗ 

Мінсоцполітики 

інші центральні 

органи виконавчої 

влади 

II квартал підвищення якості 

надання публічних 

послуг 

Виконується 

За інформацією МОН, затвердження державних соціальних 

стандартів і нормативів в описовому та вартісному вигляді у 

розрахунку на середньостатистичну адміністративно-територіальну 

одиницю по галузі освіти вкрай проблематично, оскільки розрахунок 

вартісних показників може бути здійснено на одного учня, а не на 

середньостатистичну адміністративно-територіальну одиницю. 

На думку МОН доцільно перенести виконання даного доручення до 

прийняття Верховною Радою України низки законів щодо 

децентралізації (зокрема, оновленої редакції Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”) з метою уникнення ситуації, 

коли підзаконні акти суперечать прийнятим законам України. 

За інформацією Мінсоцполітики органами місцевого самоврядування 

відповідно до делегованих державою повноважень у сфері 
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Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

соціального захисту забезпечується надання соціальних виплат, пільг 

і субсидій. Виконання зазначених повноважень, у тому числі 

механізм їх фінансового забезпечення, врегульовано чинним 

законодавством. Також органами місцевого самоврядування 

відповідно до власних повноважень забезпечується надання 

соціальних послуг. 

Мінсоцполітики в рамках реформування системи надання соціальних 

послуг продовжується робота з розроблення та запровадження 

стандартизації соціальних послуг, зокрема впродовж 2013-2016 років 

розроблено та затверджено 16 державних стандартів соціальних 

послуг, у тому числі у 2016 році – 4. 

Мінфін зазначає, що питання розроблення та затвердження 

державних стандартів (нормативів) якості адміністративних, 

соціальних та інших послуг, що надаються населенню у відповідних 

сферах, закріплене пунктом 5 Плану заходів щодо реалізації 

Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні (розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 18.06.2014 № 591-р) за Мінсоцполітики, 

іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до 

компетенції.  

Також дорученням Прем’єр-міністра України від 17.01.2015 

№ 14/1/1-15 до Закону України від 28.12.2014 № 79-VIII “Про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо міжбюджетних 

відносин” (пункт 11) міністерствам (Мінкультури, Мінсоцполітики, 

МОН, МОЗ, Мінмолодьспорту, Мінфіну, Мінекономрозвитку, 

Мін’юсту) відповідно до компетенції доручено подати пропозиції 

щодо затвердження державних соціальних стандартів і нормативів. 

Водночас Положенням про Міністерство соціальної політики 

України (постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 23) 

визначено, що забезпечення формування та реалізації державної 

політики щодо забезпечення державних соціальних стандартів та 

державних соціальних гарантій для населення є основним завданням 

Мінсоцполітики. 

Згідно з Положенням про Міністерство освіти і науки України 

(постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 630) та 

Положенням про Міністерство охорони здоров'я України (постанова 

Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267) МОН розробляє та 

затверджує державні освітні стандарти, а МОЗ − галузеві стандарти у 

сфері охорони здоров’я. 
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Мінфін відповідно до покладених на нього завдань (постанова 

Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 375) не має 

повноважень стосовно розроблення соціальних стандартів та 

нормативів надання публічних послуг і порядку визначення вартості 

їх надання. З урахуванням викладеного, виконавцями заходів 

стосовно затвердження соціальних нормативів необхідно визначити 

відповідно до функціональних обов’язків “Мінсоцполітики, МОН, 

МОЗ, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до 

компетенції”. 

9. Реформа урядових і стратегічних комунікацій та комунікаційна підтримка реформ Кабінету Міністрів України 

1. Пілотне впровадження єдиного 

офісу урядових комунікацій в трьох 

органах виконавчої влади 

МІП 

інші центральні 

органи виконавчої 

влади 

II–III квартали реалізація проекту в 

реальному житті 
Виконується 

Проаналізовано функціонування урядових комунікативних структур 

12 європейських країн та визначено принципи концепції реформи 

урядових комунікацій. Вивчено та проаналізовано стан 

функціонування комунікаційних ресурсів центральних органів 

виконавчої влади. Розроблено структуру управління урядовими 

комунікаціями. Відбулося офіційне завершення першого етапу 

Проекту та сертифіковано 25 тренерів із державних комунікацій. 

2. Реалізація єдиної системи 

моніторингу та аналітики для всіх 

органів державної влади 

МІП III квартал економія державних 

коштів 
Виконується 

Триває підготовка системи моніторингу та аналітики. 

10. Створення умов для стабільного, передбачуваного та доступного фінансування регіонального розвитку 

1. Створення фінансових механізмів 

стимулювання регіонів та 

удосконалення процедур 

фінансування проектів регіонального 

розвитку 

Мінрегіон 

Мінфін 

Мінекономрозвитку 

Мін’юст 

III квартал збільшення 

державного фонду 

регіонального 

розвитку до 

1,5 відсотка 

прогнозного обсягу 

доходів загального 

фонду Державного 

бюджету України 

на відповідний рік, 

з яких 0,5 відсотка 

буде витрачатись на 

реалізацію програм 

та проектів, що 

відповідають 

державним цілям 

регіональної 

Виконується 

Розроблено проекти Законів України “Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму 

фінансування регіонального розвитку” та “Про внесення змін до 

Закону України “Про засади державної регіональної політики”, 

погоджено із заінтересованими центральними органами виконавчої 

влади, доопрацьовано з урахуванням зауважень Мін′юсту та 

готуються для подання на розгляд Кабінету Міністрів України. 

Зазначеними проектами Законів України передбачено досягнення 

встановлених розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 27.05.2016 № 418 цільових показників для забезпечення 

стабільного, передбачуваного та доступного фінансування 

регіонального розвитку, а саме: збільшення обсягу ДФРР з 1% до 

1,5%;скорочення часу на прийняття рішень щодо розподілу коштів 

ДФРР; здійснення відбору інвестиційних програм і проектів 

відповідно до пріоритетів та критеріїв, які визначатимуться 

Кабінетом Міністрів України; збереження залишків коштів ДФРР на 
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Кроки 
Відповідальні за 

виконання 
Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

політики. 

Прискорення та 

забезпечення 

стабільного 

(протягом строку 

реалізації – від 

одного до трьох 

років) фінансування 

проектів 

регіонального 

розвитку, 

запобігання 

виникненню 

об’єктів 

незавершеного 

будівництва, 

підвищення 

конкуренто-

спроможності 

регіонів 

рахунках загального фонду державного бюджету для здійснення 

відповідних цільових витрат, пов’язаних з реалізацією проектів, у 

наступному бюджетному періоді. 

2. Визначення порядку використання 

бюджетної підтримки ЄС 

регіонального розвитку, в тому числі 

на реалізацію програм регіонального 

розвитку, схвалених постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 7 жовтня 2015 р. № 821  

Мінрегіон 

Мінфін 

Мінекономрозвитку 

Мін’юст 

III квартал реалізація програм 

(проектів) 

регіонального 

розвитку, 

посилення 

інституційної 

спроможності 

суб’єктів, що беруть 

участь у реформах 

Виконується 

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Деякі 

питання фінансування програм та проектів регіонального розвитку”, 

яким передбачається, зокрема, затвердження порядку використання 

коштів в рамках Програми підтримки секторальної політики – 

Підтримка регіональної політики України, погоджено з 

центральними органами виконавчої влади, доопрацьовано з 

урахуванням їх пропозицій Мін′юсту та готуються для подання на 

розгляд Кабінету Міністрів України. 

II. МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАБІЛІЗАЦІЯ ТА СТАЛЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ 

1. Бюджетна реформа 

1. Забезпечення підвищення 

ефективності видатків 

головні 

розпорядники 

бюджетних коштів 

III квартал забезпечення 

головними 

розпорядниками 

більш ефективного 

планування та 

розподілу видатків 

державного 

бюджету на 

Виконано 

Головними розпорядниками бюджетних коштів при підготовці 

бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2017 рік та 

проекту прогнозу державного бюджету на 2018-2019 роки 

забезпечено ефективне планування та розподіл видатків державного 

бюджету на пріоритетні напрями відповідно до положень Програми 

діяльності Уряду, Основних напрямів бюджетної політики на 

2017 рік (розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 
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Кроки 
Відповідальні за 

виконання 
Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

пріоритетні 

напрями 

№ 478), Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”. 

2. Визначення чіткого бачення 

наслідків реформ та включення 

заходів з їх реалізації до Основних 

напрямів бюджетної політики та 

бюджетних запитів 

головні 

розпорядники 

бюджетних коштів 

II–III квартали розроблення 

головними 

розпорядниками 

бюджетних коштів 

стратегічних планів, 

відповідно до яких 

буде визначено, на 

які цілі міністерства 

та інші органи 

виконавчої влади 

планують 

спрямовувати 

бюджетні кошти в 

середньостроковій 

перспективі 

Мінфін – Виконано 

Видано наказ Мінфіну від 30.11.2015 № 1109 “Про затвердження 

Стратегічного плану діяльності Міністерства фінансів України на 

2016 бюджетний рік та два бюджетних періоди, що настають за 

плановим (2017-2018 роки)”, яким визначено завдання та показники 

результату діяльності головного розпорядника коштів державного 

бюджету, спрямовані на досягнення стратегічних цілей, а також 

бюджетні програми, що охоплюють встановлені Стратегічним 

планом діяльності Мінфіну цілі та завдання. 

 

Міноборони – Виконано 

Затверджено: 

План утримання та розвитку Збройних Сил України на 2016 рік 

(20.02.2016); 

Орієнтовний план утримання та розвитку Збройних Сил України на 

2017 та два подальші роки (13.06.2016). 

Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 

№ 444 “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 

передбачених Міністерству оборони на 2016 рік”. 

Опрацьовано та надіслано пропозиції до законопроекту 

“Про внесення змін до Закону України “Про державний бюджет 

України на 2016 рік” (до Мінфіну від 29.06.2016 № 220/6074). 

26.09.2016 Міністром оборони України затверджено розподіл обсягів 

видатків (64,0 млрд. грн., 2,48% ВВП), передбачених Міноборони 

проектом Закону України “Про Державний бюджет України на 

2017 рік” (постанова КМУ № 642 від 15.09.2016), в розрізі бюджетних 

програм. 

 

МОН – Виконано 
Стратегія та напрями використання бюджетних коштів у 2017 році та 

на середньострокову перспективу (2018-2019 рр.) визначені в 

бюджетних запитах (лист від 10.08.2016 № 1/12-3854) та бюджетних 

пропозиціях МОН (лист від 10.08.2016 № 1/12-3842), які надіслано 

Міністерству фінансів. 

20, 21, 22 та 28 вересня 2016 року проведено обговорення проекту 

Державного бюджету України на 2017 рік в комітетах Верховної 

Ради України (Бюджетний комітет, Комітет з питань науки і освіти, 
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Кроки 
Відповідальні за 

виконання 
Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, 

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного 

забезпечення). Участь у нарадах брала Міністр освіти і науки України 

Гриневич Л.М., заступники Міністра Ковтунець В. В., Хобзей П. К., 

директор департаменту економіки та фінансування МОН  

Даниленко С. В. (листи МОН від 26.09.2016 № 1/10-3269, від 

28.09.2016 № 1/10-3301). 

 

Мінрегіон – Виконано 

Стратегічним планом діяльності Мінрегіону на 2017 рік (за 

доведеним граничним обсягом видатків) затвердженого 28.08.2016, 

здійснено аналіз поточної ситуації у сфері діяльності Міністерства та 

затверджено показники ефективності використання видатків за 

напрямами використання видатків. 

 

МВС – Виконано 

МВС як головним розпорядником бюджетних коштів подано до 

Мінфіну бюджетний запит до проекту державного бюджету на 2017 

рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2018-2019 роки, 

ураховуючи стратегічні цілі, визначені в Стратегії розвитку органів 

внутрішніх справ України та Концепції першочергових заходів 

реформування системи Міністерства внутрішніх справ, схваленій 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 № 1118. 

 

ФДМ – Виконано 

Наказом Фонду від 14 липня 2016 року  

№ 1355 затверджено План діяльності Фонду державного майна 

України на 2016 – 2018 роки, який є основою для бюджетного 

планування, а також послідовної приватизаційної політики. 

 

МінТОТ – Виконано 
Міністерством розроблений стратегічний план на 2017 рік та 

наступні два періоди, в якому визначено основне призначення органу 

як суб’єкту управління відповідно до пріоритетів розвитку країни, 

роль в формуванні і реалізації державної політики з питань 

тимчасово окупованої території України, окремих територій 

Донецької та Луганської областей, де органи влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження, та внутрішньо переміщених осіб; 

наведені чіткі кроки Міністерства у звітному періоді і стан виконання 



 13 

Кроки 
Відповідальні за 

виконання 
Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

завдань, а також очікувані результати в середньостроковій 

перспективі від: забезпечення інституційної спроможності 

Міністерства; розробки та впровадження комплексної державної 

політики щодо відновлення окупованих територій; комунікаційної 

спроможності з метою консолідації суспільства. 

 

Мін’юст – Виконується 

Видано наказ Мін’юсту від 18.08.2016 № 932/7 “Про створення 

робочої групи з питань розроблення стратегічного плану діяльності з 

питань розроблення стратегічного плану діяльності Мін’юсту на 

плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим”. 

23 серпня 2016 року проведено засідання робочої групи з питань 

розроблення стратегічного плану діяльності Мін’юсту. 

Розроблено проект стратегічного плану діяльності Мін’юсту, який 

знаходиться на розгляді керівництва. 

 

Мінкультури – Виконується 

Забезпечено підготовку бюджетних запитів на 2017 рік відповідно до 

пріоритетних напрямів реалізації державної політики у сфері 

культури і мистецтв, державної політики з питань охорони та 

збереження культурної спадщини України. 

 

МЗС – Виконується 

Стратегічні цілі дипломатичної служби на 2016 рік визначаються у 

формі 1 бюджетного запиту Міністерства закордонних справ 

України. Пріоритетні напрями фінансування враховані в основних 

завданнях бюджетної політики на 2016 рік та в проекті основних 

завдань бюджетної політики на 2017 рік. Збалансованість та стійкість 

бюджетної системи забезпечується шляхом визначення стратегічних 

цілей та показників результату діяльності, у тому числі показників 

ефективності надання державних послуг, відповідно до пріоритетів 

державної політики. Забезпечення ефективної реалізації зовнішньої 

політики, зокрема з метою консолідації міжнародної підтримки 

територіальної цілісності і суверенітету України, а також 

відстоювання національних інтересів держави на міжнародній арені 

шляхом: 

- оптимізації дипломатичної присутності України за кордоном, 

зокрема її посилена підтримка у ключових країнах світу і 

міжнародних організаціях, що є одним з основних елементів 
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виконання 
Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

забезпечення національної безпеки держави; 

- підвищення рівня використання потенційних можливостей 

міжнародних організацій для забезпечення інтересів України, 

проведення реформ та подальшої інтеграції України до міжнародної 

спільноти; 

- реалізація норм Закону України “Про державну службу” в частині 

оплати праці державних службовців; 

- подальший розвиток співробітництва з ЄС; 

- протидія актуальним загрозам національній безпеці України та 

реалізація Стратегії національної безпеки України. 

 

Адміністрація Держспецзв’язку – Виконується 

Станом на 05.10.2016 за результатами опрацювання наданих 

зауважень та пропозицій підготовлено нову редакцію проекту 

Стратегічного плану діяльності Держспецзв’язку на 2017 бюджетний 

рік та два бюджетні періоди (у т.ч. з урахуванням проекту Державної 

цільової програми розвитку спеціального зв’язку, забезпечення 

захисту інформації і протидії технічним розвідкам на 2016-2021 роки) 

(№ 01/02/02-908дск від 14.09.2016). 

3. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України для затвердження 

середньострокової стратегії 

управління державним боргом 

Мінфін 

Мінекономрозвитку 

III квартал підвищення 

ефективності 

управління 

державним боргом 

Виконується 

Мінфіном підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів 

України “Про затвердження Середньострокової стратегії управління 

державним боргом на 2016-2018 роки”, який знаходиться на 

погодженні у керівництва Міністерства. 

Проте слід зазначити, що цільові показники, визначені Стратегією, 

потребують перегляду з урахуванням параметрів проекту 

Державного бюджету на 2017 рік та Прогнозу Державного бюджету 

на 2018 і 2019 роки. 

Крім цього зазначаємо про низку стримуючих факторів в процесі 

розроблення Стратегії, а саме тривалість проведення боргової 

операції (до квітня 2016 року включно), перегляд спільно з МВФ 

макроекономічних параметрів (рівень економічного зростання, 

обмінний курс національної валюти тощо) за результатами другого 

перегляду (який щойно відбувся). 

Саме тому, наразі постає питання про доцільність її затвердження в 

поточному році через необхідність оприлюднення боргових 

показників, які вже втратять актуальність, при цьому після 

затвердження Державного бюджету на 2017 рік має бути сформована 

та затверджена нова Стратегія на 2017-2019 роки. 
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виконання 
Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

4. Формування збалансованого 

бюджету за принципом “від першої 

гривні” з урахуванням проведення 

галузевих реформ  

Мінфін 

головні 

розпорядники 

бюджетних коштів 

III–IV квартали формування 

збалансованого 

проекту 

Державного 

бюджету України 

на 2017 рік з 

урахуванням 

проведення 

галузевих реформ 

Виконано 

З метою підготовки проекту Державного бюджету України на 

2017 рік та прогнозу Державного бюджету України на 2018 і 

2019 роки Мінфін звернувся до головних розпорядників бюджетних 

коштів листами від 24.05.2016 № 31-04110-09-9/14696 (стосовно 

надання пропозицій щодо зміни структури та змісту бюджетних 

програм) та від 28.07.2016 № 31-04110-09-9/21934 (стосовно 

підготовки бюджетних запитів), що є відповідними етапами 

підготовки проекту бюджету. 

У цих листах Мінфін звернув увагу головних розпорядників 

бюджетних коштів на необхідності проведення галузевих реформ та 

обґрунтованості видатків державного бюджету з дотриманням 

зокрема таких принципів як пріоритетність, жорстка економія 

бюджетних коштів, обґрунтованість витрат “від першої гривні” 

Проект Закону України “Про Державний бюджет України на 

2017 рік” та матеріали відповідно до статті 38 Бюджетного кодексу, у 

тому числі прогноз Державного бюджету України на 2018 і 

2019 роки, подано на розгляд Уряду (лист від 14.09.2016 № 31-04110-

03-3/26256) з урахуванням доручення Прем’єр-міністра України 

від 13.09.2016 № 33083/0/1-16. 

2. Реформування податкової системи 

1. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України проекту Закону 

України “Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо 

відшкодування податку на додану 

вартість” 

Мінфін 

ДФС 

Мінекономрозвитку 

Мін’юст 

III квартал забезпечення 

прозорого 

механізму 

відшкодування 

податку на додану 

вартість та рівних 

можливостей для 

його отримання 

Виконано 

Мінфіном підготовлено та подано на розгляд до Кабінету Міністрів 

проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу 

України” (лист від 04.10.2016 № 31-11110-03-3/27915), положеннями 

якого, зокрема, передбачено: 

запровадження єдиного публічного Реєстру заяв на бюджетне 

відшкодування ПДВ, відповідно до якого орган, що здійснює 

казначейське обслуговування бюджетних коштів буде в 

автоматичному режимі перераховувати кошти, які підлягають 

відшкодуванню з бюджету; 

удосконалення системи електронного адміністрування ПДВ; 

запровадження повноцінного електронного кабінету платника 

податків. 

Законопроект схвалено на засіданні Уряду 05.10.2016. 

2. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України законопроекту про 

внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо усунення 

існуючих прогалин в адмініструванні 

податку на додану вартість 

Мінфін 

ДФС 

Мін’юст 

III квартал  забезпечення 

захисту прав 

платників податків 

шляхом 

удосконалення 

норм, що мають 

неоднозначне 

трактування 

3. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України законопроекту про 

Мінфін 

ДФС 

III квартал забезпечення 

переходу до 
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результати 
Стан виконання 

внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо закріплення 

юридичного значення дій, що 

вчиняються платниками податків з 

використанням електронного сервісу 

“Кабінет платника податків” 

Мін’юст електронної 

взаємодії платників 

податків та ДФС 

4. Внесення змін до наказу Мінфіну 

про затвердження форм та порядку 

заповнення і подання податкової 

звітності з податку на додану вартість  

Мінфін 

ДФС 

Мін’юст 

II квартал зменшення часу на 

заповнення 

декларації з податку 

на додану вартість 

Виконано 

Наказом Мінфіну від 28.01.2016 № 21 “Про затвердження форм та 

Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на 

додану вартість” значно спрощено форми та порядок заповнення 

податкової звітності з податку на додану вартість, що дало змогу 

скоротити витрати часу платників на їх складання та мінімізувати 

допущення помилок при їх заповненні. 

Зокрема: 

- зведено до мінімуму обсяг інформації, що підлягає відображенню у 

податковій декларації та додатках до неї (скорочено кількість 

розділів декларації: з чотирьох до трьох та понад ніж у два рази 

зменшено кількість рядків декларації: з 96 до 44, скорочено форму 

уточнюючого розрахунку: 31 до 21 рядка); 

- передбачено розрахунок питомої ваги вартості 

сільськогосподарських товарів/послуг в залежності від виду 

сільськогосподарської продукції (розмір суми податку на додану 

вартість, що підлягає сплаті до бюджету та перерахуванню на 

спеціальні рахунки с/г виробника - стаття 209 Податкового кодексу 

України); 

- деякі додатки до податкової декларації, які були зручні у 

використанні не були змінені (розрахунок податкових зобов’язань, 

нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник 

податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому 

числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими 

платниками податків, на митній території України). 

Наказом Мінфіну від 25.05.2016 № 503 “Про затвердження змін до 

деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України” 

здійснено наступні кроки у спрощенні порядку складання декларації 

з податку на додану вартість, зокрема передбачено, що дані про 

платника-контрагента та суми податку сплачені постачальникам 

відображатимуться у додатках до декларації з податку на додану 

вартість не всіма платниками податку, а лише тими платниками, які 

декларуватимуть суми до бюджетного відшкодування. 
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Зазначений наказ набрав чинності з 01.07.2016. 

5. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України проекту Закону 

України “Про внесення зміни до 

пункту 5 розділу II “Прикінцеві 

положення” Закону України “Про 

внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень у 2016 році” 

Мінфін 

Мінекономрозвитку 

Мін’юст 

II квартал приведення 

законодавства 

України у 

відповідність з 

положеннями 

Директиви Ради ЄС 

2011/64/ЄС від 

21 червня 2011 р. 

Виконується 

Проект Закону України “Про внесення змін до пункту 5 розділу II 

“Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 

2016 році” повернуто Секретаріатом Кабінету Міністрів України для 

приведення у відповідність Регламенту Кабінету Міністрів України. 

01.09.2016 Мінфіном проведено узгоджувальну нараду, 

доопрацьовується з центральними органами виконавчої влади, 

готується для повторного подання на розгляд Кабінету Міністрів. 

6. Підготовка плану заходів та 

програми підвищення рівня 

обізнаності платників податків щодо 

можливості подання єдиної звітності 

за єдиним соціальним внеском і 

податком на доходи фізичних осіб та 

їх сплати загальною сумою 

Мінфін 

ДФС 

Мінекономрозвитку 

Мін’юст 

III квартал забезпечення 

дотримання вимог 

щодо сплати 

єдиного 

соціального внеску, 

спрощення 

процедури 

адміністрування 

єдиного 

соціального внеску 

для бізнесу за 

рахунок подання 

єдиної звітності з 

податку на доходи 

фізичних осіб, 

забезпечення 

реалізації положень 

Меморандуму про 

економічну та 

фінансову політику, 

підготовленого в 

рамках 

співробітництва з 

МВФ 

Виконано 

Мінфіном розроблено план та програму підвищення обізнаності 

платників податків щодо можливості подання єдиної звітності за 

єдиним соціальним внеском, про що поінформовано Кабінет 

Міністрів листом від 28.09.2016 № 31-11170-03-3/27421. 

8. Супроводження проекту Закону 

України “Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо 

мінімізації впливу на адміністрування 

Мінфін 

ДФС 

Мін’юст 

до прийняття 

відповідного 

Закону 

спрощення та 

удосконалення 

процедури 

адміністративного 

Виконується 

Супроводжується у Верховній Раді України внесений Кабінетом 

Міністрів України проект Закону України “Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо мінімізації впливу на 
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надходжень до бюджету” 

(реєстраційний номер 4516) у 

Верховній Раді України 

оскарження рішень 

контролюючих 

органів 

адміністрування надходжень до бюджету” (реєстраційний 

номер 4516). Прийнято в першому читанні 07.07.2016. 

9. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України проекту Закону 

України про вдосконалення 

процедури апеляційного оскарження 

грошових зобов’язань платниками 

податків 

Мінфін 

ДФС 

Мін’юст 

III квартал передбачення 

колегіального 

розгляду скарг 

щодо грошових 

зобов’язань 

платників податків 

та запровадження 

процедури медіації 

під час розгляду 

скарг 

Виконується 

Супроводжується у Верховній Раді України внесений Кабінетом 

Міністрів України проект Закону України “Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо мінімізації впливу на 

адміністрування надходжень до бюджету” (реєстраційний 

номер 4516), положення якого передбачають спрощення процедури 

адміністративного оскарження грошових зобов’язань платниками 

податків за рахунок встановлення однорівневої системи. Прийнято в 

першому читанні 07.07.2016. 

10. Розроблення та подання 

Кабінетові Міністрів України проекту 

Закону України “Про внесення змін 

до Податкового кодексу України 

щодо удосконалення контролю за 

трансфертним ціноутворенням” 

Мінфін 

ДФС 

Мінекономрозвитку 

Мін’юст 

III квартал забезпечення 

ефективної протидії 

зменшенню 

податкової бази та 

переміщенню 

оподатковуваного 

прибутку до держав 

(територій) з більш 

низьким рівнем 

оподаткування 

Виконується 

Відповідно до Указу Президента України від 28.04.2016 № 180/2016 

“Про заходи щодо протидії зменшенню податкової бази і 

переміщенню прибутків за кордон” з метою посилення контролю за 

агресивним податковим плануванням вітчизняними компаніям, 

забезпечення прозорості ведення бізнесу в Україні створено 

міжвідомчу робочу групу під керівництвом Голови Комітету з питань 

податкової та митної політики Н. Южаніної для підготовки 

законопроектів з питань протидії зменшенню податкової бази і 

переміщенню прибутків за кордон, до складу якої входять фахівці 

Мінфіну. 

Робочою групою готуються зміни до Податкового кодексу щодо 

запровадження трирівневої структури документації з трансфертного 

ціноутворення. 

14. Розроблення та подання 

Кабінетові Міністрів України проекту 

Закону України “Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську 

діяльність” 

Мінфін III квартал гармонізація 

законодавства 

України у сфері 

аудиту фінансової 

звітності та 

аудиторської 

діяльності із 

законодавством ЄС, 

що дасть 

можливість 

підвищити рівень 

довіри інвесторів до 

Виконується 

Проект Закону України “Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність” подано на розгляд Кабінету Міністрів (лист 

від 08.09.2016 № 31-11400-02-3/25613). 

04.10.2016 Мінфіном надіслано до Кабінету Міністрів на заміну 

вищезазначений законопроект з редакційними правками (лист № 31-

11400-02-3/27924). 

Законопроект включено до порядку денного засідання Урядового 

комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, 

розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, 

оборонної та правоохоронної діяльності 06.10.2016. 
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фінансової звітності 

вітчизняних 

підприємств, 

забезпечити її 

прозорість, 

розширити ринок 

провадження 

аудиторської 

діяльності, 

підвищити 

інвестиційну 

привабливість 

національної 

економіки 

15. Розроблення та подання 

Кабінетові Міністрів України проекту 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України “Про схвалення Стратегії 

протидії незаконному виробництву та 

обігу тютюнових виробів на період до 

2021 року” 

Мінфін III квартал зменшення обсягів 

незаконного 

виробництва та 

обігу тютюнових 

виробів, 

підвищення 

ефективності 

здійснення 

контролю за 

виробництвом та 

обігом тютюнових 

виробів 

Виконується 

За результатами діяльності міжвідомчої робочої групи, 

координатором якої визначено ДФС, а також за участю Української 

асоціації виробників тютюнових виробів “Укртютюн” та за сприяння 

представників Місії Європейської Комісії з надання допомоги в 

питаннях кордону Україні та Республіці Молдова (EUBAM), 

підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України 

“Про схвалення Стратегії протидії незаконному виробництву та обігу 

тютюнових виробів на період до 2021 року”. 

З 27.07.2016 проект розміщено на сайті ДФС з метою одержання 

зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань. 

Наразі здійснюється процедура погодження проекту із 

заінтересованими центральними органами виконавчої влади та 

опрацьовуються пропозиції громадськості. 

16. Розроблення та подання 

Кабінетові Міністрів України проекту 

постанови Кабінету Міністрів 

України “Про внесення змін до 

постанов Кабінету Міністрів України 

від 25 серпня 1998 р. № 1340 і від 

19 листопада 2012 р. № 1104” (щодо 

вдосконалення порядку знищення 

конфіскованих тютюнових виробів та 

врегулювання питання знищення 

конфіскованого обладнання для 

Мінфін III квартал удосконалення 

порядку знищення 

конфіскованого 

обладнання для 

промислового 

виробництва 

тютюнових виробів 

та вдосконалення 

процедури 

знищення 

конфіскованих 

Виконується 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до 

постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340 і 

від 19 листопада 2012 р. № 1104” подано на розгляд Уряду (лист 

від 28.09.2016 № 31-11180-03-3/27344). 
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Кроки 
Відповідальні за 

виконання 
Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

промислового виробництва 

тютюнових виробів) 

тютюнових виробів, 

усунення ризиків 

незаконного 

повторного 

використання 

конфіскованого 

майна 

3. Реформа ДФС 

1. Визначення основних показників 

ефективності роботи ДФС. Відмова 

від планів зборів як єдиних 

показників діяльності ДФС 

Мінфін 

ДФС 

Мін’юст 

II квартал проведення 

об’єктивної оцінки 

роботи ДФС, 

визначення цілей 

покращення 

процедури 

адміністрування 

податків 

Виконано 

З метою продовження реформи ДФС та здійснення моніторингу 

ефективності реформ Міністром фінансів О. Данилюком затверджено 

Ключові показники ефективності (далі- КПЕ) для ДФС на період з 

1 жовтня 2016 року до 31 грудня 2017 року та надано окреме 

доручення голові ДФС Р. Насірову стосовно вжиття заходів щодо 

досягнення КПЕ, щомісячного надання Мінфіну звіту щодо 

досягнення КПЕ наростаючим підсумком з початку поточного року 

та розміщення такого звіту на офіційному сайті ДФС. 

7. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України законопроекту 

щодо перенесення частини митних 

перевірок на етап після митного 

оформлення 

Мінфін 

ДФС 

Мін’юст 

III квартал значне скорочення 

часу на здійснення 

митних процедур 

Виконується 

Мінфіном спільно з ДФС ведеться робота з підготовки законопроекту 

щодо перенесення частини митних перевірок на етап після митного 

оформлення. 

З метою опрацювання питання підготовки законопроекту 19.08.2016 

відбулась робоча нарада з представниками ДФС, бізнес-спільноти, 

зокрема, Американської торговельної палати, Компанії “Ernst & 

Young”, юридичної компанії “Правозахист Україна” за результатами 

якої, прийнято рішення щодо опрацювання та визначення концепції 

підготовки законопроекту і подання всіма зацікавленими сторонами 

відповідних пропозицій до Мінфіну. 

ДФС подано пропозиції, зокрема, стосовно недоцільності розробки 

окремого законопроекту щодо перенесення частини митних 

перевірок на етап після митного оформлення. 

На даний час розглядається проект Закону України “Про внесення 

змін до Митного кодексу України (щодо уповноваженого 

економічного оператора та спрощень митних формальностей)” 

(реєстраційний номер 4777), пунктом 40 якого передбачено внесення 

змін до статті 336 Митного кодексу в частині доповнення форм 

митного контролю новою формою – перевіркою документів після 

випуску товарів (пост-митний контроль). 

Мінфін поінформував Кабінет Міністрів про стан виконання даного 
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Кроки 
Відповідальні за 

виконання 
Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

пункту (лист від 30.09.2016 № 31-11320-02-3/27721). 

8. Продовження реорганізації ДФС з 

метою провадження її діяльності в 

рамках однієї юридичної особи 

Мінфін 

ДФС 

III квартал підвищення 

організаційної 

спроможності ДФС 

Виконується 

1. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 30.03.2016 

№ 247 “Деякі питання територіальних органів Державної фіскальної 

служби”, якою передбачено перейменування Міжрегіонального 

головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування 

великих платників в Офіс великих платників податків ДФС, та 

реорганізацію 7 спеціалізованих державних податкових інспекцій 

шляхом їх приєднання до Офісу великих платників податків ДФС та 

як результат – створення однієї юридичної особи – Офісу великих 

платників податків ДФС. 

2. На виконання зазначеної постанови ДФС видано наказ ДФС 

від 26.04.2016 № 377 “Про реорганізацію територіальних органів 

ДФС з обслуговування великих платників”, яким призначено голів 

комісій з реорганізації та визначено строк проведення реорганізації 

органів ДФС з обслуговування великих платників.  

3. Наказом ДФС від 09.06.2016 № 504 затверджено положення про 

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби. 

4. Структуру Офісу великих платників податків Державної 

фіскальної служби 20.07.2016 затверджено Головою ДФС та 

погоджено Міністром фінансів України.  

5. Наказом ДФС від 10.08.2016 № 693 “Про внесення змін до 

окремих наказів ДФС” введено в дію структуру Офісу великих 

платників податків ДФС та затверджено його штатну чисельність. 

9. Запровадження ефективної системи 

оцінки ризиків діяльності платників 

податків та ступенів контролю 

залежно від ризиків 

Мінфін 

ДФС 

III квартал значне зниження 

адміністративно-го 

тиску на суб’єктів 

господарської 

діяльності, 

зниження рівня 

корупції, 

підвищення 

інвестиційної 

привабливості. 

Зменшення 

можливостей 

ухиляння від сплати 

податків 

 

Виконано 

Наказ Мінфіну від 04.08.2016 № 723 “Про внесення змін до Порядку 

формування плану-графіка проведення документальних планових 

перевірок платників податків” (зареєстрований в Мін’юсті від 

23.08.2016 за № 1177/29307, яким визначаються критерії ризиків від 

провадження діяльності платників податків. 
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Відповідальні за 

виконання 
Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

4. Приватизація об’єктів державної власності та реформа корпоративного управління 

Приватизація об’єктів державної власності 

2. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України законопроекту про 

внесення змін до деяких законів 

України (щодо удосконалення 

процедури приватизації) 

Мінекономрозвитку 

Мінагрополітики 

Фонд державного 

майна 

Мінфін 

Держгеокадастр 

II квартал здійснення 

приватизації 

підприємств за 

швидкою та 

прозорою 

процедурою 

Виконується 

Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України “Про 

внесення змін до деяких законів України” (щодо вдосконалення 

процедури приватизації майна і землі підприємств агропромислового 

комплексу) та 04.08.2016 повторно направлено на погодження 

заінтересованим центральним органам виконавчої влади та Мін’юсту 

для проведення правової експертизи. 

3. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України проекту постанови 

Кабінету Міністрів України “Про 

внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 12 травня 

2015 р. № 271” 

Мінекономрозвитку 

уповноважені органи 

управління 

Мінфін 

II квартал забезпечення 

приватизації 

об’єктів державної 

власності 

Виконано 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 № 588 

“Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 12 травня 2015 року № 271”. 

5. Затвердження переліку державних 

підприємств, які передбачається 

ліквідувати, приватизувати або 

передати до державних холдингових 

компаній 

Мінекономрозвитку 

уповноважені органи 

управління 

Мінфін 

II–III квартали зменшення 

кількості 

неефективних 

підприємств 

державної власності 

Виконується 

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Деякі 

питання реформування управління об’єктами права державної 

власності” та надіслано Мін’юсту для проведення правової 

експертизи (лист від 06.09.2016 № 3212-07/28616-03). 

Реформа корпоративного управління 

1. Визначення порядку утворення 

наглядової ради державного 

підприємства та її комітетів 

Мінекономрозвитку II–III квартали організація 

діяльності 

наглядової ради 

державних 

підприємств та її 

комітетів 

Виконується 

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про деякі 

питання управління державними унітарними підприємствами та 

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 

відсотків акцій (часток) належать державі” та надіслано Мін’юсту 

для проведення правової експертизи (лист Мінекономрозвитку від 

06.09.2016 № 3222-02/28622-03). 

Отримано висновок Мін'юсту від 13.09.2016 № 15185-0-26-16/8.1. 

На даний час проект акта готується для подання на розгляд Уряду. 

2. Визначення порядку проведення 

конкурсного відбору кандидатів на 

посаду незалежного члена наглядової 

ради 

Мінекономрозвитку II–III квартали обрання незалежних 

членів наглядових 

рад суб’єктів 

господарювання 

державного сектору 

економіки 

Виконується 

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про деякі 

питання управління державними унітарними підприємствами та 

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 

відсотків акцій (часток) належать державі” та надіслано Мін’юсту 

для проведення правової експертизи (лист Мінекономрозвитку від 

06.09.2016 № 3222-02/28622-03). 

Отримано висновок Мін'юсту від 13.09.2016 № 15185-0-26-16/8.1. 

На даний час проект акта готується для подання на розгляд Уряду. 
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Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

3. Визначення порядку оприлюднення 

інформації про діяльність суб’єктів 

господарювання державного сектору 

економіки 

Мінекономрозвитку II–III квартали забезпечення 

прозорості 

діяльності суб’єктів 

господарювання 

державного сектору 

економіки 

Виконується 

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про 

затвердження порядку оприлюднення інформації про діяльність 

державних унітарних підприємств та господарських товариств, у 

статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать 

державі, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій 

(часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в 

яких становить 100 відсотків”. 

На даний час проект акта готується для подання на розгляд 

заінтересованих органів.  

Про стан виконання поінформовано Кабінет Міністрів України 

листом від 25.09.2016 № 3222-01/30829-01. 

4. Затвердження концепції та плану 

дій з утворення державної 

холдингової компанії 

Мінекономрозвитку III квартал підвищення 

ефективності 

корпоративного 

управління 

державними 

підприємствами, що 

мають стратегічне 

значення для 

економіки і безпеки 

держави 

Виконується 
Питання доцільності створення державної холдингової компанії 

обговорюється з представниками ЄБРР, МВФ. 

5. Створення сприятливого бізнес-клімату і розвиток малого та середнього підприємництва 

3. Внесення змін до плану заходів 

щодо дерегуляції господарської 

діяльності, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 18 березня 2015 р. № 357 

Мінекономрозвитку 

інші центральні 

органи виконавчої 

влади 

II квартал сприяння 

розробленню 

органами 

виконавчої влади 

проектів актів, 

спрямованих на 

зменшення 

адміністративних 

бар’єрів у бізнесі; 

створення 

сприятливого 

інвестиційного 

клімату 

Виконано 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 615 

“Про затвердження Плану заходів щодо дерегуляції господарської 

діяльності та визнання такими, що втратили чинність деяких 

розпоряджень Кабінету Міністрів України”. 

13. Розроблення Концепції державної 

політики у сфері захисту прав 

споживачів на період до 2020 року 

Мінекономрозвитку протягом року забезпечення 

захисту прав 

споживачів та 

Виконано 

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення 

Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на 
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результати 
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посилення співпраці 

між органами 

державної влади та 

громадськістю 

період до 2020 року” та політична пропозиція подано на розгляд 

Кабінету Міністрів України (лист від 21.09.2016 № 3631-01/30404-

01). 

6. Продовження реформи системи державних закупівель 

1. Розроблення методики ризик-

менеджменту 

Мінекономрозвитку III квартал забезпечення 

можливості 

автоматично 

перевіряти 

ризикованість всіх 

тендерів для 

подальшого 

моніторингу 

Виконується 

Розроблено проект методики на етапах планування закупівель та 

виконання контрактів, погоджено зі стейкхолдерами. 

Попередньо погоджено впровадження пілотних проектів у 

замовників Дніпропетровської міської ради. 

3. Інтеграція електронної системи 

закупівель з державними реєстрами 

(які ведуться Мін’юстом, МВС, ДФС) 

та з єдиним веб-порталом 

використання публічних коштів 

Мінекономрозвитку 

Мін’юст 

Мінфін 

Казначейство 

МВС 

ДФС 

III квартал підвищення рівня 

конкуренції та 

зниження цін 

Виконується 

Погоджено з ДП НАІС та Мін’юстом модель підключення до єдиного 

веб-порталу використання публічних коштів .  

Погоджено з казначейською службою вимоги до інтеграції. 

Розроблено проект плану інтеграції. 

4. Утворення пілотної центральної 

закупівельної організації 

Мінекономрозвитку 

Київська міська і 

Донецька обласна 

держадміністрації 

III квартал нормативне та 

технічне 

забезпечення 

діяльності 

центральної 

закупівельної 

організації для 

централізації та 

професіоналізації 

закупівель 

Виконується 

Мінекономрозвитку розроблено: 

- проект розпорядження Кабінету Міністрів України про 

запровадження пілотного проекту щодо діяльності централізованих 

закупівельних організацій, який направлено на погодення до Мінфіну 

та ДРС; 

- проект розпорядження Кабінету Міністрів України про 

запровадження експерименту щодо діяльності централізованої 

закупівельної організації на території Донецької області; 

- проект наказу Мінекономрозвитку щодо особливостей укладання та 

виконання рамкових угод. 

5. Створення бібліотеки примірних 

специфікацій 

Мінекономрозвитку 

інші центральні 

органи виконавчої 

влади 

III квартал витрачання 

замовниками на 

здійснення 

стандартних 

закупівель 

мінімальних зусиль 

та часу  

Виконується 

Створено та введено в роботу конструктор примірних специфікацій 

за адресою в мережі інтернет http://infobox.prozorro.org/. 

Продовжується робота з наповнення бази примірних специфікацій 

шляхом додавання примірних специфікацій до конструктора та 

проведення їх верифікації. 

6. Запровадження курсів з питань 

публічних закупівель 

Мінекономрозвитку 

МОН 

IV квартал підвищення 

професійного рівня 
Виконується 

Проведено цикл тренінгів по закупівлях у форматі “Тренінг для 

http://infobox.prozorro.org/
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Стан виконання 

суб’єктів у сфері 

закупівель 

Тренерів” (Training of Trainers, ТoТ) 

за участю представників Мінекономрозвитку, а саме: 

- проведено 3 планових дводенних семінари для замовників та 

учасників публічних закупівель; 

- проведено 10 планових одноденні семінари для замовників та 

учасників публічних закупівель; 

- проведено 12 індивідуальних семінарів для замовників та учасників 

публічних закупівель. 

7. Розвиток та підтримка експорту 

Інституційна складова частина  

2. Розроблення проектів підзаконних 

актів щодо створення та 

функціонування торгових 

представництв за кордоном при 

Мінекономрозвитку 

Мінекономрозвитку 

МЗС 

Мінфін 

Мін’юст 

III квартал підвищення 

ефективності 

застосування 

торговими 

представництвами 

системи реалізації 

зовнішньоеконо-

мічної політики; 

представлення 

інтересів держави і 

бізнесу; 

усунення 

дублювання 

функцій МЗС та 

Мінекономрозвитку

; забезпечення 

координації роботи 

органів державної 

влади та 

підприємств- 

експортерів 

Виконується 

В обґрунтуваннях підпункту 2 пункту 7 розділу II Плану дій Уряду 

зазначено, що розроблення проектів підзаконних актів щодо 

створення та функціонування торгових представництв за кордоном 

при Мінекономрозвитку після видання Указу Президента України 

“Про заходи з посилення захисту економічних і торговельних 

інтересів України за кордоном”. 

15.09.2016 Адміністрацією Президента України надіслало проект 

Указу Президента України “Про заходи з посилення захисту 

економічних і торговельних інтересів України за кордоном” 

Секретаріату Кабінету Міністрів України для подальшого 

доопрацювання. 

Разом з тим, проведено дві наради під головуванням Віце-прем’єр-

міністра І.Климпуш–Цинцадзе (14.07.2016 та 05.09.2016) за участі 

представників Кабінету Міністрів України, МЗС, Мінфіну та 

Мінекономрозвитку з питань дипломатичної служби та утворення 

торгових представництв України за кордоном та активізації 

зовнішньоекономічної політики.  

За підсумками наради вирішено розробити спільне бачення щодо 

можливих моделей створення та функціонування торгових 

представництв України за кордоном. 

Так, 19.09.2016 проведена міжвідомча нарада за участі представників 

Мінекономрозвитку, МЗС та Мінфіну, за результатами якої прийнято 

рішення розробити пілотний проект постанови Кабінету Міністрів 

України щодо представлення економічних інтересів України за 

кордоном – посилення економічних відділів у складі закордонних 

дипломатичних установах про що повідомлено Кабінет Міністрів 

України листом від 23.09.2016 № 4231-01/30704-01. 

Мінекономрозвитку звернулося до Кабінету Міністрів України 
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Очікувані 

результати 
Стан виконання 

стосовно перенесення терміну виконання заходу на 31.12.2016 та 

зміни назви зазначеного кроку (лист від 06.10.2016 № 4231-01/32082-

01). 

3. Розроблення законопроекту, який 

визначатиме механізм фінансової 

підтримки та страхування експортних 

ризиків 

Мінекономрозвитку 

Мінфін 

Мін’юст 

ДФС 

ДРС 

II квартал створення підґрунтя 

для фінансової 

підтримки та 

страхування 

експортних ризиків 

Виконується 

30 червня 2016 р. під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра 

України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України С. 

Кубіва та за участі народних депутатів України, представників 

апарату Верховної Ради України, представників ЦОВВ, асоціацій 

підприємств та представників бізнесу, міжнародних організацій 

відбулась нарада стосовно обговорення питань щодо створення та 

функціонування спеціального органу з підтримки та розвитку 

експорту. 

На нараді було презентовано два підходи до створення зазначеного 

органу та відповідні проекти законів: 

- “Про створення експортно-страхового агентства” (ЕСА), який 

розроблено Мінекономрозвитку; 

- “Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, 

послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування 

та здешевлення кредитування експорту” (реєстраційний номер 2142а) 

щодо створення експортно-кредитного агентства який розроблено 

народними депутатами Верховної Ради України. 

За результатами наради Першим віце-прем’єр-міністром України – 

Міністром економічного розвитку і торгівлі України С. Кубівим 

учасникам наради запропоновано надати свої зауваження та 

пропозиції до зазначених законопроектів. 

Після наданих пропозицій законопроект щодо створення ЕСА буде 

доопрацьовано експертною групою для його подальшого погодження 

з центральними органами виконавчої влади та подання його 

Кабінетові Міністрів України. 

Мінекономрозвитку звернулося до Кабінету Міністрів України 

стосовно перенесення терміну виконання заходу на 31.12.2016 (лист 

від 22.09.2016 № 4231-01/30557-01). 

Дорученням Прем’єр-міністра України від 30.09.2016 № 20166/4/1-16 

погодження перенесення терміну на 31.12.2016. 

4. Розроблення нормативно-правової 

бази, що забезпечить створення Офісу 

з просування експорту при 

Мінекономрозвитку 

Мінекономрозвитку III квартал створення Офісу, 

який забезпечить 

ефективну 

взаємодію між 

Кабінетом 

Виконується 

Підготовлено та 31.08.2016 презентовано Прем’єр-міністру України 

Концепцію щодо створення Офісу з просування експорту при 

Мінекономрозвитку. 

Розробляється проект наказу Мінекономрозвитку та положення про 
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Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

Міністрів України, 

міжнародними 

партнерами, 

донорами та 

бізнесовими 

структурами 

Офіс. 

А також готується до підписання проект багатостороннього 

Меморандуму про взаєморозуміння щодо діяльності Офісу з 

просування експорту (ЕРО). 

Мінекономрозвитку звернулося до Кабінету Міністрів України 

стосовно перенесення терміну виконання заходу на 31.12.2016 (лист 

від 06.10.2016 № 4231-01/32082-01). 

5. Утворення Ради з просування 

експорту при Кабінеті Міністрів 

України 

Мінекономрозвитку 

інші центральні 

органи виконавчої 

влади 

Офіс з просування 

експорту при 

Мінекономрозвитку 

III квартал створення єдиного 

дорадчого органу, 

який забезпечить 

пряму та ефективну 

взаємодію між 

Кабінетом 

Міністрів України 

та бізнесовими 

структурами 

Виконується 

Під час опрацювання питання створення Ради з просування експорту 

при Кабінеті Міністрів України та Національного комітету з питань 

спрощення процедур торгівлі прийнято рішення створити Раду з 

міжнародної торгівлі при Кабінеті Міністрів України з метою 

комплексного підходу до вирішення проблем розбудови міжнародної 

торгівлі України. 

З метою забезпечення ефективної діяльності Ради передбачається 

утворення у її складі, серед іншого, відповідної робочої групи зі 

спрощення процедур торгівлі, з покладанням на неї виконання 

функцій і завдань Національного комітету з питань спрощення 

процедур торгівлі. 

Мінекономрозвитку звернулося до Кабінету Міністрів України 

стосовно перенесення терміну виконання заходу на 31.12.2016 (лист 

від 06.10.2016 № 4231-01/32082-01). 

Інформаційна та промоційна підтримка 

7. Проведення бізнес-форуму у Канаді 

та інших країнах 

Мінекономрозвитку 

МЗС 

Офіс з просування 

експорту при 

Мінекономрозвитку 

II–III квартали налагодження 

діалогу між 

країнами на 

високому 

урядовому рівні 

Виконано 

20 червня 2016 року у м. Торонто відбувся Українсько-канадський 

бізнес-форум за участі Першого віце-прем’єр-міністра України 

С.Кубіва та Прем’єр-міністра Канади Дж.Трюдо. 

На форумі були представлені бізнесу останні досягнення реформ 

України у сільському господарстві, енергетиці, інфраструктурі та ІТ. 

В рамках форуму пройшла низка двосторонніх зустрічей міністрів 

С.Кубіва та Х.Фріланд, представників Уряду України та потенційних 

інвесторів. 

Створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі Україна – ЄС 

10. Започаткування офіційної 

процедури приєднання до 

Регіональної Конвенції про  

Пан-Євро-Середземноморські 

преференційні правила визначення 

походження товарів 

Мінекономрозвитку 

Мінфін 

ДФС 

III квартал збільшення 

можливостей для 

преференційного 

експорту 

вітчизняних товарів  

Виконується 
Прийнято Розпорядження Президента України від 01.09.2016 

№ 236/2016-рп “Про уповноваження С.Кубіва на підписання Листа-

звернення про приєднання України до Регіональної Конвенції про 

пан-євро-середземноморські преференційні правила походження”. 

Оригінали Листа-звернення про приєднання України до Регіональної 
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конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила 

походження (українською та англійсько мовами) від 06.09.2016 

№ 4323-07/28545-07 та від 06.09.2016 № 4323-07/28546-07, підписані 

Першим віце-прем’єр-міністром України – Міністром економічного 

розвитку і торгівлі України С.Кубівим, було передано 

дипломатичними каналами до депозитарію Конвенції – Генерального 

Секретаріату Ради Європейського Союзу 13 вересня ц.р. 

Наразі очікується реакція Сторони ЄС. 

11. Запровадження діалогу Україна – 

ЄС на високому рівні щодо 

горизонтальних питань та окремих 

секторів промисловості 

Мінекономрозвитку II квартал збільшення обсягу 

вітчизняних товарів 

з високим ступенем 

переробки на 

ринках держав – 

членів ЄС та 

залучення України 

до європейських 

ланцюгів із 

створення доданої 

вартості 

Виконується 

Мінекономрозвитку розроблено позиційний документ щодо 

започаткування Діалогу високого рівня Україна-ЄС з питань 

промислової політики. 

Стороною ЄС на рівні Члена Європейської Комісії з питань 

європейської політики сусідства та переговорів з питань розширення 

Й.Хана та Члена Європейської Комісії з питань торгівлі 

С.Мальмстрьом підтверджено готовність до Діалогу. 

Питання розглядалось під час першого засідання Комітету асоціації 

Україна – ЄС у торговельному складі (12-13 квітня 2016 року, 

м. Київ), Українська сторона підтвердила в цілому прийнятність 

пропозицій Сторони ЄС. 

12.07.2016 у ході двосторонньої зустрічі Першого віце- прем’єр-

міністра – Міністра економічного розвитку і торгівлі України 

С. Кубіва з Комісаром ЄС з питань внутрішнього ринку, 

промисловості, підприємництва та малого і середнього бізнесу 

Е. Беньковською Стороні ЄС було передано розроблений 

Мінекономрозвитку позиційний документ щодо Діалогу високого 

рівня Україна-ЄС з питань промислової політики. 

Стороною ЄС висловлено готовність щодо подальшої взаємодії в 

даному напрямі. Наразі пропозиції української сторони щодо Діалогу 

високого рівня Україна-ЄС з питань промислової політики 

вивчаються в Генеральному Директораті ЄС з промисловості та 

підприємництва (DG GROWTH). 

Наразі очікується реакція Сторони ЄС. 

Просування інтересів України на зовнішньому ринку 

12. Підписання Угоди про вільну 

торгівлю з Канадою 

Мінекономрозвитку 

інші заінтересовані 

центральні органи 

виконавчої влади 

III квартал поглиблення 

торговельного та 

економічного 

співробітництва, 

зокрема в частині 

Виконано 

Угоду про вільну торгівлю з Канадою підписано 11.07.2016. 

Угоду підписано у присутності Президента України П.Порошенка та 

Прем’єр-міністра Канади Дж.Трюдо. Підписи під документом 

поставили Перший Віце-прем'єр-міністр - Міністр економічного 
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торгівлі товарами  розвитку і торгівлі України Степан Кубів та Міністр міжнародної 

торгівлі Канади Христя Фріланд. Після підписання для набрання 

чинності Угода також потребує ратифікації парламентами обох країн. 

Угода дозволить диверсифікувати торгові потоки з України та 

залучити канадські інвестиції в Україну. Оскільки Канада відкриває 

свій ринок для українських товарів на 99%, український бізнес зможе 

скористатися безмитним доступом на новий ринок 

Спрощення процедур міжнародної торгівлі 

17. Розроблення та подання 

Кабінетові Міністрів України проекту 

постанови Кабінету Міністрів 

України щодо утворення 

Національного комітету з питань 

спрощення процедур торгівлі 

Мінекономрозвитку 

Мінфін 

Мін’юст 

ДФС 

інші центральні 

органи виконавчої 

влади 

III квартал виконання 

Україною 

міжнародних 

зобов’язань 

Виконується 

Під час опрацювання питання створення Ради з просування експорту 

при Кабінеті Міністрів України та Національного комітету з питань 

спрощення процедур торгівлі прийнято рішення створити Раду з 

міжнародної торгівлі при Кабінеті Міністрів України з метою 

комплексного підходу до вирішення проблем розбудови міжнародної 

торгівлі України. 

З метою забезпечення ефективної діяльності Ради передбачається 

утворення у її складі, серед іншого, відповідної робочої групи зі 

спрощення процедур торгівлі, з покладанням на неї виконання 

функцій і завдань Національного комітету з питань спрощення 

процедур торгівлі. 

Мінекономрозвитку звернулося до Кабінету Міністрів України 

стосовно перенесення терміну виконання заходу на 31.12.2016 (лист 

від 06.10.2016 № 4231-01/32082-01). 

8. Активізація і залучення інвестицій 

Управління державними інвестиціями 

1. Супроводження проекту Закону 

України “Про внесення змін до 

Закону України “Про інвестиційну 

діяльність” щодо державних 

інвестиційних проектів” 

(реєстраційний номер 4547-1) у 

Верховній Раді України 

Мінекономрозвитку  до прийняття 

відповідного 

Закону 

спрощення 

процедури 

управління 

державними 

інвестиціями та 

процедури 

державної 

підтримки 

інвестиційних 

проектів 

Виконується 

Мінекономрозвитку забезпечувалось супроводження у Верховній 

Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону 

України “Про інвестиційну діяльність” щодо державних 

інвестиційних проектів” (реєстраційний номер 4547-1), який 

Кабінетом Міністрів України було внесено на розгляд Верховній Раді 

України, проте, не підтримувався Комітетом з питань промислової 

політики та підприємництва. 

Водночас, Мінекономрозвитку підтримувався внесений народними 

депутатами України на розгляд Верховній Раді України, як 

альтернативний, проект Закону України “Про внесення змін до 

Закону України “Про інвестиційну діяльність” щодо державних 

інвестиційних проектів” (реєстраційний номер 5105). Зазначений 

законопроект Верховною Радою України 04.10.2016 прийнято в 
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першому читанні. 

2. Проведення відбору державних 

інвестиційних проектів для 

формування проекту Державного 

бюджету України на 2017 рік 

Мінекономрозвитку  II квартал визначення проектів 

для фінансування у 

2017 році 

Виконано. 

Оскільки терміни подання загальних обсягів державних капітальних 

вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних 

проектів Мінфіном порушені, Міжвідомча комісія з питань 

державних інвестиційних проектів на своєму засіданні 14.07.2016 

(протокол засідання розміщено на сайті Мінекономрозвитку) 

вирішила розпочати розгляд у вересні п.р. проектів, прийнятих для 

участі у відборі на 2017 рік. 

3. Запровадження проведення 

постійного моніторингу реалізації 

державних інвестиційних проектів 

Мінекономрозвитку 

Мінфін 

II–III квартали підготовка звіту про 

результати 

моніторингу за 

перше півріччя 

2016 р., запобігання 

збільшенню 

необґрунтованих 

витрат 

Виконано 

Протокол засідання міжвідомчої комісії з питань державних 

інвестиційних проектів від 14.07.2016 та Узагальнена інформація 

щодо стану виконання та реалізації відібраних у 2015 році державних 

інвестиційних проектів за результатами проведення моніторингу 

станом за перше півріччя 2016 року на основі наданих звітів 

Головних розпорядників бюджетних коштів розміщені на сайті 

Мінекономрозвитку (розміщення: Головна » Діяльність » 

Інвестиційно-інноваційна політика » Моніторинг стану виконання та 

реалізації державних інвестиційних проектів). 

Розвиток механізму державно-приватного партнерства 

5. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України проекту Закону 

України “Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо 

забезпечення можливості взяття 

довгострокових бюджетних 

зобов’язань у рамках державно-

приватного партнерства” 

Мінекономрозвитку II квартал збільшення 

кількості проектів 

державно-

приватного 

партнерства 

Виконано 

Кабінетом Міністрів України внесено на розгляд Верховної Ради 

України проект Закону України “Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України щодо забезпечення можливості взяття 

довгострокових зобов’язань у рамках державно-приватного 

партнерства” (реєстраційний номер 4565). 

6. Приведення положень нормативно-

правових актів у відповідність із 

Законом України “Про внесення змін 

до деяких законів України щодо 

усунення регуляторних бар’єрів для 

розвитку державно-приватного 

партнерства та стимулювання 

інвестицій в Україні” 

Мінекономрозвитку III квартал удосконалення 

інституційного 

середовища у сфері 

державно-

приватного 

партнерства для 

залучення 

інвестицій в 

інфраструктуру 

Виконується 

Мінекономрозвитку розроблено та подано на розгляд Уряду проект 

постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до 

Порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера для 

здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів 

державної, комунальної власності та об'єктів, які належать 

Автономній Республіці Крим, і Порядку проведення аналізу 

ефективності здійснення державно-приватного партнерства” (лист від 

19.08.2016 № 3904-01/26885-01). 

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про 

затвердження Порядку заміни приватного партнера за договором, 
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укладеним у рамках державно-приватного партнерства”, надіслано 

заінтересованим органам виконавчої влади на погодження та 

07.10.2016 надіслано в Мін'юсту для проведення правової експертизи 

і надання юридичного висновку. 

 

9. Розвиток промислового виробництва 

1. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України проекту постанови 

Кабінету Міністрів України “Про 

затвердження Державної програми 

розвитку вітчизняних промислових 

підприємств з урахуванням потреб 

внутрішнього споживання” 

Мінекономрозвитку 

Мінінфраструктури 

Міненерговугілля 

Мінфін 

облдержадміністрації 

III квартал створення 

необхідних умов 

для розвитку 

внутрішнього 

споживання 

промислової 

продукції, 

проведення 

імпортозаміщення в 

хімічній галузі, 

оборонно-

промисловому 

комплексі та інших 

високотехноло-

гічних галузях 

Виконується 
Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про 

затвердження Державної програми розвитку вітчизняних 

промислових підприємств з урахуванням потреб внутрішнього 

споживання та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів 

Кабінету Міністрів України”, який погоджено з зацікавленими 

міністерствами, облдержадміністраціями та надіслано Мін’юсту для 

проведення правової експертизи. 

2. Розроблення і подання Кабінетові 

Міністрів України проектів актів 

Кабінету Міністрів України щодо 

схвалення Стратегії розвитку 

промислового комплексу на період до 

2025 року та плану розвитку 

промислового комплексу до 2020 року 

Мінекономрозвитку 

центральні органи 

виконавчої влади 

облдержадміністрації 

експертні установи 

III квартал визначення 

пріоритетів у 

промисловості та 

розроблення чіткого 

плану дій з 

розвитку 

промисловості, а 

також забезпечення 

координації заходів 

промислової 

політики та інших 

пов’язаних з нею 

складових 

економічної 

політики 

Виконується 
Розроблена орієнтовна структура стратегії, проведено “Круглий стіл” 

в Торгово-промисловій палаті щодо основних засад проекту Стратегії 

та ведеться робота щодо залучення міжнародної експертної 

(технічної) допомоги, зокрема Мінекономрозвитку звернулось до 

Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) та 

до представництва Європейського Союзу в Україні. 

Під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра 

економічного розвитку і торгівлі України С.Кубіва проведено серію 

нарад з формування Національного комітету з промислового 

розвитку України в яких взяли участь народні депутати України, 

представники центральних органів виконавчої влади, установ, 

організацій, керівники промислових підприємств, науковці, провідні 

експерти в сфері промисловості. 

Головним завданням Національного комітету стане визначення 

головних пріоритетів розвитку промисловості та підготовка 

пропозицій до Стратегії розвитку промисловості. 
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10. Розвиток інновацій 

1. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України проекту 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України про схвалення Стратегії 

розвитку високотехнологічних 

галузей до 2025 року 

Мінекономрозвитку  II квартал розвиток високих 

технологій, 

структурні зміни в 

економіці 

Виконується 

Проведено наради та консультації стосовно розроблення проекту 

розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Стратегії 

розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року та затвердження 

плану заходів щодо її реалізації” за участю бізнесових кіл, 

експертами та громадськістю. 

Проект розпорядження погоджено всіма заінтересованими 

центральними органами виконавчої влади та 05.09.2016 отримано 

висновок Мін’юсту за результатами проведення правової експертизи. 

На даний час здійснюється доопрацювання проекту акта за 

результатами аналізу чисельних пропозицій та зауважень, а також 

проведення узгоджувальних процедур, після чого проект буде 

надіслано до Кабінету Міністрів України. 

2. Обговорення проекту Офісу 

високих технологій (High Tech Office) 

із представниками бізнесових кіл, 

експертами та громадськістю 

Мінекономрозвитку  II квартал вирішення ряду 

організаційних 

питань, підготовка 

до початку 

діяльності Офісу 

високих технологій 

(High Tech Office) 

Виконано 

Підготовлено та узгоджено з бізнесом, експертами і громадськістю 

проект Офісу високих технологій (High Tech Office). 

Вирішені організаційні питання, які сприятимуть початку діяльності 

Офісу. 

3. Утворення Офісу високих 

технологій (High Tech Office) 

Мінекономрозвитку  III квартал фінансування 

інноваційних 

проектів, 

збільшення 

кількості 

“стартапів” 

Виконується 

Збори засновників відбулися 08.07.2016. 

27.07.2016 відбулося офіційне відкриття Офісу за участю Першого 

віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і 

торгівлі С. Кубіва. 

11. Реформування державної системи охорони інтелектуальної власності 

1. Схвалення Концепції реформування 

державної системи правової охорони 

інтелектуальної власності в Україні 

Мінекономрозвитку II квартал підвищення 

ефективності 

державного 

управління сферою 

інтелектуальної 

власності 

Виконано 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.06.2016 № 402 

схвалено Концепцію реформування державної системи правової 

охорони інтелектуальної власності в Україні. 

12. Реформування системи державної підтримки сільського господарства 

1. Урахування у проекті Основних 

напрямів бюджетної політики на 

2017 рік пропозицій щодо 

необхідності щорічного передбачення 

Мінфін 

Мінагрополітики 

Мінекономрозвитку 

II–III квартали забезпечення 

прогнозованості 

ведення аграрного 

бізнесу, надання 

Виконано 

У проекті Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік, який 

схвалено Урядом (розпорядження Кабінету Міністрів України від 

24.06.2016 № 478) та направлено до Верховної Ради України 
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Кроки 
Відповідальні за 

виконання 
Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

у державному бюджеті видатків на 

надання підтримки 

сільськогосподарським 

товаровиробникам 

реальної підтримки 

насамперед малим 

та середнім 

сільськогосподар-

ським 

товаровиробникам 

(реєстраційний номер 4971), враховано необхідність забезпечення 

державної підтримки розвитку всіх форм господарювання на селі за 

рахунок бюджетних коштів в розмірі до 1 відсотка обсягу 

виробництва валової продукції сільського господарства року, що 

передує звітному, у фактичних цінах, насамперед фермерських 

господарств та малого і середнього бізнесу, шляхом здешевлення 

кредитів та страхових платежів, а також стимулювання розвитку 

тваринництва та органічного виробництва як основи подальшого 

розвитку агропромислового комплексу та підтримка розвитку 

багаторічних насаджень. 

У проекті Державного бюджету України на 2017 рік, схваленого 

Кабінетом Міністрів України та внесеного на розгляд Верховної Ради 

України (реєстраційний номер 5000 від 15.09.2016) Мінагрополітики 

передбачено видатки державного бюджету у загальному обсязі 

8,3 млрд. грн., у тому числі за рахунок загального фонду – 5,4 млрд. 

грн. та за рахунок спеціального фонду – 2,9 млрд. грн., зокрема, на 

підтримку сільськогосподарським товаровиробникам заплановано 

спрямувати біля 5,6 млрд. грн., що складає 1% від вартості валової 

продукції сільського господарства за 2015 рік (544,2 млрд. грн.), у 

тому числі прямої державної підтримки – 4,6 млрд. грн. та біля 1,0 

млрд. грн. кредитів під державні гарантії для фінансування 

інвестиційних проектів у сфері сільського господарства. 

2. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України проекту Закону 

України “Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України” 

Мінфін 

Мінагрополітики 

Мінекономрозвитку 

II–III квартали надання реальної 

підтримки 

насамперед малим 

та середнім 

сільськогосподар-

ським 

товаровиробникам 

Виконується 

У матеріалах Мінфіну та Мінагрополітики відсутня інформація щодо 

стану розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України”. 

3. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України проекту Закону 

України “Про внесення змін до 

Закону України “Про Державний 

бюджет України на 2016 рік” 

Мінфін 

Мінагрополітики 

Мінекономрозвитку 

II–III квартали надання реальної 

підтримки 

насамперед малим 

та середнім 

сільськогосподар-

ським 

товаровиробникам 

Виконується 

Питання щодо збільшення обсягу підтримки сільського господарства 

у 2016 році на 450 млн. грн. буде розглянуто під час внесення змін до 

Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” з 

урахуванням пропозицій, розрахунків та обґрунтувань 

Мінагрополітики, як головного розпорядника бюджетних коштів. 

5. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України проекту Закону 

України “Про стимулювання розвитку 

Мінагрополітики III квартал надання реальної 

підтримки 

насамперед малим 

Виконується 
Проект Закону України “Про стимулювання розвитку 

агропромислового комплексу України” після отримання погоджень 
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Кроки 
Відповідальні за 

виконання 
Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

агропромислового комплексу 

України” 

та середнім 

сільськогосподар-

ським 

товаровиробникам 

від заінтересованих центральних органів виконавчої влади (на лист 

Мінагрополітики від 22.07.2016 № 37-11-3-10/11460) направлено до 

Мін'юсту для проведення правової експертизи (лист від 19.09.2016 

№ 37-11-3-10/14718). 

У зв’язку з тривалим перепогодженням зазначеного законопроекту 

Мінагрополітики підготувало проект розпорядження Кабінету 

Міністрів України “Про внесення змін до плану пріоритетних дій 

Уряду на 2016 рік” щодо перенесення терміну виконання зазначено 

заходу на IV квартал 2016 року. 

6. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України проекту постанови 

Кабінету Міністрів України про 

затвердження Державної цільової 

програми розвитку аграрного сектору 

економіки на період до 2020 року 

Мінагрополітики III квартал створення умов для 

розвитку 

високоефективного 

конкуренто-

спроможного 

аграрного сектору 

на внутрішньому і 

зовнішньому ринку 

Виконується 
Отримано погодження та зауваження від усіх заінтересованих 

центральних органів виконавчої влади проекту постанови Кабінету 

Міністрів України “Про затвердження Державної цільової програми 

розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року”. 

Оскільки врегулювання питання уточнення розподілу фінансових 

ресурсів між заходами Програми, з урахуванням розподілу 

державного бюджету на 2017 рік та до 2020 року потребує 

додаткового часу Мінагрополітики підготувало проект 

розпорядження Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до 

плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік” щодо перенесення 

терміну виконання цього пункту плану заходів на IV квартал  

2016 року. 

13. Санітарні та фітосанітарні заходи 

1. Розгляд відповідним двостороннім 

органом згідно з Угодою про 

асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони, 

Всеохоплюючої стратегії 

імплементації глави IV (санітарні та 

фітосанітарні заходи) розділу IV 

“Торгівля і питання, пов’язані з 

торгівлею” Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-

Мінагрополітики 

Держпродспожив-

служба 

III квартал схвалення Стратегії 

Підкомітетом з 

управління 

санітарними та 

фітосанітарними 

заходами. 

Розширення 

доступу 

українських 

харчових товарів до 

європейського 

ринку та 

підвищення 

безпечності 

харчових товарів на 

внутрішньому 

Виконується  
Після завершення процедури узгодження внутрішнього регламенту 

роботи Підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними 

заходами буде розглянуто Всеохоплюючу стратегію імплементації 

глави IV (санітарні та фітосанітарні заходи) розділу IV “Торгівля і 

питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони. 
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Кроки 
Відповідальні за 

виконання 
Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

членами, з іншої сторони ринку 

14. Завершення земельної реформи 

1. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України законопроекту 

щодо врегулювання проблеми земель 

з нечітким правовим статусом: 

польові дороги, лісосмуги, колективна 

власність, нерозподілені 

(невитребувані) земельні частки (паї) 

Мінрегіон 

Мінагрополітики 

Держгеокадастр 

III квартал урегулювання 

правового статусу 

земель з нечітким 

правовим статусом 

Виконується 

Супроводжується у Верховній Раді України проект Закону України 

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розширення повноважень органів місцевого самоврядування з 

управління земельними ресурсами та посилення державного 

контролю за використанням і охороною земель” (реєстраційний 

номер 4355), який прийнято в першому читанні 19.04.2016 та 

схвалено до другого читання Комітетом з питань аграрної політики 

та земельних відносин (06.07.2016), передбачено, що землі 

колективних сільськогосподарських підприємств, які припинені, у 

тому числі польові дороги, лісосмуги, інші землі колективної 

власності, вважатимуться власністю територіальних громад, на 

території яких вони розташовані. 

Враховуючи зазначене Мінагрополітики підготувало проект 

розпорядження Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до 

плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік” щодо виключення 

зазначеного пункту з Плану дій Уряду на 2016 рік. 

Слід визначити головним виконавцем Мінагрополітики  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2016  

№ 482 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України” Мінрегіон позбавлено повноважень щодо забезпечення 

формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у 

сфері Державного земельного кадастру. 

15. Розвиток органічного ринку 

1. Державна підтримка виробників 

органічної продукції 

Мінагрополітики 

Мінфін 

Мінекономрозвитку 

IV квартал підвищення рівня 

заінтересованості 

виробників 

сільсько-

господарської 

продукції у 

можливості 

переходу до 

органічного 

виробництва 

Виконано 

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 609 

“Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для надання підтримки фермерським 

господарствам”. 

2. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України проекту Закону 

Мінагрополітики 

Держпродспожив-

III квартал створення 

ефективного 
Виконується  
Розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких 
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Кроки 
Відповідальні за 

виконання 
Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

України “Про внесення змін до 

Закону України “Про виробництво та 

обіг органічної сільськогосподарської 

продукції та сировини” 

служба механізму 

регулювання ринку 

органічної 

продукції та 

сировини 

законодавчих актів України щодо органічного виробництва, обігу та 

маркування органічних продуктів“, направлено на погодження 

заінтересованим центральним органам виконавчої влади, 

Профспілкам працівників АПК України, отримано висновок 

Мін’юсту. 

30.09.2016 відбулася узгоджувальна нарада стосовно даного проекту 

Закону. 

Проект Закону готується для подання на розгляд Кабінетові 

Міністрів України. 

III. МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ 

1. Реформа ринку природного газу (відповідно до вимог Третього енергетичного пакета ЄС) 

3. Визначення моделі відокремлення 

транспортування газу 

Міненерговугілля 

Мінекономрозвитку 

Мінфін 

Мін’юст 

Фонд державного 

майна 

II–III квартали забезпечення 

подальшої 

лібералізації та 

демонополізації 

ринку природного 

газу 

Виконано 

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 № 496 “Про 

відокремлення діяльності з транспортування та зберігання 

(закачування, відбору) природного газу” затверджено план 

реструктуризації публічного акціонерного товариства 

“НАК “Нафтогаз України” з метою відокремлення діяльності з 

транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного 

газу, що відповідає вимогам Третього енергетичного пакету ЄС. 

2. Реформа ринку електричної енергії 

3. Актуалізація Програми інтеграції 

Об’єднаної енергетичної системи 

України до об’єднання енергосистем 

європейських держав 

Міненерговугілля 

НКРЕКП (за згодою) 

Мінекономрозвитку 

державне 

підприємство 

“НЕК “Укренерго” 

(за згодою) 

III квартал оптимізація 

переліку заходів та 

строків виконання 

синхронізації 

Об’єднаної 

енергетичної 

системи України та 

об’єднаної 

енергосистеми 

європейських 

держав з метою 

забезпечення 

максимального 

конкурентного 

середовища на 

новому ринку 

електроенергії 

Виконується 

Завершено проект “Дослідження можливості синхронного 

об’єднання Української та Молдовської енергосистем з 

континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E”, яке 

проводилися Консорціумом системних операторів за фінансовою 

підтримкою Програми транскордонного співробітництва 

Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства.  

Результати дослідження оцінено позитивно та прийнято рішення 

щодо подальшої реалізації проекту синхронізації української 

енергосистеми з мережами ENTSO-E, зокрема 15 червня ц.р. 

утворена проектна група. Очікується, що підготовка проекту Угоди, у 

тому числі з переліком технічних вимог (Каталог), які будуть 

базуватись на висновках дослідження, будуть підготовлені до кінця 

2016 року. На підставі Каталогу буде оновлена Програма інтеграції 

ОЕС України до континентальної Європи. 

4. Запровадження процедури 

корпоратизації та сертифікації 

Міненерговугілля 

Мінекономрозвитку 

II–III квартали підготовка 

організаційних 
Виконується 

Міненерговугілля підготовлено офіційну пропозицію до 
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Кроки 
Відповідальні за 

виконання 
Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

державного підприємства 

“НЕК “Укренерго” як системного 

оператора 

Мінфін 

Мін’юст 

структур для 

функціонування 

нового ринку 

електроенергії 

Мінекономрозвитку щодо включення ДП “НЕК “Укренерго” до 

переліку державних підприємств, що належать до сфери управління 

Міненерговугілля, які підлягають перетворенню в державні 

акціонерні товариства, та графік проведення такого перетворення. 

В той же час, необхідно зауважити, що запровадження процедури 

корпоратизації ДП “НЕК “Укренерго” можливе лише після 

виключення підприємства з додатку 1 до Закону України “Про 

перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають 

приватизації” від 07.07.1999 № 847-XIV та перенесення до додатку 2 

(об’єкти державної власності, що не підлягають приватизації, але 

можуть бути корпоратизовані) вищезазначеного Закону. 

Прикінцевими положеннями законопроекту “Про ринок електричної 

енергії України”, який знаходиться на розгляді Верховної Ради 

України (реєстраційний номер 4493, який 22.09.2016 прийнято в 

першому читанні), передбачено внесення змін до Закону України 

“Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають 

приватизації”, в частині, перенесення ДП “НЕК “Укренерго” до 

другого додатку, а також проведення протягом шести місяців, з дня 

набрання чинності Закону, корпоратизації підприємства 

Також, розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів 

України “Про перетворення державного підприємства 

“НЕК “Укренерго” надіслано на погодження до зацікавлених органів 

виконавчої влади. 

Крім того, експертами Проектного офісу Енергетичного 

Співтовариства розроблено проект Порядку здійснення процедури 

сертифікації оператора системи передачі електричної енергії. Цей 

Порядок доопрацьовано НКРЕКП та наразі розглядається фахівцями 

ДП “НЕК “Укренерго”. 

3. Реформа вугільної промисловості 

2. Розгляд та проведення аналізу 

програм розвитку державних 

вугледобувних підприємств на  

2016 рік та на перспективу до 

2020 року, якими передбачається 

вихід на беззбитковий рівень роботи у 

стислі строки 

Міненерговугілля II квартал визначення 

переліку 

підприємств для 

реалізації 

структурної 

перебудови 

вугільної галузі 

Виконано. 

Фахівцями Міненерговугілля попередньо визначено перелік 

вугледобувних підприємств для реалізації структурної перебудови 

вугільної галузі за трьома категоріями: перспективні шахти (які 

мають можливість протягом 2016-2019 років вийти на беззбитковий 

рівень виробничої діяльності), потенційно перспективні шахти (які за 

умови отримання державної підтримки мають можливість виходу на 

беззбитковий рівень роботи) та неперспективні шахти (які 

потребують значних капітальних вкладень та не мають можливості 

виходу на рентабельний рівень роботи). 
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Пропозиції до проекту програми разом з попередніми базовими 

показниками, необхідних для формування програми реформування 

вугільної промисловості на період до 2020 року, надано на 

опрацювання керівникам Донецької, Луганської, Львівської та 

Волинської ОДА, а також галузевим профспілкам за підсумками 

спільної наради, що відбулась в Міненерговугілля 04.08.2016, згідно з 

телеграмою від 29.07.2016 № 1/34-8055. 

Затвердження переліку вугледобувних підприємств за визначеними 

критеріями відбудеться у Державній цільовій економічній програмі 

реформування вугільної промисловості до 2020 року, проект якої 

представлено 07 жовтня 2016 на нараді в Кабінеті Міністрів України 

під головуванням Віце-прем’єр-міністра В. Кістіона. 

4. Енергозбереження та енергоефективність 

1. Урегулювання правових та 

організаційних засад діяльності у 

сфері забезпечення 

енергоефективності будівель 

Держенерго-

ефективності 

Мінрегіон 

протягом року визначення стану 

енергетичних 

характеристик 

будівель та потреби 

в їх модернізації 

Виконується 

Супроводжується у Верховній Раді України внесений Кабінетом 

Міністрів України проект Закону України “Про енергетичну 

ефективність будівель” (реєстраційний номер 4941). 

2. Забезпечення близько 80-

відсоткового побудинкового обліку 

спожитих ресурсів (послуг). 

Розроблення проекту Закону України 

“Про комерційний облік комунальних 

послуг” 

Мінрегіон 

Держенерго-

ефективності 

НКРЕКП (за згодою) 

протягом року забезпечення 

комерційного 

обліку послуг з 

постачання теплової 

енергії, гарячої 

води, 

централізованого 

питного 

водопостачання та 

забезпечення 

відповідною 

обліковою 

інформацією 

споживачів таких 

послуг 

Виконується 

Супроводжується у Верховній Раді України внесений народними 

депутатами України проект Закону України “Про комерційний облік 

комунальних послуг” (реєстраційний номер 4901). 

5. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України проекту постанови 

Кабінету Міністрів України про 

внесення змін до постанов Кабінету 

Міністрів України від 1 березня 

2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. 

Мінрегіон 

Держенерго-

ефективності 

III квартал продовження на два 

роки виконання 

програми надання 

“теплих” кредитів 

для здійснення 

енергоефективних 

Виконується 

Мінрегіоном листом від 19.09.2016 № 7/9 – 11520 не погоджено 

доопрацьований агентством проект постанови та натомість 

запропоновано підготовити два проекти актів: 

- щодо перерозподілу фінансування між напрямками Програми у 

2016 році; 
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№ 1056 щодо продовження виконання 

програми надання “теплих” кредитів 

на 2017–2018 роки та поширення дії 

передбачених нею механізмів 

стимулювання на управителів 

багатоквартирних будинків та 

виконавців послуг з енергосервісу 

заходів у житлових 

будинках, 

збільшення 

кількості її 

учасників 

- щодо продовження терміну реалізації Програми на 2017-2018 роки. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України, яким передбачено 

виключно перерозподіл фінансування між напрямами Програми у 

2016 році, Держенергоефективності надано Мінрегіону на 

погодження. Доопрацьовану з урахуванням зауважень та пропозицій 

Мінрегіону вищезазначену редакцію проекту постанови надано 

Мінрегіону. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України, яким передбачено 

продовження терміну реалізації Програми на 2017 рік в обсязі 

залишків коштів за напрямом “стимулювання ОСББ/ЖБК”, 

Держенергоефективності 29.09.2016 надано Мінрегіону на 

погодження. 

5. Відновлення мережі доріг та формування якісно нової системи управління та фінансування дорожнього господарства 

1. Забезпечення погашення 

заборгованості перед підрядними 

організаціями за виконані роботи 

Укравтодор 

Мінінфраструктури 

Мінфін 

Мін’юст 

II–III квартали забезпечення 

виконання 

виробничої 

програми  

Виконується 
Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 

08.06.2016 № 374 “Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 498”, якою передбачено 

оплату у 2016 році частини боргів за роботи, виконані у попередні 

роки дорожніми підрядними організаціями, в сумі 513,59 млн. 

гривень. Листом від 07.07.2016 № 04-13/10-1691 (166269) Комітет 

Верховної Ради України з питань бюджету погодив зазначений 

розподіл коштів. 

На виконання пункту 4 зазначеної постанови Укравтодор підготував 

та Мінфін погодив Помісячний план-графік використання у 2016 році 

залучених під державні гарантії коштів, передбачених для 

фінансування переліків робіт та об'єктів, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 498 “Деякі 

питання використання у 2015-2017 роках коштів, залучених у 

попередні роки під державні гарантії Державним агентством 

автомобільних доріг” .  

Відповідно до графіку погашення заборгованості перед підрядними 

організаціями за виконані роботи передбачено на серпень-жовтень 

2016 року. 

Станом на 30.09.2016 на оплату виконаних робіт на рахунки служб 

автомобільних доріг в обласних управліннях Казначейства 

Укравтодором спрямовано 359,74 млн. грн. (70% річної суми). 

2. Використання залишку кредитних 

коштів, залучених у попередні роки 

Укравтодор 

Мінінфраструктури 

Мінфін 

II–III квартали забезпечення 

проведення 

додаткового 

Виконується 
Урядом прийнято постанови Кабінету Міністрів України від 

08.06.2016 № 373 та № 374 “Про внесення змін до постанови 
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Мін’юст ремонту 

367 кілометрів доріг 

Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 498”, якими 

передбачено спрямувати частину залишку кредитних коштів, 

залучених у попередній роках, на погашення боргів та виконання 

ремонтно-будівельних робіт у 2016 році.  

Всього на оплату робіт, виконаних у попередні роки буде спрямовано 

513,59 млн. грн., а на роботи 2016 року буде спрямовано 

4 236,22 млн. грн., зокрема: 

- співфінансування спільних проектів з МФО - 133,62 млн. грн. 

- підготовка реалізації проектів МФО (додаток 1) - 65,46 млн. грн. 

- ремонт дороги Н-09 (додаток 3) - 55,00 млн. грн. 

- ПВР у Донецькій та Луганській області та 

- ремонт мосту у м. Запоріжжя (додаток 4) - 46,46 млн. грн. 

- оплата робіт 2016 року (додаток 5) - 3 935,68 млн. грн. 

Мінфіном погоджено помісячний план-графік використання у 

2016 році залучених під державні гарантії коштів, передбачених для 

фінансування переліків робіт та об'єктів, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 498. 

Станом на 30.09.2016 з цих коштів Укравтодором спрямовано: 

- 27,41 млн. грн. на співфінансування проектів МФО (21% річної 

суми); 

- 22,70 млн. грн. на підготовку до реалізації спільних проектів МФО 

(35% річної суми); 

- 51,64 млн. грн. на ремонт а/д Н-09 Мукачеве - Рахів - Богородчани - 

Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів (94% річної суми). 

3. Перерозподіл видатків у частині їх 

зменшення за бюджетною програмою 

виконання зобов’язань Укравтодору 

за залученими кредитами (3111030) та 

збільшення обсягу видатків на 

виконання бюджетної програми з 

розвитку мережі та утримання 

автомобільних доріг загального 

користування (3111020) 

Укравтодор 

Мінінфраструктури 

Мінфін 

Мін’юст 

II–III квартали компенсування 

мінімальної 

потреби на 

експлуатаційне 

утримання та 

збільшення обсягів 

видатків на 

проведення 

ремонтно-

будівельних робіт 

Виконується 
Пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 

№ 435-р “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 

передбачених Державному агентству автомобільних доріг на 2016 

рік” збільшено видатки за програмою 3111020 “Розвиток мережі та 

утримання автомобільних доріг загального користування” на 1 500 

млн. гривень. Кошти будуть спрямовані на поточний дрібний ремонт 

та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального 

користування. 

Листом від 07.07.2016 № 04-13/10-1690 (166225) Комітет Верховної 

Ради України з питань бюджету надав відповідне погодження. 

Мінфін погодив відповідні зміни до розпису Державного бюджету 

України на 2016 рік. 

4. Підготовка до створення 

Державного дорожнього фонду 

Укравтодор 

Мінінфраструктури 

II–III квартали забезпечення 

стабільного та 
Виконується 
Забезпечується супроводження у Верховній Раді України внесених 
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Мінфін 

Мін’юст 

прогнозованого 

фінансування 

дорожнього 

господарства на 

всіх рівнях 

народними депутатами України проекти законів України “Про 

внесення змін до Закону України “Про джерела фінансування 

дорожнього господарства України” щодо удосконалення механізму 

фінансування дорожньої галузі” (реєстраційний номер 4014а, який 

06.10.2016 прийнято в першому читанні) та “Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму 

фінансування дорожньої галузі” (реєстраційний номер 4015а, який 

06.10.2016 прийнято в першому читанні). 

6. Здійснення контролю за рухом вантажного транспорту на дорогах загального користування 

1. Здійснення закупівлі пересувних 

придорожніх комплексів 

Укртрансбезпека 

Мінінфраструктури 

II квартал збільшення 

кількості зважувань 

транспортних 

засобів 

Виконується 
Відповідно Закону України “Про Державний бюджет України на 

2016 рік” Мінінфраструктури, як головному розпоряднику 

бюджетних коштів, передбачено бюджетну програму за 

КПКВ 3101230 “Здійснення заходів щодо підтримки впровадження 

транспортної стратегії України”. 

Використання бюджетних коштів здійснюватиметься відповідно до 

Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для здійснення заходів щодо підтримки реалізації державної політики 

у сфері транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 31.08.2011 № 914 (із змінами), та затвердженого Плану 

заходів, що здійснюються за рахунок бюджетних коштів, джерелом 

надходження яких є фінансові ресурси ЄС, отримані в рамках 

виконання Угоди про фінансування програми “Підтримка 

впровадження транспортної стратегії України” (далі - План заходів). 

Відповідно до Плану заходів для Укртрансбезпеки передбачаються 

видатки для придбання та оснащення 78 мобільних пунктів 

контролю. 

Мінінфраструктури листами від 12.09.2016 № 5268/11/14-16 та 

№ 5282/17/14-16 були надані Мінфіну пропозиції щодо затвердження 

паспорта бюджетної програми на 2016 рік та внесення змін до 

розпису на 2016 рік за КПКВ 3101230 “Здійснення заходів щодо 

підтримки впровадження транспортної стратегії України”. 

Однак на сьогоднішній день Мінфіном не затверджено паспорт та не 

внесені зміни до розпису, що унеможливлює реалізацію проектів, 

затверджених Планом заходів. 

8. Приєднання України до Європейського авіаційного простору 

1. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України проекту 

розпорядження Президента України 

Мінінфраструктури II квартал створення умов для 

підписання Угоди 

між Україною та ЄС 

Виконується 

Мінінфраструктури розроблено відповідний пакет документів про 

уповноваження Міністра інфраструктури В. Омеляна на підписання 
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Кроки 
Відповідальні за 

виконання 
Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

про уповноваження Міністра 

інфраструктури Омеляна В. на 

підписання Угоди між Україною та 

ЄС про Спільний авіаційний простір 

про Спільний 

авіаційний простір 

Угоди між Україною та ЄС про Спільний авіаційний простір, який 

погоджено усіма заінтересованими центральними органами 

виконавчої влади окрім МЗС. 

МЗС поінформувало, що, зважаючи на відсутність у сторони ЄС 

узгодженої редакції пункту 31 “Територія” статті 2 “Визначення” про 

територіальне застосування зазначеної Угоди, схвалення такого 

проекту акта вбачається передчасним (лист від 11.07.2016 

№ 311/14-300-1260). 

Мінінфраструктури звернулось до Віце-прем’єр-міністра із питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції України Климпуш-

Цинцадзе І.О. з проханням дати відповідні доручення МЗС 

активізувати переговорний процес щодо узгодження зі стороною ЄС 

редакції пункту 31 статті 2 Угоди та погодити проект Розпорядження 

Президента України “Про уповноваження В. Омеляна на підписання 

Угоди між Україною та Європейським Союзом і його державами-

членами про Спільний авіаційний простір” в одноденний строк. 

9. Удосконалення системи державного управління на морському і річковому транспорті України та у сфері торговельного судноплавства 

1. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України проекту постанови 

Кабінету Міністрів України щодо 

створення Морської адміністрації 

України, розроблення відповідних 

проектів нормативно-правових актів 

щодо вирішення організаційних, 

кадрових, фінансових питань тощо 

Мінінфраструктури 

Мінфін 

Мінекономрозвитку 

II квартал утворення 

центрального 

органу виконавчої 

влади, який 

забезпечить 

ефективну 

імплементацію 

міжнародних 

стандартів, 

виконання функцій 

з безпеки і охорони 

у сфері 

судноплавства, 

захисту морського 

середовища, 

реєстрації і 

сертифікації суден, 

дипломування 

моряків, контролю 

держави порту і 

прапора 

Виконується 

Мінінфраструктури розроблено проект постанови Кабінет Міністрів 

України “Про деякі питання організації діяльності транспорту”, який 

знаходиться на погодженні у структурних підрозділах Міністерства. 

Реалізація постанови передбачає удосконалення існуючої системи 

державного управління на морському та річковому транспорті 

шляхом утворення центрального органу виконавчої влади (Морської 

адміністрації України), що забезпечить ефективну імплементацію 

міжнародних стандартів, виконання функцій з безпеки і охорони у 

сфері судноплавства, захисту морського середовища, реєстрації і 

сертифікації суден, дипломування моряків, контролю держави порту і 

прапора. 

Оновлено склад робочої групи з проведення реформування системи 

управління морським та річковим транспортом (наказ 

Мінінфраструктури від 18.07.2016 № 245). 

Мінінфраструктури проект акта 29.09.2016 направлено на 

погодження до заінтересованих органів виконавчої влади. 

10. Гармонізація українського природоохоронного законодавства із законодавством Європейського Союзу 
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Кроки 
Відповідальні за 

виконання 
Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

1. Супроводження проекту Закону 

України “Про оцінку впливу на 

довкілля” (реєстраційний 

номер 2009а-д) у Верховній Раді 

України 

Мінприроди 

центральні органи 

виконавчої влади 

до прийняття 

відповідного 

Закону 

забезпечення 

обґрунтованості 

прийняття рішень 

щодо планованої 

небезпечної 

діяльності та 

врахування 

інтересів 

громадськості під 

час прийняття таких 

рішень, зменшення 

рівня соціальної 

напруженості 

Виконано 

Верховною Радою України 04.10.2016 прийнято Закон України 

“Про оцінку впливу на довкілля” (реєстраційний номер 2009а-д). 

2. Супроводження проекту Закону 

України “Про стратегічну екологічну 

оцінку” (реєстраційний номер 3259) у 

Верховній Раді України 

Мінприроди 

центральні органи 

виконавчої влади 

до прийняття 

відповідного 

Закону 

оцінювання впливу 

проектів документів 

державного 

планування на етапі 

прийняття рішення 

про їх розроблення 

з урахуванням 

думки 

громадськості 

Виконано 

Верховною Радою України 04.10.2016 прийнято Закон України 

“Про стратегічну екологічну оцінку” (реєстраційний номер 3259). 

3. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України проекту Закону 

України “Про основні засади 

(стратегію) державної екологічної 

політики України на період до 

2020 року” 

Мінприроди 

центральні органи 

виконавчої влади 

III квартал визначення 

основних 

стратегічних 

завдань державної 

екологічної 

політики, що 

базуються, зокрема, 

на виявлених 

причинах 

екологічних 

проблем України та 

фінансовій 

спроможності 

держави до їх 

розв’язання 

Виконується 

Розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Закону 

України “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики України на період до 2020 року” (далі – проект стратегії). 

З урахуванням наданих зауважень законопроект готується на 

повторне погодження із центральними органами виконавчої влади. 

4. Супроводження проекту Закону 

України “Про внесення змін до 

Мінприроди 

центральні органи 

до прийняття 

відповідного 

запровадження 

європейських 
Виконано 

Верховною Радою України 04.10.2016 прийнято Закон України 
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Кроки 
Відповідальні за 

виконання 
Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

деяких законодавчих актів України 

щодо впровадження інтегрованих 

підходів в управління водними 

ресурсами за басейновим принципом” 

(реєстраційний номер 3603) у 

Верховній Раді України 

виконавчої влади Закону механізму та 

підходів до 

управління водними 

ресурсами за 

басейновим 

принципом та 

ризиками 

затоплення 

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами 

за басейновим принципом” (реєстраційний номер 3603). 

6. Затвердження ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності 

з небезпечними відходами 

Мінприроди 

центральні органи 

виконавчої влади 

III квартал створення прозорих 

та відкритих умов 

функціонування 

суб’єктів 

господарювання у 

сфері поводження з 

відходами для 

належного 

виконання операцій 

з утилізації та 

знешкодження 

небезпечних 

відходів, створення 

умов для залучення 

інвестицій до 

зазначеної сфери 

Виконано 

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 446 

затверджено ліцензійні умови провадження господарської діяльності 

з поводження з небезпечними відходами. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 445 

затверджено ліцензійні умови провадження господарської діяльності 

з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 438 

внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 

17.08.1998 № 1287 “Про затвердження переліку особливо 

небезпечних хімічних речовин, виробництво яких підлягає 

ліцензуванню”. 

11. Боротьба з корупцією та забезпечення прозорості діяльності Мінприроди 

1. Створення відповідно до 

передового досвіду держав 

Європейського Союзу органу 

природоохоронного нагляду 

(моніторингу) – Державної 

природоохоронної інспекції України 

та подання Кабінетові Міністрів 

України проекту акта Кабінету 

Міністрів України “Про затвердження 

Концепції реформування системи 

державного природоохоронного 

нагляду” 

Мінприроди III квартал формування чіткої 

дорожньої карти 

реформування 

системи державного 

природоохоронного 

нагляду 

Виконується 

Робочою групою з питань реформування системи державного 

природоохоронного нагляду (утворена наказом Мінприроди від 

27.05.2016 № 201) розроблено проект розпорядження Кабінету 

Міністрів України “Про схвалення Концепції реформування системи 

державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища в Україні”. 

2. Розроблення проекту Закону 

України “Про державний нагляд 

Мінприроди 

центральні органи 

III квартал перехід від системи 

суцільного 
Виконується 

За пропозицією Робочої групи з питань реформування системи 
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Кроки 
Відповідальні за 

виконання 
Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

(контроль) у природоохоронній сфері” виконавчої влади державного 

контролю суб’єктів 

господарювання до 

системи державного 

нагляду і 

моніторингу 

дотримання ними 

вимог природо-

охоронного 

законодавства, 

відкриття єдиного 

електронного 

реєстру актів 

проведення 

перевірок 

державного природоохоронного нагляду, розроблення проекту 

Закону України “Про державний нагляд (контроль) у 

природоохоронній сфері” та проекту Положення про Державну 

природоохоронну інспекцію України доцільно після затвердження 

Концепції реформування системи державного природоохоронного 

нагляду. 

4. Впровадження системи надання 

електронних адміністративних послуг 

Мінприроди II–III квартали сприятиме 

усуненню ризиків 

вчинення 

корупційних діянь 

державними 

службовцями, що 

причетні до надання 

адміністративних 

послуг 

Виконується 

Розроблено Порядок функціонування електронної системи 

здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами, 

який затверджено наказом Мінприроди України від 18.05.2016 

№ 186. 

01.06.2016 презентовано електронний сервіс здійснення дозвільних 

процедур у сфері поводження з відходами.  

Розпочато роботу з формування технічних умов автоматизації 

надання дозволу на транскордонне переміщення відходів. 

Наказ Мінприроди від 18.05.2016 № 186 “Про затвердження Порядку 

функціонування електронної системи здійснення дозвільних 

процедур у сфері поводження з відходами” (зареєстровано в Мін’юсті 

04.07.2016 за № 916/29046. 

Зазначене надало можливість запустити в експлуатацію систему 

подання електронних декларацій про відходи.  

Для виконання функцій по роботі з системою відповідальним 

працівникам департаментів екології обласних державних 

адміністрацій було надано 96 логінів та паролів доступу. 

Станом на початок жовтня ц.р. до системи подання електронних 

декларацій про відходи суб'єктами господарювання внесено 

350 декларацій. 

5. Впровадження системи 

електронного документообігу в 

апараті Мінприроди 

Мінприроди III квартал забезпечить 

швидкість, 

оперативність та 

Виконується 

Розпочато процедуру закупівлі Єдиної системи управління 

міністерства, а також носіїв інформації для електронних цифрових 
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Кроки 
Відповідальні за 

виконання 
Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

підвищить якість 

підготовки 

документів 

підписів користувачів. 

Закуплено носії інформації для електронних цифрових підписів 

працівників Мінприроди. 

05.10.2016 проведено тендер на закупівлю “Послуг постачання та 

налагодження програмного забезпечення Єдиної системи управління 

Міністерства екології та природних ресурсів України”. 

12. Підвищення рівня екологічної безпеки в зоні відчуження 

2. Супроводження проекту Закону 

України “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо врегулювання окремих питань 

правового режиму території, що 

зазнала радіоактивного забруднення 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи” (реєстраційний 

номер 4437) у Верховній Раді України 

Мінприроди до прийняття 

відповідного 

Закону 

створення в зоні 

відчуження умов 

для залучення 

інвестицій та 

розвитку 

альтернативної 

(сонячної) 

енергетики 

Виконано 

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо врегулювання окремих питань правового режиму 

території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” від 14.07.2016 № 1472-VIII. 

IV. СОЦІАЛЬНА І ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА 

1. Запровадження ефективного адресного надання соціальної допомоги 

1. Удосконалення Програми житлових 

субсидій у напрямі забезпечення 

адресності надання та стимулювання 

отримувачів до економного 

використання енергоресурсів 

Мінсоцполітики 

Мінфін 

Мінекономрозвитку 

II–III квартали  забезпечення 

адресної та 

ефективної 

підтримки 

населення 

Виконано 

Урядом прийнято постанови Кабінету Міністрів України: 

- від 27.04.2016 № 319 “Про внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України”, якою удосконалено Програму 

житлових субсидій за результатами надання субсидій в 

опалювальному періоді 2014/2015 року та запроваджено повернення 

до державного бюджету невикористаних сум субсидій за підсумками 

опалювального сезону. При цьому з метою стимулювання громадян 

до економного споживання послуг частина невикористаної суми 

субсидії в еквіваленті вартості 100 куб. метрів природного газу або в 

еквіваленті 150 кВт/год електричної енергії (в разі використання 

даних джерел енергії для індивідуального опалення) зараховується як 

оплата послуг, у тому числі обов’язкової частки платежу 

домогосподарства, на наступні розрахункові періоди; 

- від 08.08.2016 № 540 “Деякі питання надання пільг і 

житлових субсидій населенню на придбання твердого  

палива і скрапленого газу”; 

- від 23.08.2016 № 534 “Деякі питання надання субсидій для 

відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого 

опалення (теплопостачання) та послуг з газо-, електропостачання для 

індивідуального опалення”, якою затверджено Порядок розрахунку 
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та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для 

відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого 

опалення (теплопостачання), послуг з газо- та електропостачання для 

індивідуального опалення, та внесено зміни до Положення про 

порядок призначення та надання населенню субсидій для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

21.10.1995 № 848; 

- від 08.09.2016 № 635 “Про внесення змін до Положення про 

порядок призначення та надання населенню субсидій для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива”, якою уточнено порядок обчислення сукупного доходу для 

призначення населенню житлових субсидій, а також механізм 

подання заяви і декларації в електронній формі. 

3. Реалізація пілотних проектів з 

відкриття прозорих офісів у п’яти 

обласних центрах 

Мінсоцполітики 

органи місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 

IV квартал створення 

ефективної системи 

надання послуг у 

сфері соціального 

захисту 

Виконується 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 № 578-р 

“Про реалізацію на території мм. Дніпра, Києва, Львова, Одеси та 

Харкова пілотних проектів щодо створення центрів надання 

соціальних послуг у форматі “Прозорий офіс”. 

Керівництвом Мінсоцполітики 25 - 26 серпня поточного року 

здійснено моніторинговий візит до м. Харкова щодо оцінки 

готовності приміщень для створення зазначених центрів, за 

результатами якого готується проект розпорядження Кабінету 

Міністрів України “Деякі питання створення центрів надання 

соціальних послуг у форматі “Прозорий офіс”. 

16.08.2016 під головування Міністра А. Реви відбулась робоча нарада з 

представниками керівництва міст-пілотників, на якій було передано 

Типову проектно-кошторисну документацію щодо реконструкції, 

ремонту та переобладнання виділених приміщень, розроблену для 

утворення центру надання адміністративних послуг “Прозорий офіс” у 

м. Вінниця. 

2. Посилення соціального захисту працюючих громадян 

2. Передача повноважень із 

здійснення контролю у сфері 

зайнятості та оплати праці органам 

місцевого самоврядування 

Мінсоцполітики 

ДФС 

органи місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 

III квартал збільшення 

кількості осіб, 

охоплених 

соціальним 

страхуванням 

Виконується 

Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України, зокрема щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування опрацьовується у Мінсоцполітики. 
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4. Реформування системи управління 

фондами соціального страхування 

Мінсоцполітики 

Мінфін 

Мін’юст 

протягом року скорочення 

адміністративних 

видатків та 

підвищення 

ефективності 

використання 

коштів соціального 

страхування 

Виконується 

Протягом грудня 2015-го − вересня 2016 року відбулося 17 засідань 

комісій з реорганізації фондів соціального страхування до складу 

яких включені представники Мінсоцполітики та представники сторін 

соціального діалогу. 

На сьогодні розпочато процедуру припинення робочих органів 

ФССНВ та ФССТВП в регіонах та м. Києві. 

Виконавчою дирекцією ФССТВП видано накази про припинення 

робочих органів ФССТВП та всі робочі органи ФССТВП внесли 

відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

Виконавчою дирекцією ФССНВ затверджено персональний склад 

комісій з припинення управління виконавчої дирекції ФССНВ та 

уповноважено начальників управління видати накази про припинення 

шляхом злиття з відповідним робочим органом ФССТВП. 

У Івано-Франківській, Харківській, Полтавській та Одеській областях 

триває робота з державної реєстрації припинення управлінь 

виконавчої дирекції ФССНВ. 

Разом з тим слід зазначити, що з метою забезпечення прискорення 

реорганізації фондів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 

28.03.2016 № 9435/1/1-16 Мінсоцполітики розроблено та прийнято 

Урядом постанову Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 522 

“Про утворення міжвідомчої робочої групи із забезпечення 

проведення реорганізації Фонду соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування 

від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 

шляхом їх злиття”, що забезпечить узгодженість дій центральних та 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, сторін соціального діалогу, фондів соціального 

страхування, їх виконавчих дирекцій, відповідних комісій з 

реорганізації фондів соціального страхування та їх робочих органів, а 

також безперервність страхових виплат, надання соціальних послуг і 

матеріального забезпечення у період реорганізації фондів 

соціального страхування. 

5. Підписання Генеральної угоди між 

Кабінетом Міністрів України, 

об’єднаннями профспілок і 

об’єднаннями організацій 

Мінсоцполітики 

Мінфін 

Мінекономрозвитку 

Спільний 

протягом року врегулювання 

виробничих, 

трудових і 

соціально-

Виконано 

Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм 

реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в 

Україні на 2016-2017 роки підписана 23.08.2016 представниками 
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роботодавців представницький 

орган 

репрезентативних 

всеукраїнських 

об’єднань 

профспілок на 

національному рівні 

(за згодою) 

Спільний 

представницький 

орган сторони 

роботодавців на 

національному рівні 

(за згодою) 

економічних 

відносин і 

узгодження 

інтересів 

працівників та 

роботодавців на 

національному рівні 

сторін соціального діалогу, а саме: Прем’єр-міністром України 

В. Гройсманом, першим заступником голови СПО сторони 

роботодавців на національному рівні О. Мірошниченком та головою 

СПО об’єднань профспілок Г. Осовим. 

6. Переорієнтація роботи державної 

служби зайнятості на сприяння у 

працевлаштуванні громадян 

Мінсоцполітики протягом року надання 

безробітним 

громадянам якісних 

та результативних 

послуг із сприяння 

у пошуку роботи  

Виконується 

Незважаючи на складну ситуацію на ринку праці, досягнуто 

позитивної динаміки результатів роботи державної служби 

зайнятості, в тому числі завдяки запровадженню нового регламенту 

роботи центрів зайнятості: 

- збільшилась кількість роботодавців, які співпрацюють з центрами 

зайнятості щодо підбору працівників. Кількість роботодавців, які 

протягом 8 місяців 2016 року співпрацювали з центрами зайнятості, 

становила 128 тисяч (на 4 % більше, ніж у відповідному періоді 

минулого року); 

- зросла кількість зареєстрованих вакансій та рівень їх 

укомплектування. Кількість вакансій становила 621 тис., з яких було 

зареєстровано з початку року 595 тисяч. У порівнянні з відповідним 

періодом минулого року кількість зареєстрованих вакансій 

збільшилася на 3 %, або на 17 тисяч. При цьому рівень 

укомплектування вакансій у цілому по країні зріс з 78 % до 81 %; 

- збільшилася кількість осіб, які за сприяння служби зайнятості 

отримали роботу, а також кількість осіб, залучених до оплачуваних 

громадських та інших робіт тимчасового характеру. За сприяння 

служби зайнятості роботу отримали 498 тис. осіб, що на 3 % більше, 

ніж у відповідному періоді минулого року, у громадських роботах з 

початку року взяли участь 173,6 тис. безробітних, що на 3 % більше, 

ніж у січні-серпні 2015 року; 

- підвищився рівень працевлаштування безробітних після 

професійного навчання (з 88,7 % до 91 %); 
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- скоротилася питома вага довготривалих безробітних (з 7,6 % у 

січні-серпні 2015 року до 7,2 % у відповідному періоді поточного 

року). 

Активізовано роботу щодо надання роз’яснень роботодавцям щодо 

можливостей отримання ними компенсації єдиного соціального 

внеску за працевлаштованих безробітних. У січні-серпні 2016 року на 

нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат єдиного 

соціального внеску працевлаштовані 8,4 тис. безробітних, в тому 

числі 3,3 тис. осіб, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку 

праці та 5,1 тис. осіб, які працевлаштовані суб’єктами малого 

підприємства в пріоритетних видах економічної діяльності. 

3. Реформування системи пенсійного забезпечення 

3. Звільнення солідарної системи від 

невластивих для неї видатків 

Мінсоцполітики 

Мінфін 

Пенсійний фонд 

України 

III квартал забезпечення 

поетапного 

збалансування 

показників бюджету 

Пенсійного фонду 

України 

Виконується 

Мінсоцполітики опрацьовується проект Закону України “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення мінімальних розмірів оплати праці, пенсійних та інших 

страхових виплат”, яким зокрема передбачено звільнення солідарної 

системи від не властивих їй видатків. 

4. Децентралізація системи соціальних послуг та їх розвиток на рівні територіальних громад 

3. Подальша стандартизація 

соціальних послуг 

Мінсоцполітики 

Мінфін 

МОЗ 

протягом року поліпшення якості 

та адресності 

надання соціальних 

послуг 

Виконується. 

Станом на 01.10.2016 наказами Мінсоцполітики затверджено 

19 державних стандартів соціальних послуг, у т.ч. 2016 році 

затверджено 7 стандартів:  

- паліативного догляду (наказ від 29.01.2016 № 58); 

- стаціонарного догляду осіб громадян похилого віку та інвалідів 

(наказ від 29.02.2016 № 198); 

- соціального супроводу дітей, які перебувають на вихованні в сім’ях 

опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках 

сімейного типу (наказ від 31.03.2016 № 318); 

- кризового та екстреного втручання (наказ від 01.07.2016 № 716). 

- соціальної послуги посередництва (медіації) (наказ від 17.08.2016 

№ 892); 

- при працевлаштуванні та на робочому місці (наказ від 21.08.2016 

№ 1044); 

- соціальної послуги соціальної інтеграції випускників інтернатних 

закладів/установ (наказ від 02.09.2016 № 1067, який направлено на 

державну реєстрацію Мін’юсту листом від 27.09.2016 № 14081/0/14-

16/56). 

Доопрацьовуються за результатами апробації та готуються до 
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затвердження наступні проекти стандартів: 

- організації надання послуг з влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання 

(опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу); 

- державний стандарт соціального супроводу при працевлаштуванні 

на робочому місці; 

- соціальної послуги підтриманого проживання для людей похилого 

віку та осіб з інвалідністю. 

6. Оптимізація мережі комунальних 

закладів та установ, що надають 

соціальні послуги, в процесі 

об’єднання територіальних громад 

обласні та 

Київська міська 

держадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

(за згодою) 

Мінсоцполітики 

II квартал збільшення обсягу 

соціальних послуг, 

що надаються на 

рівні територіальної 

громади, у тому 

числі 

превентивного 

характеру 

Виконується 

Наказом Мінсоцполітики від 29.06.2016 № 709 затверджено Типові 

структури і штати центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, зареєстровано у Мін’юсті за № 939/29069 від 11.07.2016. 

З метою впорядкування умов оплати праці працівників центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виданий наказ 

Мінсоцполітики від 16.08.2016 № 883 “Про затвердження Змін до 

наказу Міністерства соціальної політики України від 18 травня 

2015 року № 526” (зареєстровано в Мін’юсті від 05.09.2016 

№ 1215/29345). 

В процесі оптимізації мережі комунальних закладів та установ, що 

надають соціальні послуги створено у: 

- 7 об’єднаних територіальних громадах (далі – ОТГ) – центри 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

- 8 ОТГ – комунальні установи “Центр надання соціальних послуг” 

або “Територіальний центр соціального обслуговування”. 

У процесі об’єднання територіальних громад 2 територіальні центри 

(Закарпатська, Одеська області) реорганізовано у відділення 

соціального обслуговування вдома, закрито 19 відділень 

територіальних центрів (Дніпропетровська, Київська, Закарпатська, 

Одеська області). Середній відсоток охоплення послугами 88 %. 

Розпочато передачу територіальних центрів ОТГ та 

переформатування їх діяльності (Черкаська, Миколаївська, 

Хмельницька області), запроваджуються механізми співпраці між 

ОТГ (Чернігівська, Хмельницька області). 

5. Рішучий крок до сучасної системи фінансування охорони здоров’я 

1. Супроводження проекту Закону 

України “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення законодавства з 

питань діяльності закладів охорони 

МОЗ 

Мінфін 

Мінекономрозвитку 

до прийняття 

відповідного 

Закону 

підвищення 

ефективності 

діяльності закладів 

та якості медичної 

допомоги на основі 

Виконується 

Супроводжується у Верховній Раді України внесений народними 

депутатами України проект Закону України “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я” 
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Кроки 
Відповідальні за 

виконання 
Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

здоров’я” (реєстраційний 

номер 2309а-д) у Верховній Раді 

України 

більшої 

самостійності 

(автономності) 

(реєстраційний номер 2309а-д). Прийнято у першому читанні 

21.04.2016. 

2. Прийняття розпорядження Кабінету 

Міністрів України “Про затвердження 

Концепції реформи фінансування 

охорони здоров’я” 

МОЗ 

Мінфін 

Мінекономрозвитку 

III квартал наявність 

дорожньої карти 

побудови системи 

фінансування на 

принципах 

страхування, яка 

дасть змогу 

забезпечити рівний 

доступ населення 

до медичної 

допомоги, 

підвищити якість 

медичних послуг та 

фінансову 

захищеність 

громадян на 

випадок хвороби, 

ефективніше 

витрачати бюджетні 

кошти, зменшити 

неформальні 

платежі пацієнтів та 

збільшити доходи 

медичних 

працівників 

Виконується 

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про 

затвердження Концепції реформи фінансування охорони здоров’я” 

пройшов громадське обговорення, опрацьовано міжнародними 

експертами, готується для погодження заінтересованими сторонами. 

6. Розвиток системи громадського здоров’я 

1. Схвалення Концепції розвитку 

системи громадського здоров’я в 

Україні, побудованої на принципі 

субсидіарності 

МОЗ III квартал створення 

національного 

консенсусу щодо 

напряму реформи 

Виконується 

Розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України 

“Про схвалення Концепції розвитку системи громадського здоров’я в 

Україні”, доопрацьовано із урахуванням пропозицій, зауважень, 

коментарів та надіслано на перепогодження до заінтересованих 

центральних органів виконавчої влади. 

2. Забезпечення функціонування 

Центру громадського здоров’я 

шляхом консолідації наявних ресурсів 

МОЗ 

Мінфін 

II квартал інституційна база 

для проведення 

реформи, 

визначення єдиного 

Виконується 

31 травня 2016 року МОЗ зареєстровано Державну установу “Центр 

громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України” у 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
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Кроки 
Відповідальні за 

виконання 
Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

компетентного 

органу відповідно 

до вимог Угоди про 

асоціацію 

підприємців та громадських формувань. 

Проводиться робота щодо організаційно − правових, кадрових та 

бюджетних питань забезпечення функціонування Центру. 

4. Запровадження спеціальності 

“громадське здоров’я” 

МОН 

МОЗ 

III квартал кадрове 

забезпечення 

системи 

Виконується. 

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про 

внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”, якою передбачено 

включення до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266, 

спеціальності “громадське здоров’я”. 

Доопрацьований проект постанови “Про внесення змін до переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти” подано на розгляд Кабінету Міністрів 

України (лист від 21.09.2016 № 1/10-3216). 

6. Затвердження Державної цільової 

програми біологічної безпеки та 

захисту 

МОЗ 

Мінфін 

III квартал наявність державної 

підтримки для 

посилення системи 

біобезпеки та 

біозахисту 

Виконується 

Опрацьовуються пропозиції заінтересованих центральних органів 

виконавчої влади до проекту Концепції Державної цільової програми 

біобезпеки та біологічного захисту на 2018-2023 роки. 

7. Реорганізація системи первинної та вторинної медичної допомоги 

1. Затвердження нормативно-

правових актів з організації первинної 

медико-санітарної допомоги з 

урахуванням створення об’єднань 

територіальних громад 

МОЗ 

Мінрегіон 

Мінфін 

Мінекономрозвитку 

облдержадміністрації 

II квартал забезпечення 

підвищення 

ефективності 

діяльності закладів 

та якості медичної 

допомоги на основі 

більшої 

самостійності 

(автономності) 

Виконується 

Наказ МОЗ від 11 травня 2016 року № 427 “Про внесення змін до 

наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 лютого 2000 

року № 33”, яким затверджено примірні штатні нормативи закладів 

охорони здоров’я; 

Проект наказу МОЗ “Про затвердження Положення про центр 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про 

його підрозділи” (направлено на погодження до Мін’юсту); 

З початку 2016 року затверджено 45 уніфікованих клінічних 

протоколів первинної та вторинної медичної допомоги. 

9. Збільшення доступності лікарських засобів 

1. Спрощення реєстрації лікарських 

засобів, що пройшли реєстрацію в 

країнах, регуляторні органи яких 

застосовують високі стандарти якості 

МОЗ 

Держлікслужба 

Мінекономрозвитку 

Мінфін 

протягом року можливість 

швидкого 

виведення на ринок 

лікарських засобів, 

у тому числі 

інноваційних, які 

Виконується 

Закон України “Про внесення змін до статті 9 Закону України “Про 

лікарські засоби” щодо спрощення державної реєстрації лікарських 

засобів” від 31.05.2016 № 1396-VIII яким спрощено механізм 

реєстрації в Україні лікарських засобів, що зареєстровані для 

застосування, виробляються, а також застосовуються у країнах із 
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Кроки 
Відповідальні за 

виконання 
Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

зареєстровані 

компетентним 

органом у країнах, 

регуляторні органи 

яких застосовують 

високі стандарти 

якості 

суворими регуляторними актами: США, Канаді, Австралії, Японії, 

Швейцарії та країнах ЄС з централізованою процедурою реєстрації 

ліків; скорочено термін ухвалення рішення щодо їх реєстрації чи 

відмови у реєстрації до 10 робочих днів. 

2. Затвердження оновленого 

Національного переліку основних 

лікарських засобів 

МОЗ 

Держлікслужба 

Мінекономрозвитку 

Мінфін 

III квартал поліпшення умов 

для доступності та 

збільшення 

кількості 

споживання 

основних 

лікарських засобів 

Виконується. 

Наказом МОЗ від 08.07.2016 № 690 затверджено склад експертного 

комітету з відбору та використання основних лікарських засобів.  

Розроблено проект наказу МОЗ “Про затвердження Положення про 

здійснення відбору лікарських засобів до Національного переліку 

основних лікарських засобів”. 

10. Дерегуляція та дебюрократизація управління системою освіти 

1. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів законопроекту щодо 

внесення змін до Закону України 

“Про дошкільну освіту” (щодо 

дошкільних навчальних закладів 

різних форм власності) 

МОН III квартал забезпечення прав 

дітей на здобуття 

дошкільної освіти 

Виконується 

Розроблено законопроект про внесення змін до Закону України “Про 

дошкільну освіту” (щодо дошкільних навчальних закладів різних 

форм власності) та направлено на погодження до заінтересованих 

центральних органів виконавчої влади. 

МОН звернулося до Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо 

перенесення строку подання проекту акту на 31.11.2016 (лист 

від 29.09.2016 № 1/10-3315). 

2. Затвердження нового Санітарного 

регламенту для дошкільних 

навчальних закладів 

МОЗ 

МОН 

III квартал спрощення умов 

для відкриття та 

утримання 

дошкільних 

навчальних закладів 

різних форм 

власності 

Виконано 

Наказ МОЗ від 24.03.2016 № 234 “Про затвердження Санітарного 

регламенту для дошкільних навчальних закладів”, яким введено в дію 

оновлені санітарно-гігієнічні вимоги до будівель та приміщень, 

території дошкільних навчальних закладів, санітарно-гігієнічні 

вимоги до освітлення, водопостачання, водовідведення та опалення, 

вимоги до утримання басейнів, повітряно-теплового режиму, вимоги 

до організації харчування. 

11. Модернізація професійної (професійно-технічної) освіти 

3. Забезпечення фінансування 

професійної (професійно-технічної) 

освіти 

Мінфін 

МОН 

обласні та 

Київська міська 

держадміністрації 

III–IV квартали фінансування 

професійно-

технічної освіти за 

рахунок: 

коштів державного 

бюджету (на 

здобуття учнями 

Виконується 

На виконання статті 27 Закону України “Про Державний бюджет 

України на 2016 рік” Мінфіном щомісячно здійснюється моніторинг 

фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів 

державної форми власності за рахунок коштів обласних та міських 

(міст обласного значення) бюджетів. 

За результатами проведеного моніторингу та з метою надання 
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Відповідальні за 

виконання 
Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

професійно-

технічних 

навчальних закладів 

повної загальної 

середньої освіти, 

професійної освіти 

за професіями, 

спеціальностями 

загальнодержавного 

значення), коштів 

місцевих бюджетів: 

(для здобуття 

професійної 

підготовки за 

професіями, 

спеціальностями з 

урахуванням потреб 

у кадрах на 

регіональному 

ринку праці), 

коштів 

роботодавців 

підтримки місцевим бюджетам для фінансування професійно-

технічних навчальних закладів постановою Кабінету Міністрів 

України від 04.02.2016 № 41 “Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 727” 

здійснено розподіл стабілізаційної дотації на суму 500 млн. гривень. 

Згідно з цією постановою зазначені видатки спрямовані обласним 

бюджетам для подальшого розподілу між містами обласного 

значення, де є реальна обмеженість ресурсу . Крім того постановою 

Кабінету Міністрів від 14.07.2016 № 420 здійснено додатковий 

розподіл стабілізаційної дотації у сумі 98 млн. грн. для спрямування 

на професійно-технічну освіту у містах обласного значення. 

 

4. Упорядкування мережі професійно-

технічних навчальних закладів 

МОН 

обласні та 

Київська міська 

держадміністрації 

III квартал оптимальне 

використання 

фінансових, 

кадрових, 

методичних, 

навчальних ресурсів 

Виконується 

Затверджено плани розвитку професійно-технічної освіти у 

18 областях (Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, 

Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, 

Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, 

Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська) та у м. Києві. 

Протягом вересня видано 10 наказів МОН щодо припинення шляхом 

приєднання: ДНЗ “Запорізький професійний металургійний ліцей” до 

ДНЗ “Запорізьке вище індустріально-політехнічне училище” (наказ 

МОН від 08.09.2016 № 1095); ДНЗ “Мелітопольський торгово-

професійний ліцей та ДНЗ “Мелітопольське вище професійне 

училище” до ДНЗ “Мелітопольський професійний ліцей” (наказ МОН 

від 05.09.2016 № 1076); ДНЗ “Мелітопольський професійний ліцей 

залізничного транспорту” до ДНЗ “Мелітопольський будівельний 

центр професійно-технічної освіти” (наказ МОН від 07.09.2016  

№ 1085); ДНЗ “Куйбишевський професійний аграрний ліцей” до ДНЗ 

“Чубарівський професійний аграрний ліцей” (наказ МОН від 
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Відповідальні за 

виконання 
Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

05.09.2016 № 1077); Професійний будівельний ліцей  

м. Комсомольська до Вищого гірничого училища м. Комсомольська 

(наказ МОН від 01.09.2016 № 1056); Професійно-технічне училище 

№ 6 м. Кременчука та Кременчуцький професійний ліцей сфери 

послуг до ДНЗ “Кременчуцький професійний ліцей нафтопереробної 

промисловості” (наказ МОН від 05.09.2016 № 1075); Зіньківський 

професійний аграрний ліцей до Професійно-технічного училища  

№ 25 м. Зіньків (наказ МОН від 01.09.2016 № 1058); Голосківський 

професійний аграрний ліцей до ДНЗ “Деражнянський професійний 

аграрний ліцей” (наказ МОН від 08.09.2016 № 1096); Понінківський 

професійний ліцей до Полянського професійного аграрного ліцею 

(наказ МОН від 08.09.2016 № 1097); Говорський професійний 

аграрний ліцей до Ярмолинецького професійного ліцею (наказ МОН 

від 08.09.2016 № 1098). 

6. Розроблення 15 державних 

стандартів професійно-технічної 

освіти на компетентнісній основі 

МОН 

Мінсоцполітики 

Федерація 

роботодавців України 

(за згодою) 

III–IV квартали оновлення змісту та 

поліпшення якості 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

Виконано 
Затверджено 25 державних стандартів професійно-технічної освіти з 

конкретних професій (накази МОН від 31.08.2016), які погоджено з 

Федерацією роботодавців України та Мінсоцполітики. 

12. Аудит і реформування науково-інноваційної системи України 

У рамках проведення аудиту вітчизняної науково-інноваційної системи представниками Європейської Комісії та делегацією МОН 

1. Проведення аудиту науково-

інноваційної системи (за участю 

представників Європейської Комісії) 

МОН 

Національна академія 

наук (за згодою) 

III квартал оцінка системи 

управління 

науково-

інноваційною 

діяльністю  

Виконано 

10 травня 2016 року у Брюсселі відбулося перше установче засідання 

спільної робочої групи за участю представників МОН та Єврокомісії 

щодо проведення аудиту національної дослідницької системи за 

допомогою інструменту Європейської Комісії Policy Support Facility в 

рамках програми Горизонт 2020. 

Візит експертної місії ЄС в Україну відбувся 6-8 червня 2016 року. 

Комісія з 5 фахівців проводила інтерв’ю з ключовими зацікавленими 

сторонами – МОН, Мінфін, Мінекономрозвитку, НАН та галузеві 

академії наук; Рада молодих вчених; ректори університетів; 

представники бізнесу. Підсумки візиту були підведені під час 

зустрічі європейських експертів з Міністром Л. Гриневич. 

2. Підготовка та обговорення проекту 

звіту за результатами проведеного 

аудиту (за участю представників 

Європейської Комісії) 

МОН 

заінтересовані 

центральні органи 

виконавчої влади 

вищі навчальні 

заклади 

III квартал узагальнення та 

структуризація 

інформації, 

отриманої під час 

проведення аудиту 

Виконується 

6-7 вересня 2016 року відбудеться другий візит експертної місії ЄС 

до України з метою узгодження та уточнення отриманої інформації 

під час першого візиту до України, а також підготовка та 

обговорення проекту звіту щодо комплексної оцінки науково-

інноваційної системи України. 
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наукові установи 

громадські 

організації 

(за згодою) 

Під час візиту проведено другий раунд експертних інтерв’ю та 

зустрічей з керівництвом МОН, представниками наукових кіл, 

університетів, приватних бізнес-структур, працівниками МОН, 

Мінфіну, НАН України, громадськими науковими організаціями. 

Також організовано та проведено зустріч у Комітеті Верховної Ради 

України з питань науки і освіти. 

Публічна презентація кінцевого звіту попередньо запланована на 

початок листопада 2016 року. 

У рамках створення Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій 

1. Формування членами спеціальної 

конкурсної комісії списку кандидатів 

у члени Ідентифікаційного комітету з 

питань науки, розроблення та подання 

Кабінетові Міністрів України проекту 

акта щодо персонального складу 

Ідентифікаційного комітету з питань 

науки 

спеціальна конкурсна 

комісія 

МОН 

II–III квартали формування та 

затвердження 

персонального 

складу 

Ідентифікаційного 

комітету з питань 

науки 

Виконано 

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 06.07.2016 

№ 410 “Про утворення Ідентифікаційного комітету з питань науки”, 

якою утворено Ідентифікаційного комітет як дорадчий орган при 

Кабінетові Міністрів України та затверджено Положення про нього. 

Положенням визначено завдання Ідентифікаційного комітету, 

кількісний склад та строк повноважень членів комітету, вимоги до 

кандидатів у члени Ідентифікаційного комітету та до тих, хто може 

подавати пропозиції щодо кандидатів, умови виконання членами 

Ідентифікаційного комітету своїх повноважень, а також організаційна 

форма його роботи. 

Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 

№ 670 “Про затвердження складу Ідентифікаційного комітету з 

питань науки”. Ідентифікаційний комітет з питань науки як дорадчий 

орган при Кабінетові Міністрів України, розробляє Положення про 

конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради 

України з питань розвитку науки і технологій та на конкурсній основі 

обирає персональний склад Наукового комітету Національної ради 

України з питань розвитку науки і технологій. 

2. Забезпечення проведення конкурсу 

на визначення членів Наукового 

комітету Національної ради з питань 

розвитку науки і технологій 

МОН 

Ідентифікаційний 

комітет з питань 

науки 

III квартал визначення 

кандидатів у члени 

Наукового комітету 

Національної ради з 

питань розвитку 

науки і технологій 

Виконується 

1 вересня 2016 року відбулася експертна зустріч в Комунікативному 

центрі Уряду стосовно громадського обговорення проекту 

Положення про Національну раду України з питань розвитку науки і 

технологій, створення якої передбачено Законом України “Про 

наукову і науково-технічну діяльність”. 

3 жовтня 2016 року проведено засідання ініціативної групи з 

підготовки засідання Ідентифікаційного комітету з питань науки, на 

якому розглянуто проект Регламенту роботи Ідентифікаційного 

комітету з питань науки та проект Положення про конкурс щодо 

обрання членів Наукового комітету Національної ради України з 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/278-2014-%D0%BF#n41
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page2?nreg=848-19&find=2&text=%B3%E4%E5%ED%F2%E8%F4%B3%EA%E0%F6%B3%E9%ED&x=0&y=0#w116
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питань розвитку науки і технологій. 

14. Створення комплексної електронної системи обліку культурної спадщини України 

2. Впровадження інструкції з обліку 

музейних предметів 

Мінкультури 

Мін’юст 

III квартал започаткування 

роботи моделі 

електронної 

системи обліку 

культурної 

спадщини 

Виконується 

Наказ Мінкультури від 21.07.2016 № 580 “Про затвердження 

Інструкції з обліку музейних предметів” (зареєстрований в Мін’юсті 

12.08.2016 за № 1129/29259). 

Наразі ведеться робота щодо запровадження механізму ведення 

обліку предметів Музейного фонду України на місцях. 

3. Впровадження Порядку обліку 

музейних предметів в електронній 

формі 

Мінкультури 

Мін’юст 

III–IV квартали створення умов для 

впровадження 

ефективного 

інструментарію для 

автоматизації 

фондово-облікових 

процесів та 

формування 

єдиного реєстру 

музейних цінностей 

України 

Виконується 

Наказ Мінкультури від 09.09.2016 № 784 “Про затвердження Порядку 

обліку музейних предметів в електронній формі” надіслано Мін’юсту 

для проведення державної реєстрації (листом від 13.09.2016 

№ 2127/10-3.4/14-16). 

15. Утворення Українського фонду культури 

3. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України законопроектів 

щодо внесення змін до Податкового 

кодексу України, Законів України 

“Про державні лотереї в Україні”, 

“Про благодійну діяльність та 

благодійні організації” 

Мінкультури 

Мінфін 

Мінекономрозвитку 

протягом року суттєве збільшення 

фінансової 

підтримки сфери 

культури у 

державному і 

недержавному 

секторі 

Виконується 

Супроводжується у Верховній Раді України внесений народними 

депутатами України проект Закону України “Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо державної підтримки розвитку 

культури” (реєстраційний номер 4976). 

16. Представлення України у міжнародних спортивних змаганнях 

1. Забезпечення участі спортсменів 

національних збірних команд у 

змаганнях, на яких здобувається 

право на участь у XXXI літніх 

Олімпійських іграх 

Мінмолодьспорт 

національні федерації 

з видів спорту 

(за згодою) 

II–III квартали підвищення 

міжнародного 

авторитету нашої 

держави 

Виконано 

206 спортсменів національної збірної команди України з 

олімпійських видів спорту взяли участь у ХХХІ літніх Олімпійських 

іграх у м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія). 

2. Забезпечення участі спортсменів – 

паралімпійців у змаганнях, на яких 

здобувається право на участь у ХV 

літніх Паралімпійських іграх 

Мінмолодьспорт 

Національний 

комітет спорту 

інвалідів (за згодою) 

Укрцентр 

“Інваспорт” 

II–III квартали підвищення 

міжнародного 

авторитету нашої 

держави 

Виконано 
До участі у XV літніх Паралімпійських іграх  

2016 року українськими спортсменами-інвалідами здобуто 

129 ліцензій. 

Україна була представлена на Паралімпіаді в м. Ріо-де-Жанейро у 

складі 170 спортсменів. 
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(за згодою) 

3. Забезпечення участі національної 

збірної команди в XXXI літніх 

Олімпійських іграх 

Мінмолодьспорт 

Національний 

олімпійський комітет 

(за згодою) 

національні федерації 

з видів спорту 

(за згодою) 

III квартал входження до 

20 найсильніших 

спортивних держав 

світу  

Виконано 

З 05-21.08.2016 в м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія) на Іграх ХХХІ 

Олімпіади національна збірна команда України з олімпійських видів 

спорту здобула 11 нагород (2 золоті, 5 срібних,  

4 бронзових). 

1. За кількістю золотих медалей (2) Україна на 31 місці у світі. 

2. За загальною кількістю медалей Україна на 25 місці у світі. 

3. За кількістю місць з 1 по 6 Україна на 14 місці у світі (спортсмен, 

що увійшов до шістки, отримує спеціальний диплом МОК). 

4. Забезпечення участі національної 

збірної команди у ХV літніх 

Паралімпійських іграх 

Мінмолодьспорт 

Національний 

олімпійський комітет 

(за згодою) 

національні федерації 

з видів спорту 

(за згодою) 

III квартал входження до 

10 найсильніших 

спортивних держав 

світу  

Виконано 

Національна паралімпійська збірна команда посіла ІІІ 

загальнокомандне місце серед країн-учасниць XV літніх 

Паралімпійських ігор 2016 року. Українські спортсмени-інваліди 

вибороли 117 медалей, з них: 41 золоту, 37 срібних та  

39 бронзових. 

5. Участь національної збірної 

команди України у 42-й Всесвітній 

шаховій олімпіаді 

Мінмолодьспорт 

Федерація шахів 

України (за згодою) 

III квартал формування 

позитивного іміджу 

країни у світовій 

спільноті 

Виконано 

Офіційна делегація національної збірної команди України у складі 

10 спортсменів та 7 тренерів прийняли участь у 42-й Всесвітній 

шаховій олімпіаді (01–14 вересня 2016 року, м. Баку, Азербайджан). 

За результатами виступу спортсменів на цьогорічній Всесвітній 

шаховій олімпіаді чоловіча збірна команда України стали володарями 

срібних нагород змагань, а жіноча – бронзових нагород. Обсяг коштів 

виділених у 2016 році на підготовку національної збірної команди 

України з шахів до Всесвітньої олімпіади складає 756 900 гривень. 

У рамках підготовки до 42-ої Всесвітньої шахової олімпіади 

спортсменами взято участь у 6 міжнародних заходах, зокрема, у матчі 

за звання чемпіонки світу з шахів серед жінок (м. Львів) та  

І елітних інтелектуальних іграх (м. Хуанянь, Китай), 3 навчально-

тренувальних зборах національної збірної команди України з шахів 

до Всесвітньої шахової олімпіади в м. Ченгду (Китай), м. Більбао 

(Іспанія) та в м. Києві. 

17. Національно-патріотичне виховання 

3. Проведення десяти міжнародних та 

всеукраїнських заходів, спрямованих 

на підвищення рівня знань молоді про 

стандарти НАТО та престижності 

проходження військової служби за 

Мінмолодьспорт 

МОН 

Міноборони 

Мінсоцполітики 

Мінкультури 

II–IV квартали підвищення 

престижності 

проходження 

військової служби 

за контрактом у 

Виконано 

Відповідно до плану заходів щодо національно-патріотичного 

виховання молоді на 2016 рік, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1400, та календарного 

плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 
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контрактом у Збройних Силах МІП 

обласні та 

Київська міська 

держадміністрації 

Збройних Силах  2016 рік, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 01.04.2016 

№ 1235 (зі змінами), Мінмолодьспортом у співпраці зі структурними 

підрозділами молоді обласних, Київської міської державних 

адміністрацій, громадськими організаціями проведено: 

13.06–17.06.2016 Всеукраїнську акцію, спрямовану на збільшення 

чисельності молоді, яка готова до виконання обов’язку із захисту 

незалежності України, “Нащадки козацької слави” (м. Житомир); 

14.06–17.06.2016 Всеукраїнську акцію, спрямовану на збільшення 

чисельності молоді, яка бере активну участь у діяльності 

громадських об’єднань національно-патріотичного спрямування, 

“Поліська Січ” (Рівненська обл.);  

14.06.2016–18.06.2016 Всеукраїнський табір, спрямований на 

підвищення рівня знань про видатних особистостей українського 

державотворення, “Останній отаман “Поліської Січі” 

(Рівненська обл.); 

14.06.2016–24.06.2016 Всеукраїнську акцію, спрямовану на 

збільшення чисельності молоді, яка готова до захисту територіальної 

цілісності України, “Єдина Країна” (Луганська обл.); 

19.06.2016–23.06.2016 Всеукраїнський табір, спрямований на 

збільшення чисельності молоді, яка пишається своїм українським 

походженням “Дух нашої давнини” (Тернопільська обл.); 

23.06.2016–29.06.2016 Всеукраїнську акцію, спрямовану на 

ушанування героїв боротьби українського народу за незалежність і 

територіальну цілісність України, “Україна – земля Героїв” 

(Кіровоградська обл.); 

27.06–10.07.2016 Всеукраїнський табір, спрямований на збільшення 

чисельності молоді, залученої до здійснення заходів за участю 

військово-патріотичних клубів, “Юний пластун” (Київська обл.); 

05.07–10.07.2016 Всеукраїнський табір, спрямований на підготовку 

громадських активістів, які залучаються до організації і проведення 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” 

(“Джура”), “Джура – Черкаси” (Черкаська обл.). 

08.08–17.08.2016 Всеукраїнську акцію, спрямовану на збільшення 

чисельності молоді, залученої до здійснення заходів за участю 

учасників антитерористичної операції на сході України, “Ніхто крім 

нас” (Луганська обл.); 

04.08–07.08.2016 Всеукраїнський семінар-тренінг для активістів 

громадських організацій, спрямований на підготовку до організації і 

проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 
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гри “Сокіл” (“Джура”) (Дніпропетровська обл.). 

18. Нові можливості для самореалізації української молоді 

1. Проведення конкурсу з визначення 

програм (проектів, заходів), 

розроблених інститутами 

громадянського суспільства 

Мінмолодьспорт II–IV квартали надання фінансової 

підтримки 

молодіжним та 

дитячим 

громадським 

організаціям 

Виконано 

03.06.2016 рішенням конкурсної комісії визначено переможців 

конкурсу на 2016 рік. Наказом Мінмолодьспорту від 08.06.2016 

№ 2275 затверджено перелік проектів, розроблених молодіжними та 

дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається 

фінансова підтримка у 2016 році. Наказом Мінмолодьспорту 

від 16.06.2016 № 2406 затверджено календарний план на 2016 рік 

надання державної підтримки дитячим, молодіжним громадським 

організаціям на виконання загальнодержавних програм і заходів 

стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї.  

Видано накази Мінмолодьспорту: 

від 23.06.2016 № 2510 “Про надання фінансової підтримки ГО 

“Всеукраїнське молодіжне об’єднання республіканських християн” 

для реалізації проекту “Всеукраїнські тренінги “Енергозбереження – 

як складова сучасного патріотизму”; 

від 23.06.2016 № 2528 “Про надання фінансової підтримки ВМГО 

“Асоціація “КВН України” для реалізації проекту “Арт-акція 

“Молодь проти ненависті”; 

від 14.07.2016 № 2804 “Про надання фінансової підтримки ВМГО 

“Спілка Української Молоді в Україні” для реалізації проекту 

“Україна починається з тебе”; 

від 18.07.2016 № 2836 “Про надання фінансової підтримки 

Волинській обласній організації “Студентське братство Волині” для 

реалізації проекту “Нащадки воїнів: Легіонер та Оріяна – 2016”; 

від 20.07.2016 № 2880 “Про надання фінансової підтримки ВМГО 

“Спілка Української Молоді в Україні” для реалізації проекту 

“Україна Єдина”; 

від 21.07.2016 № 2785 “Про надання фінансової підтримки ВДГО 

“Українське дитячо-юнацьке товариство “Січ” для реалізації проекту 

“Дитяча козацька програма “Лицарське виховання 2016”; 

від 09.08.2016 № 3136 “Про надання фінансової підтримки ВМГО 

“Молодий Народний Рух” для реалізації проекту “Всеукраїнський 

фестиваль Тараса Шевченка “Ше.Fest”; 

від 11.08.2016 № 3178 “Про надання фінансової підтримки 

Волинській обласній організації “Українська Студентська Спілка” 

для реалізації проекту “Форум громадянської освіти: електронна 

демократія”; 
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від 17.08.2016 № 3240 “Про надання фінансової підтримки ВМГО 

“Батьківщина Молода” для реалізації проекту “Школа політичного 

успіху”; 

від 19.08.2016 № 3267 “Про надання фінансової підтримки ВДГО 

“Студентська республіка” для реалізації проекту “Міжнародна 

програма “Студентська республіка”; 

від 02.09.2016 № 3414 “Про надання фінансової підтримки ВМГО 

“Асоціація інтернів Верховної Ради України” для реалізації проекту 

“Всеукраїнська патріотична акція “Історія прапорів України – княжі, 

козацькі, міліарні та Державний Прапор”; 

від 10.09.2016 № 3415 “Про надання фінансової підтримки ВМГО 

“Пласт – Національна Скаутська Організація України” для реалізації 

проекту “Відкритий світ волонтерства”; 

14.09.2016 № 3533 “Про надання фінансової підтримки ВМГО 

“Республіканський культурно-освітній центр “Молодь України” для 

реалізації проекту “Всеукраїнський молодіжний мистецький форум 

“Кобзареві джерела” 2016”; 

від 16.09.2016 № 3579 “Про надання фінансової підтримки ВМГО 

“Асоціація “КВН України” для реалізації проекту “Країна Веселого”; 

від 23.09.2016 № 3641 “Про надання фінансової підтримки ВДГО 

“ДГО “Вершина” для реалізації проекту “Заходи вихованців 

патріотичних, оборонно-спортивних клубів “Соколята України”. 

3. Забезпечення в установленому 

порядку присудження Премій 

Кабінету Міністрів України за 

особливі досягнення молоді у 

розбудові України 

Мінмолодьспорт III квартал підвищення 

мотивації молоді до 

активної участі у 

житті суспільства 

Виконується 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 

№ 1333 “Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі 

досягнення молоді у розбудові України” здійснено прийом 63 

пропозицій про присудження Премії у 2016 році від районних 

державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, 

громадських об’єднань, що не мають статусу всеукраїнських, а також 

відокремлених підрозділів всеукраїнських громадських об’єднань, 

благодійних організацій, засобів масової інформації. 

21.07.2016 забезпечено проведення засідання з присудження Премії. 

Склад Комітету затверджено Віце-прем’єр-міністром України 

В. Кириленком, до якого увійшли Міністр молоді та спорту 

(заступник голови Комітету) та заступник Міністра молоді та спорту 

(секретар Комітету), по два представники від всеукраїнських 

громадських об’єднань, благодійних, міжнародних організацій та 

загальнодержавних засобів масової інформації. 

Під час засідання члени Комітету визначили 18 лауреатів Премії за 
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2015 рік. 

На виконання рішення Комітету з присудження Премії розроблено та 

Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 14.09.2016 

№ 671 “Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за 

особливі досягнення молоді у розбудові України”. 

19. Дерегуляція та децентралізація сфери фізичної культури і спорту 

2. Передача національним 

спортивним федераціям повноважень 

щодо затвердження правил змагань 

Мінмолодьспорт IV квартал позбавлення 

Мінмолодьспорту 

невластивих 

функцій 

Виконується  
Кабінетом Міністрів України внесено на розгляд Верховної ради 

України Підготовлено проект Закону України “Про внесення змін до 

статті 40 Закону України “Про фізичну культуру і спорт” (щодо 

скорочення контролюючих функцій державних органів) 

(реєстраційний номер 4567). 

V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА БЕЗПЕКИ ГРОМАДЯН, ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ 

1. Розвиток підрозділів патрульної поліції 

Завершення навчання та 

доукомплектування особовим 

складом управлінь патрульної поліції 

у 32 містах, у тому числі в тих, що 

розташовані в районі проведення 

антитерористичної операції 

Національна поліція 

МВС (за участю 

міжнародних 

партнерів) 

III квартал забезпечення 

функціонування 

підрозділів 

патрульної поліції 

поліпшення стану 

публічної безпеки і 

порядку, 

забезпечення 

належного рівня 

реагування на 

повідомлення про 

злочини та інші 

події, підвищення 

рівня довіри 

населення до 

поліцейських 

Виконано 

Управління патрульної поліції відкрито у 32 містах України: Києві, 

Львові, Одесі, Харкові, Миколаєві, Луцьку, Ужгороді, Мукачевому, 

Хмельницькому, Дніпропетровську, Івано-Франківську, Херсоні, 

Чернігові, Вінниці, Кременчуці, Черкасах, Полтаві, Тернополі, 

Житомирі, Борисполі, Чернівцях, Запоріжжі, Кіровограді, Сумах, 

Краматорську, Слов’янську, Кривому Розі, Сєверодонецьку, 

Лисичанську, Рубіжному, Маріуполі, Рівному. 

Поряд з тим, з метою усунення наявного некомплекту 06.09.2016 

оголошено додатковий набір у патрульну поліцію України у кількості 

1100 осіб (для наступних міст: Київ, Дніпро, Одеса, Харків та 

Запоріжжя). 

У подальшому додаткові набори будуть проводитися в залежності від 

необхідності доукомплектування патрульних підрозділів. 

3. Реформування системи ДСНС 

2. Затвердження планів основних 

заходів пілотних проектів щодо 

організації заходів цивільного захисту 

населення об’єднаних територіальних 

громад, що утворилися відповідно до 

Закону України “Про добровільне 

об’єднання територіальних громад” 

на території Вінницької та Львівської 

ДСНС 

місцеві органи 

виконавчої влади 

за участю органів 

місцевого 

самоврядування у 

Вінницькій та 

Львівській областях 

III квартал реалізація заходів, 

визначених 

планами основних 

заходів пілотних 

проектів 

Виконано 

Плани основних заходів пілотних проектів щодо організації заходів 

цивільного захисту населення об’єднаних територіальних громад, що 

утворилися відповідно до Закону України “Про добровільне 

об’єднання територіальних громад” на території Вінницької та 

Львівської областей затверджено Головою ДСНС і головами 

Вінницької та Львівської обласних державних адміністрацій. 
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областей 

4. Розширення доступу до безоплатної правової допомоги та покращення її якості 

1. Утворення близько 400 бюро 

правової допомоги у структурі 

місцевих центрів з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у районах та містах 

обласного значення 

Мін’юст 

(Координаційний 

центр з надання 

безоплатної правової 

допомоги, за згодою) 

III квартал підвищення рівня 

доступності 

правової інформації 

та консультацій, а 

також захисту і 

представництва в 

суді (для 

представників 

вразливих груп 

населення), 

доступність 

державних сервісів, 

що надаються в 

режимі он-лайн 

Виконано 

З 1 вересня 2016 року на всій території України, крім тимчасово 

окупованих районів Донецької і Луганської областей та Криму, 

розпочали роботу бюро правової допомоги, що мають статус 

відокремлених відділів місцевих центрів безоплатної вторинної 

правової допомоги (далі - БВПД). 

Станом на 23 вересня 2016 року функціонує 412 бюро. До функцій 

бюро віднесено надання послуг безоплатної первинної правової 

допомоги (далі - БППД) доступу до БВПД та електронних сервісів 

Мін’юсту, правопросвітництво та посилення правової спроможності 

територіальних громад. Також у місцевих центрах утворено відділи 

представництва, працівники яких забезпечують складання 

процесуальних документів та представництво інтересів громадян у 

судах. 

5. Розроблення проектів нормативно-

правових актів щодо встановлення 

розміру оплати послуг адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну 

правову допомогу, на рівні не менше 

5 відсотків мінімальної заробітної 

плати за одну годину 

Мін’юст 

(Координаційний 

центр з надання 

безоплатної правової 

допомоги, за згодою) 

II квартал підвищення якості 

надання 

безоплатної 

вторинної правової 

допомоги 

Виконується 

Мін’юстом розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України 

“Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 17 вересня 2014 року № 465 “Питання оплати послуг та 

відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу”, метою якого є удосконалення та збалансування 

існуючого механізму обчислення розміру винагороди, відшкодування 

витрат та їх виплати адвокатам, які надають правову допомогу в 

кримінальному, цивільному, адміністративному процесах. 

Зазначений проект погоджено без зауважень Мінекономрозвитку. 

Мінфіном надано зауваження до проекту. З частковим урахуванням 

зауважень Мінфіну розроблено проект постанови, яким пропонується 

затвердити в новій редакції Порядок оплати послуг та відшкодування 

витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу, та Методику обчислення розміру винагороди адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу. 

6. Реформа пенітенціарної системи України 

1. Ліквідація ДПтС, створення нової 

міжрегіональної структури із шести 

управлінь замість 24, підвищення 

мотивації праці співробітників 

Мін’юст 

Мінфін 

III квартал створення нової 

пенітенціарної 

системи, 

працівники якої 

будуть більш 

вмотивовані 

Виконано 

18.05.2016 Кабінетом Міністрів України прийнято постанови № 343 

“Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів 

виконавчої влади системи юстиції” та № 348 “Про ліквідацію 

територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби 

України та утворення територіальних органів юстиції”. 



 65 

Кроки 
Відповідальні за 

виконання 
Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

Зазначеними постановами передбачається ліквідовувати Державну 

пенітенціарну службу України та її територіальні органи, та передати 

повноваження і функції з реалізації державної політики у сфері 

кримінальних покарань та пробації від ДПтС до Мін’юсту. 

Також 22.09.2016 Кабінетом Міністрів України прийнято: 

- постанову № 659 “Про внесення зміни до пункту 3 постанови 

Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 348”, якою 

уточнено процедуру реформування територіальних органів 

Мін’юсту; 

- “постанову № 649 Про внесення зміни в додаток 1 до постанови 

Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 р. № 1294”. 

- розпорядження № 691 “Про перерозподіл деяких видатків 

державного бюджету, передбачених Міністерству юстиції на 

2016 рік”; 

- розпорядження № 697 “Питання Міністерства юстиції”. 

7. Антикорупційна реформа 

Утворення та забезпечення ефективного функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції 

1. Матеріально-технічне забезпечення 

роботи Національного агентства з 

питань запобігання корупції 

Мінфін 

Національне 

агентство з питань 

запобігання корупції 

II квартал запровадження 

системи 

електронного 

декларування та 

контролю за 

фінансуванням 

виборчих кампаній 

та діяльності 

політичних партій  

Виконано 

Законом України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” 

Національному агентству з питань запобігання корупції як головному 

розпоряднику бюджетних коштів затверджено видатки в обсязі 

486 452,6 тис. грн., в тому числі за програмою 6331010 “Керівництво 

та управління у сфері запобігання корупції” – 95 420,3 тис. грн., за 

програмою 6331020 “Фінансування статутної діяльності політичних 

партій” – 391 032,3 тис. гривень. 

2. Формування апарату Національного 

агентства з питань запобігання 

корупції, необхідного для виконання 

його функцій 

Національне 

агентство з питань 

запобігання корупції 

II квартал забезпечення 

якісного та у 

відповідному обсязі 

виконання функцій 

Національного 

агентства з питань 

запобігання 

корупції 

Виконується 

За результатами конкурсних процедур призначено чотирьох з п’яти 

членів Національного агентства та триває конкурс на зайняття 

останньої вакантної посади. 

У березні 2016 року відбулися засідання Національного агентства в 

ході яких було розглянуто нагальні питання щодо вжиття 

першочергових організаційних заходів із запуску діяльності органу, а 

також обрано Голову та заступника Голови Національного агентства. 

Наприкінці березня цього року Урядом затверджено чисельність 

апарату Національного агентства у кількості 311 осіб (постанова 

Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 244). 

Здійснено низку організаційних заходів щодо започаткування 

діяльності превентивного антикорупційного органу, зокрема: 
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Національне агентство зареєстровано як юридичну особу і як 

розпорядника та одержувача коштів; виділено приміщення для 

розміщення його апарату; проведено перший етап конкурсного 

добору на заміщення вакантних посад в апараті Національного 

агентства, шляхом електронного тестування 29.04.2016; на засіданнях 

Національного агентства, схвалено регламент Національного 

агентства, визначено обов’язки його членів за напрямами роботи, 

затверджені положення про структурні підрозділи та інші документи 

організаційного характеру 

(оновлена інформація від Національного агентства з питань 

запобігання корупції не надходила). 

3. Забезпечення доступу 

Національного агентства з питань 

запобігання корупції до 

інформаційних баз даних державних 

органів, органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування  

Національне 

агентство з питань 

запобігання корупції 

Адміністрація 

Держспецзв’язку 

за участю 

відповідних 

державних органів 

III квартал забезпечення 

якісного та у 

відповідному обсязі 

виконання функцій 

Національного 

агентства з питань 

запобігання 

корупції 

Інформація від Національного агентства з питань запобігання 

корупції не надходила. 

4. Затвердження та оприлюднення 

нової форми подання декларацій 

особами, уповноваженими на 

виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, в 

електронному вигляді 

Національне 

агентство з питань 

запобігання корупції 

Адміністрація 

Держспецзв’язку 

II квартал запровадження 

системи 

електронного 

декларування майна 

державними 

службовцями 

Виконується 

З метою забезпечення виконання завдання зі здійснення фінансового 

контролю за майновим станом публічних службовців та забезпечення 

створення та функціонування Єдиного державного реєстру 

електронних декларацій Національним агентством спільно з 

фахівцями Мін’юсту, Адміністрації Держспецзв’язку, за участі 

експертів Програми розвитку ООН в Україні та Світового банку 

розроблено “дорожню карту” щодо запуску системи електронного 

декларування, а також здійснюються заходи щодо оперативної 

побудови комплексної системи захисту інформації без якої є 

неможливим функціонування реєстрів, повноваження з ведення та 

адміністрування яких покладені на Національне агентство. 

Крім того, Національним агентством прийнято низку рішень з цього 

питання, а саме: 

– “Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування” (рішення № 2 від 10.06.2016); 

– “Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування” (рішення № 3 від 10.06.2016)”; 
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– “Про затвердження Технічних вимог до форми декларації осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, та форми повідомлення про суттєві зміни в 

майновому стані суб’єкта декларування” (рішення № 4 

від 10.06.2016) 

(оновлена інформація від Національного агентства з питань 

запобігання корупції не надходила). 

5. Створення та забезпечення 

функціонування системи контролю за 

встановленням обмежень і 

забезпечення прозорості та 

підзвітності фінансування політичних 

партій і виборчих кампаній, 

запровадження прямого державного 

фінансування діяльності політичних 

партій 

Національне 

агентство з питань 

запобігання корупції 

III квартал запровадження 

системи здійснення 

контролю за 

фінансуванням 

політичних партій 

та виборчих 

кампаній 

Інформація від Національного агентства з питань запобігання 

корупції не надходила. 

Створення та забезпечення ефективного механізму виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 

1. Проведення конкурсу з обрання 

Голови Національного агентства з 

питань виявлення, розшуку та 

управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів  

конкурсна комісія з 

відбору кандидата на 

посаду Голови 

Національного 

агентства з питань 

виявлення, розшуку 

та управління 

активами, 

одержаними від 

корупційних та 

інших злочинів 

Секретаріат Кабінету 

Міністрів України 

III квартал формування 

структури 

Національного 

агентства з питань 

виявлення, розшуку 

та управління 

активами, 

одержаними від 

корупційних та 

інших злочинів, та 

початок набору 

персоналу 

Інформація від Конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду 

Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та 

управління активами, одержаними від корупційних та інших 

злочинів не надходила. 

2. Формування штату, необхідного 

для ефективного виконання функцій 

Національного агентства з питань 

виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів 

Національне 

агентство з питань 

виявлення, розшуку 

та управління 

активами, 

одержаними від 

корупційних та 

інших злочинів 

III квартал здійснення якісного 

та у відповідному 

обсязі виконання 

функцій 

Національного 

агентства з питань 

виявлення, розшуку 

та управління 

активами, 

Інформація від Національного агентства з питань виявлення, 

розшуку та управління активами, одержаними від корупційних 

та інших злочинів не надходила. 
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одержаними від 

корупційних та 

інших злочинів 

Створення та забезпечення ефективного функціонування Державного бюро розслідувань 

1. Проведення конкурсу з обрання 

Директора Державного бюро 

розслідувань та його заступників 

комісія з проведення 

конкурсу на зайняття 

посад Директора 

Державного бюро 

розслідувань, його 

заступників, 

директорів 

територіальних 

органів та керівників 

підрозділів 

центрального апарату 

Державного бюро 

розслідувань 

Секретаріат Кабінету 

Міністрів України 

III квартал формування 

структури 

Державного бюро 

розслідувань та 

початок набору 

персоналу 

Інформація від Комісії з проведення конкурсу на зайняття посад 

Директора Державного бюро розслідувань, його заступників, 

директорів територіальних органів та керівників підрозділів 

центрального апарату Державного бюро розслідувань 

не надходила. 

3. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України проектів 

нормативно-правових актів, 

необхідних для початку діяльності 

Державного бюро розслідувань 

Мін’юст 

МВС 

за участю 

Національного 

антикорупційного 

бюро України та 

Генеральної 

прокуратури України 

III квартал забезпечення 

ефективного 

функціонування 

Державного бюро 

розслідувань 

Виконується 

Мін’юстом розроблено та подані на розгляд Уряду проекти постанов 

Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типового порядку 

проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у 

Державному бюро розслідувань” та “Питання Ради громадського 

контролю при Державному бюро розслідувань” (листи від 29.09.2016 

№ 33383/6366-0-4-16/11 та № 33381/6366-0-4-16/11). 

Також Мін’юстом розроблено та подано на розгляд Уряду проект 

Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про 

державне бюро розслідувань” (щодо забезпечення початку діяльності 

державного бюро розслідувань) (лист від 29.09.2016 № 33385/6366-0-

4-16/11). 

VI. ЗАХИСТ СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ І МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА 

1. Завершення розроблення документів щодо оборонного планування 

2. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України проекту Указу 

Президента України про 

затвердження Державної програми 

розвитку Збройних Сил 

Міноборони 

інші центральні 

органи виконавчої 

влади 

II–III квартали врегулювання 

питання щодо 

розвитку Збройних 

Сил на 

середньострокову 

перспективу 

Виконується 

Розроблено проект Державної програми розвитку Збройних Сил 

України, який 22.08.2016 направлено на погодження до 

заінтересованих центральних органів виконавчої влади. 
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4. Забезпечення здійснення заходів, 

передбачених планом заходів на 

2016 рік з реалізації Стратегії 

кібербезпеки України (після його 

затвердження); розроблення та 

подання Кабінетові Міністрів України 

проекту плану заходів на 2017 рік з 

реалізації Стратегії кібербезпеки 

України 

Адміністрація 

Держспецзв’язку 

Міноборони 

МВС 

СБУ (за згодою) 

Служба зовнішньої 

розвідки (за згодою) 

Національний 

інститут стратегічних 

досліджень 

(за згодою) 

III–IV квартали формування 

підґрунтя та 

визначення 

переліку 

організаційних 

заходів із створення 

системи 

кібербезпеки 

Виконується 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 440 

“Про затвердження плану заходів на 2016 рік з реалізації Стратегії 

кібербезпеки України”. 

Розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про 

затвердження Плану заходів на 2017 рік з реалізації Стратегії 

кібербезпеки України”, який направлено на погодження до 

заінтересованих центральних органів виконавчої влади та ГШ ЗС 

України, Національного банку, Служби безпеки України, Служби 

зовнішньої розвідки, Генеральної прокуратури. 

На даний час опрацьовуються отримані відповіді заінтересованих 

сторін. 

5. Розроблення Державної програми 

розвитку систем спеціального зв’язку 

та захисту інформації 

Адміністрація 

Держспецзв’язку 

III квартал створення 

нормативного і 

організаційно-го 

підґрунтя для 

модернізації систем 

спеціального 

зв’язку, розвитку 

систем захисту 

інформації та 

створення 

національної 

телекомунікаційної 

мережі 

Виконується 

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України про 

затвердження Державної цільової програми розвитку спеціального 

зв’язку та захисту інформації, який погоджено із заінтересованими 

державними органами та подано Кабінету Міністрів України (лист 

від 07.07.2016 № 01/02/02-619т). 

Зазначений проект постанови Кабінету Міністрів України 28.07.2016 

схвалено на засіданні Урядового комітету з питань економічної, 

фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного 

комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності 

та доручено Адміністрації Держспецзв’язку провести додаткові 

узгоджувальні процедури з Мінфіном (витяг з протоколу 

від 02.08.2016 № 1018/0/1-16-ДСК). 

Доопрацьований проект постанови повторно виносився на засідання 

(18.08.2016) зазначеного Урядового комітету. Але згідно рішення 

Голови Урядового комітету вказане питання буде розглянуто на 

черговому засіданні Урядового комітету (витяг з протоколу 

від 22.08.2016 № 1095/0/1-16-ДСК). Станом на 08.09.2016 проект 

постанови на розгляд Урядового комітету не виносився, 

продовжується його опрацювання в Секретаріаті Кабінету Міністрів 

України. 

Разом з цим з метою отримання офіційної позиції  

щодо можливості остаточного узгодження проекту постанови 

підготовлено та надіслано на адресу Мінфіну відповідний запит 

(№ 01/02/02-807т від 02.09.2016). 

(оновлена інформація від Адміністрації Держспецзв’язку не 

надходила). 
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Кроки 
Відповідальні за 

виконання 
Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

2. Реформування Міноборони, Збройних Сил та органів військового управління з урахуванням принципів та цінностей, які застосовуються в державах – членах НАТО, 

відповідно до Стратегічного оборонного бюлетеня України (Дорожньої карти оборонної реформи в Україні) 

1. Призначення особового складу 

новоутворених структурних 

підрозділів Міноборони та 

Генерального штабу Збройних Сил 

Міноборони II–III квартали формування 

професійного 

кадрового складу 

Виконано. 

Відповідно до структури апарату Міноборони, затвердженої наказом 

Міноборони від 09.04.2016 № 190 (зі змінами), наказами затверджено 

нові положення та нові функціональні обов’язки особового складу 

структурних підрозділів Міноборони та Генерального штабу 

Збройних Сил України. 

Новоутворені структурні підрозділи Міноборони та Генерального 

штабу Збройних Сил України укомплектовані найбільш 

підготовленим професійним особовим складом, який здатний 

успішно виконувати назрілі загальнодержавні проблеми та 

забезпечувати якісне функціонування визначених органів. 

З метою їх укомплектування працювали комісії до складу яких 

входили представники громадських організацій, Проектного офісу 

реформ та Ради волонтерів. Для заповнення поточного некомплекту 

особового складу була проведена робота по відбору кандидатів на 

вакантні посади. 

Відповідно до вимог спільних директив Міноборони та  

ГШ ЗС України від 25.03.2016 № 322/1/3 та від 11.08.2016 

№ Д322/1/15 у Генеральному штабі Збройних Сил України 

забезпечено виконання заходів щодо реформування структурних 

підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України. 

4. Оновлення підходів до інтеграції з НАТО 

1. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України проекту Указу 

Президента України про внесення 

змін до Указу Президента України від 

12 червня 2013 р. № 328 “Про річні 

національні програми співробітництва 

Україна – НАТО”, яким 

визначатиметься Порядок 

розроблення та проведення оцінки 

виконання річних національних 

програм співробітництва 

МЗС 

інші центральні 

органи виконавчої 

влади 

II квартал приведення річних 

національних 

програм 

співробітництва в 

частині підходів, 

змісту та строків 

виконання у 

відповідність із 

сучасними 

вимогами та 

календарним 

планом взаємодії 

України з НАТО 

Виконано 
МЗС розроблено та подано Кабінету Міністрів України проект Указу 

Президента України про внесення змін до Указу Президента України 

від 12 червня 2013 року № 328 “Про річні національні програми 

співробітництва “Україна – НАТО”, яким визначатиметься Порядок 

розроблення та проведення оцінки виконання річних національних 

програм співробітництва (лист від 26.08.2016 № 414/13-185-1367). 

2. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України проектів: 

МЗС 

інші центральні 

II квартал започаткування 

роботи Комісії з 
Виконано 
Указ Президента України “Питання координації євроатлантичної 
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Відповідальні за 

виконання 
Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

Указу Президента України “Про 

національну систему координації 

співробітництва України з НАТО”; 

Указу Президента України “Про 

утворення Комісії з питань 

координації євроатлантичної 

інтеграції України”, який, зокрема, 

передбачатиме призначення головою 

зазначеної Комісії Віце-прем’єр-

міністра з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції України 

Климпуш-Цинцадзе І. О.; 

затвердження Положення про 

національних координаторів з питань 

співробітництва України з НАТО 

органи виконавчої 

влади 

питань координації 

співробітництва 

України з НАТО 

інтеграції України” від 08.07.2016 № 296/2016, яким утворено 

Комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції України 

(головою призначено Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції України Климпуш-Цинцадзе І. О.) та 

затверджено Положення про Комісію і її склад. 

5. Підвищення ефективності виконання Національною гвардією завдань із забезпечення національної безпеки і оборони, визначених в основних документах з питань 

стратегічного планування національної безпеки і оборони 

1. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України проекту 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України про схвалення Концепції 

Державної програми розвитку 

Національної гвардії на період до 

2020 року 

МВС 

Головне управління 

Національної гвардії 

III квартал створення 

необхідних умов 

для забезпечення 

розвитку 

Національної 

гвардії на період до 

2020 року 

Виконується 

Національною гвардією України розроблено проект розпорядження 

Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції Державної 

програми розвитку Національної гвардії на період до 2020 року”, 

який 13.09.2016 погоджено Міністром внутрішніх справ та 

направлено на погодження до заінтересованих центральних органів 

виконавчої влади. 

6. Створення ефективної моделі для інституційної основи діяльності з координації вирішення проблемних питань на територіях, що зазнали негативного впливу 

внаслідок тимчасової окупації або збройного конфлікту 

1. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України проектів: 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України “Про схвалення Концепції 

Державної цільової програми 

“Відновлення та розбудова миру в 

східних регіонах України”; 

постанови Кабінету Міністрів 

України “Про затвердження 

Державної цільової програми 

“Відновлення та розбудова миру в 

східних регіонах України” 

Міністерство з 

питань тимчасово 

окупованих 

територій та 

внутрішньо 

переміщених осіб 

за участю 

інших органів 

державної влади 

протягом року сприяння 

нормалізації 

ситуації на 

територіях, що 

зазнали негативного 

впливу внаслідок 

тимчасової окупації 

або збройного 

конфлікту, 

відновленню 

промислового 

виробництва та 

інших форм 

Виконується 

Розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про 

схвалення Концепції Державної цільової програми “Відновлення та 

розбудова миру в східних регіонах України”, який внесено на розгляд 

Кабінету Міністрів України (лист від 28.07.2016 № 22/6-586-16). 

Проект розпорядження схвалено на засіданні Уряду 31 серпня 

2016 року та доручено Міністерству з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб у тижневий строк 

провести додаткові консультації щодо Концепції з МЗС та 

Мін’юстом. 

Додаткові консультації Міністерством проведено 05.09.2016. За 

результатами проведених консультацій запропоновано передати на 

підпис Прем’єр-міністру України розпорядження Кабінету Міністрів 
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Кроки 
Відповідальні за 

виконання 
Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

підприємницької 

діяльності, 

відновленню 

пошкодженої 

інфраструктури 

України “Про схвалення Концепції Державної цільової програми 

“Відновлення та розбудова миру в східних регіонах України” в 

існуючій редакції Концепції.  

2. Утворення Ради з питань 

відновлення та розбудови миру в 

Україні 

Міністерство з 

питань тимчасово 

окупованих 

територій та 

внутрішньо 

переміщених осіб 

за участю 

інших органів 

державної влади 

II квартал забезпечення 

координації 

взаємодії з усіма 

заінтересованими 

сторонами за 

участю 

заінтересованих 

центральних та 

місцевих органів 

виконавчої влади, 

громадських 

організацій та 

інших бенефіціарів 

Виконано 

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 № 672 “Про 

утворення Ради з питань відновлення та розбудови миру в Україні”. 

8. Зміцнення соціальної стійкості, розбудова миру та громадська безпека 

5. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України проекту постанови 

Кабінету Міністрів України про 

затвердження Порядку створення, 

ведення та доступу до відомостей 

Єдиної інформаційної бази даних про 

внутрішньо переміщених осіб  

Мінсоцполітики 

Міністерство з 

питань тимчасово 

окупованих 

територій та 

внутрішньо 

переміщених осіб 

протягом року забезпечення 

ведення єдиного 

державного обліку 

фізичних осіб, які є 

внутрішньо 

переміщеними, та їх 

потреб 

Виконано 
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 № 646 

“Про затвердження Порядку створення, ведення та доступу до 

відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо 

переміщених осіб”. 

6. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України проекту постанови 

Кабінету Міністрів України “Про 

утворення територіальних органів 

Міністерства з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб” 

Міністерство з 

питань тимчасово 

окупованих 

територій та 

внутрішньо 

переміщених осіб 

за участю 

інших органів 

державної влади 

протягом року оперативне 

виконання завдань, 

покладених на 

Міністерство з 

питань тимчасово 

окупованих 

територій та 

внутрішньо 

переміщених осіб, 

на місцях 

Виконано 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 495 

“Про утворення територіальних органів Міністерства з питань 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб”. 

9. Інформаційна реінтеграція східних, південних областей України та Автономної Республіки Крим 

2. Започаткування мовлення радіо 

“Голос Донбасу” 

МІП 

Національна 

II–III квартали збільшення якісного 

контенту 
Виконано 

Відновлення мовлення радіо “Голос Донбасу” з 1 липня 2016 року. 
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Кроки 
Відповідальні за 

виконання 
Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

телекомпанія 

(за згодою) 

радіомовлення Радіо тепер можливо слухати на частотах 67,34 МГц у Маріуполі, 

100,3 МГц у Волновасі, 88,0 МГц у Щасті, 95,7 МГц в Авдіївці та на 

сайті телеканалу “До ТеБе” www.dotb.dn.ua. 

4. Створення кримської редакції на 

телеканалі іномовлення “UA|TV” 

МІП II квартал поширення 

об’єктивної 

інформації про події 

в Автономній 

Республіці Крим у 

світі 

Виконано 

Визначено принципи, основні засади та пріоритетність мовлення 

кримської редакції на телеканалі іномовлення “UA|TV”. Забезпечено 

створення та трансляцію телепередач, присвячений поширенню 

інформації про події в Автономній Республіці Крим. Пілотний запуск 

кримської редакції, без відокремленого структурного підрозділу. 

10. Завершення реформи іномовлення України і започаткування роботи щодо популяризації (брендування) України у світі та просування інтересів України у світовому 

інформаційному просторі 

1. Розроблення та подання Кабінетові 

Міністрів України проекту Концепції 

популяризації України у світі та 

просування інтересів України у 

світовому інформаційному просторі 

та подальше представлення її 

громадськості 

МІП III квартал забезпечення 

підтримки 

громадянами 

зазначеної 

Концепції 

Виконується 

Розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про 

схвалення Концепції популяризації України у світі та просування 

інтересів України у світовому інформаційному просторі”, який 

направлено на погодження до заінтересованих органів виконавчої 

влади, 12.09.2016 надіслано на погодження Мін’юсту. 

08.09.2016 в Кабінеті Міністрів України відбулося експертне 

обговорення проекту “Концепції популяризації України у світі та 

просування інтересів України у світовому інформаційному просторі” 

між представниками експертних організацій Львова, Полтави, 

Харкова, Чернігова, експертами Інституту міжнародних відносин 

КНУ ім. Т.Г.Шевченка та фахівцями МІП. Під час дискусії 

спеціалістами було висловлено зауваження та побажання щодо 

концепції, механізмів її реалізації та досягнення ефективних 

результатів. 

 

2. Формування якісного контенту 

телеканалу іномовлення “UA|TV” 

(зокрема не менш як 50 відсотків 

англомовного ефіру) за участю 

журналістів та менеджерів – носіїв 

англійської мови 

державне 

підприємство 

“Мульти-медійна 

платформа 

іномовлення 

України” (за згодою) 

II квартал покращення 

якісного 

наповнення 

контенту 

телеканалу та 

забезпечення 

надання інформації 

на міжнародному 

рівні 

Виконано 
Вироблено план заходів і досягнуто домовленості про контент 

англомовної редакції телеканалу та проектне залучення журналістів і 

менеджерів – носіїв англійської мови. 

4. Розроблення в рамках діяльності 

Міжвідомчої робочої групи при МІП 

та подання Кабінетові Міністрів 

МІП III квартал визначення 

послідовного 

механізму 

Виконується 

Початок виконання запланований після прийняття розпорядження 

Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції популяризації 

http://www.dotb.dn.ua/
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Відповідальні за 

виконання 
Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

України проекту акта про 

затвердження плану заходів з 

реалізації Концепції популяризації 

України у світі та просування 

інтересів України у світовому 

інформаційному просторі 

популяризації 

України у світі та 

просування 

інтересів України у 

світовому 

інформаційному 

просторі 

України у світі та просування інтересів України у світовому 

інформаційному просторі”. 

5. Рестарт Мультимедійної платформи 

іномовлення України (нова студія, 

візуальна складова, нове наповнення) 

державне 

підприємство 

“Мульти-медійна 

платформа 

іномовлення 

України” (за згодою) 

III квартал узгодження 

формату телеканалу 

іномовлення 

“UA|TV” з 

найкращими 

світовими 

стандартами 

Виконується. 

Ведеться робота щодо напрацювання відповідного плану заходів з 

реалізації проекту. 

11. Модернізація консульської служби для захисту інтересів громадян України за кордоном 

1. Завершення автоматизації 

консульських послуг 

МЗС IV квартал спрощення 

процедури 

вчинення 

консульських дій, 

скорочення строків 

опрацювання 

клопотань заявників 

та підвищення 

ефективності 

роботи 

консульських 

підрозділів 

Виконується 

На сьогодні засобами Відомчої інформаційної системи МЗС (далі - 

ВІС) 109 закордонна дипломатична установа та департамент 

консульської служби МЗС здійснюють у централізованому порядку 

оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон, 

дипломатичні та службові паспорти України.  

100 установ здійснює оформлення паспортних документів з 

безконтактними електронними носіями (закуплено 100 комплектів 

для зняття біометричних даних заявника).  

З внутрішніх баз даних закордонних дипломатичних установ 

перенесено до центральної бази даних ВІС 93 % інформацію 

консульського обліку громадян України.  

В десяти закордонних дипломатичних установах встановлено РОS-

термінали для безготівкової оплати консульських послуг, а також 

4 РОS-термінали в оперативному відділі департаменту консульської 

служби в аеропорту “Бориспіль”. 

4. Введення в дію інформаційно-

телекомунікаційної системи “Віза” 

МЗС III квартал забезпечення 

оперативності і 

зручності процесу 

оформлення віз 

іноземцям та 

особам без 

громадянства, 

можливості 

Виконується 

З 01.06.2016 в низці посольств/консульських установ України за 

кордоном (загалом 20) започатковано оформлення українських віз 

засобами інформаційно-телекомунікаційної системи оформлення і 

видачі іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну 

і транзитного проїзду через її територію (ІТС “Віза”), що 

уможливлює реєстрацію візового клопотання он-лайн та призначення 

дати подачі документів в установі безпосередньо через сайт 
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Строк 

Очікувані 

результати 
Стан виконання 

відстеження стану 

оформлення візи; 

здійснення 

контролю за 

виконанням рішень 

щодо видачі віз або 

відмови у їх 

оформленні  

http://visa.mfa.gov.ua. 

Станом на вересень 2016 р. до ІТС “Віза” підключено 46 закордонних 

дипломатичних установ. Решту 68 установ планується підключити до 

кінця 2016 року. В аеропорту “Бориспіль” засобами системи вже 

видано майже 7000 віз. Водночас, продовжується процес технічного 

удосконалення системи з боку інституту-розробника. У цьому 

зв’язку, підключення наступної черги дипустанов вбачається за 

доцільне продовжувати після забезпечення належного 

функціонування системи в посольствах першої черги. 

Крім того, прийнято постанову Кабінету Міністрів України 

від 27.09.2016 № 676 “Про оформлення віз у пунктах пропуску через 

державний кордон у міжнародних аеропортах “Бориспіль” та “Одеса” 

для громадян Китайської Народної Республіки, які в'їжджають в 

Україну з діловою або туристичною метою”. Згідно з постановою, з 

1 жовтня 2016 року у вказаних пунктах пропуску запроваджується 

оформлення разових віз строком дії до 15 днів громадянам КНР на 

підставі документів, що підтверджують діловий або туристичний 

характер поїздки. 

 
 

http://visa.mfa.gov.ua/

