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ВСТУП
Ключовим завданням Уряду після його призначення 14 квітня 2016 р. було 
збереження перших ознак макроекономічної стабілізації та створення пере-
думов для швидкого відновлення економічного зростання 2016-го та наступ-
них років. Забезпечення такого зростання є ключовою вимогою для побудови 
успішної країни, що забезпечує гідний рівень життя для своїх громадян.

На виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, ухваленої 
Верховною Радою України 14 квітня 2016 р., Урядом було підготовлено 
та 27 травня 2016 р. схвалено План пріоритетних дій Уряду на 2016 рік. 
Усвідомлюючи наявні обмеження інституційної спроможності державної 
служби, а також комплексність економічних проблем, що гальмують розви-
ток України, у цьому Плані дій Уряд сфокусував увагу на найбільш гострих 
питаннях, від термінового вирішення яких залежало, чи зможе економіка 
України відновити своє стійке зростання, чи знову повернеться у період тур-
булентності та кризи. План дій став результатом спільної роботи міністерств, 
громадськості та експертного середовища.

Планом дій установлено п’ять стратегічних пріоритетів –  цілей високого 
рівня, без досягнення прогресу в яких неможливо забезпечити створення 
гідних умов життя для громадян України, а саме:

 ● макроекономічна стабілізація;
 ● створення сприятливих умов для розвитку бізнесу;
 ● забезпечення верховенства права та протидія корупції;
 ● підвищення якості державного управління та державних послуг;
 ● відновлення безпеки держави та громадян.

На досягнення цих стратегічних пріоритетів були спрямовані основні заходи 
з реформування та послідовні шляхи їх реалізації.

У цьому звіті представлено стан виконання зазначеного Плану дій та ключові 
досягнення результатів роботи Уряду від моменту його призначення.

Як свідчать результати роботи Уряду в квітні-грудні 2016 р., він виконав 
завдання із забезпечення створення передумов для розвитку економіки.

За статистикою, завдяки зваженій політиці та проведенню першочергових 
реформ Уряд зміг забезпечити довгоочікуване зростання ВВП, динаміка якого пе-
ревищила прогнози багатьох українських експертів та міжнародних організацій.

У першому кварталі 2016 року зростання ВВП становило 0,1 відсотка до від-
повідного кварталу попереднього року, у другому –  1,4 відсотка, у третьо-
му –  2 відсотки, а в четвертому кварталі 2016 року відбулося прискорене 
зростання ВВП –  на 4,7 відсотка, порівняно з четвертим кварталом 2015 
року. За підсумками 2016 року відбулося зростання ВВП на рівні 2,2 відсотка 
(розрахунки на основі квартальних даних Держстату).

На відміну від попередніх років, джерелами зростання є не зовнішні чинники, 
а внутрішні: інвестиційний та споживчий попит. Водночас негативний вплив 
зовнішніх чинників вдалось практично знівелювати. Суттєвим фактором 
покращення економічної динаміки стали і започатковані структурні зміни.

Важливу роль у цих досягненнях відіграли дії Уряду, спрямовані на дерегу-
ляцію підприємницької діяльності, поліпшення бізнес-клімату, підвищення 
ефективності управління державними інвестиціями та державним сектором 
економіки, успішна реалізація положень Угоди про асоціацію між Україною 
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та ЄС, зокрема, в частині створення поглибленої та всеосяжної зони вільної 
торгівлі, а також активна діяльність Уряду у сфері зовнішньоторговельної 
політики, які дали змогу більшості економічних агентів успішно пройти адап-
таційний період і пристосуватись до нових умов функціонування економіки.

ЗМІНА ОБСЯГУ ВВП,  
% ДО ВІДПОВІДНОГО КВАРТАЛУ ПОПЕРЕДНЬОГО РОКУ
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2016 року вдалося кардинально покращити динаміку внутрішніх цін спожи-
вчого ринку, незважаючи на певне зменшення жорсткості монетарної полі-
тики Національного банку та посилення впливу адміністративної складової 
інфляції. За підсумками року, як і очікувалося, інфляція перебувала в межах 
показника, закладеного до бюджету на 2016 рік, – 12,4 відсотка порівняно 
з 43,3 відсотка –  2015 року. Уповільнення темпів інфляції дає змогу наразі 
стверджувати про достатню керованість цінових процесів на внутрішньому 
ринку та позитивний вплив на тривалі очікування суб’єктів господарювання.

ЗМІНИ СПОЖИВЧИХ ЦІН,  
% ДО ВІДПОВІДНОГО МІСЯЦЯ ПОПЕРЕДНЬОГО РОКУ
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Важливим індикатором сприйняття суб’єктами господарювання нових 
економічних реформ стало відновлення довіри до вітчизняної економіки, 
внаслідок чого спостерігається зниження рівня тіньової економіки на п’ять 
відсоткових пунктів, що є найбільшим за роки спостережень (з 40 відсотків 



#ЗВІТУРЯДУ201606

від ВВП за підсумками дев’яти місяців 2015 р. до 35 відсотків за аналогічний 
період 2016 року). Крім того, відбувається збільшення кількості зареєстрова-
них юридичних осіб: за даними ЄДРПОУ, станом на 1 січня 2017 р. кількість 
зареєстрованих юридичних осіб збільшилась на 5,7 відсотка (порівняно 
із 1 січня 2016 року). За даними Національного банку, індекс ділових очіку-
вань у четвертому кварталі 2016 р. продемонстрував одне з найвищих зна-
чень за останні два з половиною роки –  108,7 відсотка. Це відбулося завдяки 
очікуванням респондентів щодо подальшого зростання обсягів реалізації, 
інвестицій в обладнання та виходу з кризи підприємств.

Підвищення довіри, закріплення макроекономічної стабільності одночасно 
з поступовим підвищенням інвестиційної привабливості України дало змогу 
після тривалого падіння інвестицій, що спостерігалося протягом тривалого 
періоду –  з четвертого кварталу 2012 р. до четвертого кварталу 2015 р., акти-
візувати інвестиційну діяльність, що формує довгострокові фактори сталого 
розвитку країни.

За дев’ять місяців 2016 р. обсяги освоєних капітальних інвестицій зросли 
на 16,4 відсотка порівняно зі скороченням на 6 відсотків за дев’ять місяців 
2015 року. Інвестиційний попит був лідером у формуванні позитивного 
внеску у зростання ВВП за підсумками дев’яти місяців 2016 року. Реальне 
зростання валового нагромадження основного капіталу (ВНОК) за під-
сумками дев’яти місяців 2016 р. становило 16,5 відсотка з урахуванням 
зростання протягом усіх трьох кварталів року та формування основної 
складової кумулятивного зростання у третьому кварталі 2016 р., в якому 
зростання ВНОК мало найвищу, починаючи з четвертого кварталу 2007 
року, динаміку на рівні майже 25 відсотків.

ЗМІНА КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ,  
 % ДО ВІДПОВІДНОГО ПЕРІОДУ ПОПЕРЕДНЬОГО РОКУ
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У межах започаткування роботи, спрямованої на забезпечення умов для 
повноцінного функціонування зони вільної торгівлі та розвитку торго-
вельно-економічного співробітництва відповідно до положень Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС змінилась географічна структура україн-
ського експорту на користь збільшення обсягів експорту до країн ЄС, що 
частково компенсувало чергову втрату ринків СНД, у тому числі Росій-
ської Федерації. Так, питома вага експорту товарів до країн ЄС за 2016 рік, 
за попередніми даними Національного банку, збільшилась до 31,9 відсотка 
порівняно з 29,5 відсотка за 2015 рік із одночасним збільшенням обсягів 
на 2,4 відсотка порівняно з падінням на 26,2 відсотка 2015 року. Питома 
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вага експорту товарів до Російської Федерації зменшилась з 11,9 відсотка 
за 2015 рік до 9,3 відсотка за 2016 рік, при цьому спостерігалося зменшення 
обсягів на 25,8 відсотка.

В результаті зростання внутрішнього інвестиційного та споживчого 
попиту, часткової компенсації та географічної переорієнтації у зовнішній 
торгівлі 2016 року мало місце прискорення розвитку усіх без винятку 
видів економічної діяльності реального сектору економіки, зокрема:

 ● промислове виробництво збільшилось на 2,4 відсотка (зокрема, в умовах 
відновлення зростання виробництва продукції машинобудування, вперше 
з 2011 р., у тому числі на тлі значного збільшення обсягу у виробництві 
комп’ютерів, електронної та оптичної продукції для потреб ОПК);

 ● сільськогосподарське виробництво –  на 6,1 відсотка (зокрема, за рахунок най-
більшого за всю історію спостережень врожаю зернових культур, соняшника 
та сої);

 ● будівництво –  на 13,1 відсотка (на фоні започаткування широкомасштабних 
процесів із будівництва житла та оновлення виробничих об’єктів та інфра-
структури);

 ● обіг роздрібної торгівлі –  на 4 відсотки (в умовах розширення фінансових 
можливостей домогосподарств);

 ● вантажообіг –  на 2,4 відсотка, пасажирообіг –  5,4 відсотка (на тлі відновлення 
розвитку пасажирського авіаційного транспорту).

ЗМІНА ОБСЯГІВ ПРОМИСЛОВОЇ, БУДІВЕЛЬНОЇ  
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За таких умов, а також під впливом змін, внесених у податкове законодав-
ство, спрямованих на покращення адміністрування платежів, створення 
рівних та справедливих умов оподаткування, а також підвищення наповню-
ваності бюджету надходження доходів до Державного бюджету за 2016 рік 
порівняно з 2015 роком збільшились на 15,3 відсотка до 616,3 млрд гривень. 
Річний розпис доходів Державного бюджету зі змінами було перевиконано 
на 1,4 відсотка, або на 8,3 млрд гривень. За 2016 рік відшкодовано грошовими 
коштами ПДВ у сумі 94,4 млрд гривень, що на 26,0 млрд гривень, або на 38 
відсотків більше, ніж 2015 року.

Водночас у результаті зростання виробництва, сповільнення інфляційної 
хвилі, підвищення мінімальної заробітної плати (на 13,1 відсотка у 2016 році 
у середньозваженому розрахунку), а також зменшення ставки єдиного соці-
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ального внеску та відповідно навантаження на фонд оплати праці, починаю-
чи з травня 2016 року вперше за останні два роки спостерігається зростання 
реальної заробітної плати у розрахунку до відповідного періоду попереднього 
року, яке за підсумками 2016 року становило 9 відсотків. Водночас номінальна 
середньомісячна заробітна плата штатних працівників у 2016 році збільшила-
ся на 23,5 відсотка до 5 183 гривень. 2016 року високими темпами підвищува-
лася заробітна плата у соціально важливих сферах діяльності: освіті –  на 20,3 
відсотка (номінально до 2015 року) до 3 769 гривень, охороні здоров’я –  на 20,2 
відсотка до 3 400 гривень.

ЗМІНА РЕАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ,  
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У свою чергу, на фоні збільшення оплати праці, а також зменшення обсягу 
заборгованості з виплати заробітної плати відбувається зростання продук-
тивності праці, що значною мірою у подальшому сприятиме підвищенню 
конкурентоспроможності в сучасних умовах господарювання. Зростання 
продуктивності праці за 9 місяців 2016 р. становило 2,4 відсотка у розрахун-
ку до відповідного періоду 2015 року порівняно з падінням на 2,9 відсотка 
за 9 місяців 2015 року. Обсяг заборгованості з виплати заробітної плати 
станом на 1 січня 2017 р. зменшився на 4,8 відсотка порівняно з відповід-
ним періодом 2016 року.

Таким чином, загальна ситуація, яка склалася в економіці за підсумками 
2016 року, незважаючи на наявність істотних проблем та ризиків, дає змогу 
констатувати початок поступового закладання підґрунтя для подальшого 
стабільного розвитку в нових економічних реаліях.

У цілому відповідно до Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік робота 
Кабінету Міністрів була зосереджена на 74 пріоритетних напрямах, за кож-
ним з яких визначена мета, цільові показники, які передбачалось досягнути 
2016 року, а також конкретні кроки, які планувалось зробити до кінця року 
(загалом понад 360).

З метою забезпечення ефективного виконання Плану дій запроваджено 
електронну систему моніторингу його виконання міністерствами та іншими 
центральними органами виконавчої влади із залученням зовнішніх експер-
тів. Моніторинг проводився як за дотриманням строків виконання відповід-
них завдань, так і в частині досягнення визначених індикаторів впроваджен-
ня реформ в тій чи іншій сфері, що дало змогу оперативно врегульовувати 
проблемні питання.
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ПІДВИЩЕННЯ 
ЯКОСТІ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ТА 
ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

 1.  Оптимізація процедур 
розробки та прийняття 
урядових рішень

Мета
Забезпечення системності, передбачуваності та прозорості діяльності Кабінету 
Міністрів України. Деконцентрація повноважень Кабінету Міністрів України та 
підвищення відповідальності міністерств за формування і реалізацію держав-
ної політики у сфері їх компетенції.

Результати роботи за 2016 рік
Міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади на 
постійній основі під час розроблення проектів урядових рішень враховується 
оцінка регулятивного впливу та позиції зацікавлених сторін.

Проекти регуляторних актів розглядаються за оновленою методологією. Аналіз 
вигод та витрат та М-Тест стали ключовими елементами аналізу регуляторно-
го впливу, які відображають соціальну і економічну доцільність регулювання, 
допомагають оцінити вплив, який може мати регуляторний акт на інтереси 
різних груп (держава, суб’єкти господарювання, громадяни).

Незважаючи на те, що 2016 року кількість проектів регуляторних актів, які 
надійшли на погодження до ДРС, зменшилася вдвічі порівняно з 2015 роком 
(844 і 1 819 проектів актів відповідно), кількість відмов у їх погодженні збіль-
шились на 10 відсотків (278 і 424 проекти актів відповідно). Погоджені проекти 
регуляторних актів стали якіснішими.

За результатами проведеного аналізу рішень Уряду на предмет виконання 
ним своїх повноважень як колегіального органу підготовлено та будуть 
внесені на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо передачі 
окремих (невластивих) повноважень Кабінету Міністрів міністерствам та 
іншим центральним органам виконавчої влади, зокрема, проекти Законів 
України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
позбавлення Кабінету Міністрів України невластивих повноважень”, “Про 

I.
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внесення змін до Податкового кодексу України щодо позбавлення Кабінету 
Міністрів України невластивих повноважень”, “Про внесення змін до статті 
20 Бюджетного кодексу України щодо позбавлення Кабінету Міністрів Украї-
ни невластивих повноважень”. 

Запроваджується зміна підходів до розроблення рішень: спочатку готується 
політична пропозиція (визначення проблеми, альтернативних варіантів її 
вирішення, залучення до обговорення представників зацікавлених сторін, 
відбір критеріїв для їх порівняння, вибір та план імплементації кращої з них), а 
вже наступним етапом для реалізації кроків з її впровадження буде підготовка 
нормативних актів.

Так, Урядом визначено деякі пріоритетні сфери діяльності, які потребують за-
твердження політичної пропозиції (розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 8 серпня 2016 р. № 612). Зокрема 2016 року Урядом схвалено: Концепцію 
реформи фінансування системи охорони здоров’я (розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013); Концепцію реалізації дер-
жавної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року (розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 932); Концепцію реалізації 
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова 
українська школа” на період до 2029 року (розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 14 грудня 2016 р. № 988).

Розроблено політичні пропозиції у сфері державної мовної політики – “Нові 
підходи до сприйняття державної мови”, а також щодо реформування 
залізничного транспорту. Розробляються політичні пропозиції у сфері 
теплопостачання, щодо реформування системи державного внутрішнього 
фінансового контролю на період до 2020 року, реформування дипломатич-
ної служби. 

Відповідно до Стратегії реформування державного управління України на 
2016-2020 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів Украйни від 
24 червня 2016 р. № 474, 2016 року за участю експертів розпочато роботу з удо-
сконалення системи стратегічного планування, проведення його моніторингу 
та оцінки, підвищення якості формування державної політики. 

Для прискорення проведення реформ, забезпечення процесу трансформації 
Урядом сформовано проект Середньострокового плану пріоритетних дій 
Уряду до 2020 року, який спрямований на синхронізацію зусилля усіх зацікав-
лених сторін, в тому числі міжнародних організацій та донорської спільноти, 
поєднати в єдиному стратегічному баченні державну політику країни, націле-
ну на підвищення добробуту громадян.

Завершується проведення аналізу чинної системи, вивчення кращих міжна-
родних практик зі стратегічного планування та аналізу політики, інвентари-
зація раніше прийнятих стратегій на предмет їх актуальності та вимог щодо 
звітності.

Формуються пропозиції до Регламенту Кабінету Міністрів України щодо 
узгодження політики, стратегічного планування, узгодження змісту та пого-
дження проектів актів Кабінету Міністрів.

Розробляються методики підготовки стратегічних документів, моніторингу та 
оцінки результативності виконання стратегій, підготовки програмних і стра-
тегічних документів державної політики (аналітична записка, “зелена книга”, 
“біла книга”, концепція, стратегія, програма тощо).
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Цільові показники
Показник Стан реалізації

Ухвалення 18 чітких і зрозумілих стратегічних 
планів міністерств, показників оцінки ефективності 
їх діяльності за єдиними стандартами у співпраці із 
галузевими експертами та інститутами громадян-
ського суспільства

Затверджено 13 стратегічних планів діяльності мі-
ністерств та інших центральних органів виконавчої 
влади. Розробляються стратегічні плани діяльності 
Мінекономрозвитку та МЗС. Стратегічними планами 
визначено завдання та показники результатів їх 
діяльності, спрямовані на досягнення стратегічних 
цілей, а також бюджетні програми, що охоплюють 
встановлені планом цілі та завдання

Передача не менш як 30 відсотків організацій-
но-розпорядчих функцій відомчого характеру від 
Кабінету Міністрів України міністерствам та іншим 
органам виконавчої влади

Підготовлено та погоджуються із зацікавленими ор-
ганами законопроект щодо передачі 95 невластивих 
Кабінетові Міністрів повноважень міністерствам та 
іншим центральним органам виконавчої влади

Подальші дії 
2017 року буде продовжено роботу з удосконалення системи стратегічного 
планування, формування і координації державної політики, зокрема з побудо-
ви взаємоузгодженої системи документів стратегічного планування, створення 
дієвої системи моніторингу виконання документів стратегічного планування, 
розроблення проектів урядових рішень за результатами аналізу політики, 
зокрема, запровадження якісно нових процедур: аналізу проблем, на які спря-
мовується політика, консультацій із зацікавленими сторонами, прогнозування 
впливів на етапі розроблення рішень (зокрема, розрахунків вигод і витрат), 
оцінювання реалізації політики та її перегляду.

Статус

Виконується

Статус

Виконується
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 2.  Впровадження реформи 
державної служби

Мета
Впровадження професійного, політично нейтрального, відповідального, зорі-
єнтованого на потреби громадян інституту державної служби, що забезпечить 
ефективну реалізацію державної політики.

Результати роботи за 2016 рік
1 травня 2016 р. набув чинності Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII 
“Про державну службу”. Протягом 2016 року для реалізації зазначеного Закону 
схвалено чотири законопроекти, прийнято 21 постанову та 13 розпоряджень 
Кабінету Міністрів, 14 наказів Нацдержслужби та Мінсоцполітики.

Започатковано роботу Комісії з питань вищого корпусу державної служби, 
створено ефективні інструменти та процедури її функціонування:

 ● прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 314 
“Про затвердження Порядку обрання представників громадських об’єднань, 
наукових установ, навчальних закладів та експертів до складу Комісії з питань 
вищого корпусу державної служби”;

 ● прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. 
№ 490, яким утворено Комісію з питань вищого корпусу державної служби та 
затверджено її персональний склад;

 ● наказом Нацдержслужби від 4 травня 2016 р. № 94 “Про утворення організа-
ційного комітету з обрання представників громадських об’єднань, науко-
вих установ, навчальних закладів та експертів до складу Комісії з питань 
вищого корпусу державної служби” утворено організаційний комітет з 
обрання представників громадських об’єднань, наукових установ, нав-
чальних закладів та експертів до складу Комісії з питань вищого корпусу 
державної служби.

Для проведення конкурсів на посади державної служби категорії “А” Комісією 
з питань вищого корпусу державної служби схвалено Регламент роботи, пого-
джено типові вимоги до професійної компетентності державних службовців, 
які обіймають посади державної служби категорії “А”, проведено навчання чле-
нів конкурсних комісій із питань застосування Порядку проведення конкурсу 
на зайняття вакантних посад державної служби.

Також постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 448 
затверджено Типові вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад держав-
ної служби категорії “А”.

Станом на 8 лютого 2017 р. оголошено конкурс на 115 посад державної служби 
категорії “А”, проведено – на 110. 

Створений та функціонує веб-портал вакансій державної служби.

У напрямку формування висококваліфікованої, компетентної групи держав-
них службовців, які відповідають за розроблення та реалізацію національних 
реформ, затверджено Концепцію запровадження посад фахівців із питань 
реформ (розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2016 р. 
№ 905). Підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про 
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затвердження плану заходів із реалізації Концепції запровадження посад 
фахівців із питань реформ”.

Забезпечено супроводження у Верховній Раді України проекту нової редакції 
Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” (реєстрацій-
ний номер 2489), який 9 лютого 2017 р. прийнято.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

В усіх міністерствах 
та інших державних 
органах:

 ● проведення конкур-
сів та призначення 
державних секрета-
рів у міністерствах;

 ● розмежування 
політичних посад 
та посад державної 
служби;

 ● створення нових 
служб управління 
персоналом;

 ● забезпечення всту-
пу та просування по 
державній службі 
на основі відкритих 
конкурсів;

 ● впровадження 
ефективної моделі 
управління люд-
ськими ресурсами 
на державній службі

Проведено конкурси на зайняття 110 посад державної служби категорії “А”, з них:
 ● 5 – на зайняття вакантних посад голів обласних державних адміністрацій 
(Миколаївська, Житомирська, Харківська, Київська, Одеська); 

 ● 55 – на зайняття вакантних посад голів райдержадміністрацій;
 ● 4 – на зайняття вакантних посад керівників ЦОВВ; 
 ● 18 – на зайняття вакантних посад перших заступників та заступників керівни-
ків центральних органів виконавчої влади (голів Держлісагентства, Держстату, 
Держлікслужби, Держводагентства, перших заступників голів Держпродспо-
живслужби, Держстату, Держводагентства, Держлікслужби, Держрибгоспу, 
ДМС, Держгеонадр, Держекоінспекції, Держтрансбезпеки, ДІНЗ, Держфінмоні-
торингу, заступники голів Держлісагентства, Держгеонадр, Держекоінспекції, 
Держтрансбезпеки, ДІНЗ, Держпраці, Держаудитслужби);

 ● 19 – на зайняття вакантних посад державних секретарів міністерств та конкурс 
на зайняття вакантної посади Державного секретаря Кабінету Міністрів 
України;

 ● 1 – на зайняття вакантної посади першого заступника Державного секретаря 
Кабінету Міністрів України;

 ● 4 – на зайняття вакантних посад заступників Державного секретаря Кабінету 
Міністрів України.

Крім цього, проведено чотири повторні конкурси на вакантні посади заступника 
Державного секретаря Кабінету Міністрів України, державних секретарів Мінагро-
політики; Мінприроди, Мінмолодьспорту

За результатами проведених конкурсів станом на 8 лютого 2017 р.:

Президентом України призначено:
 ● 18 голів районних держадміністрацій, 
 ● 5 голів обласних держадміністрацій; 

Кабінетом Міністрів України призначено: 
 ● 14 керівників та заступників керівників центральних органів виконавчої влади;  
13 державних секретарів міністерств, Державного секретаря Кабінету Міністрів 
України; трьох заступників Державного секретаря Кабінету Міністрів України

Подальші дії 
2017 року буде продовжено роботу із запровадження посад фахівців із питань 
реформ у державних органах відповідно до розробленого плану заходів із 
реалізації Концепції запровадження посад фахівців із питань реформ. 

 

Статус

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

Мета
Створення оптимальної системи центральних органів виконавчої влади з 
метою усунення функціональних конфліктів та налагодження ефективних 
міжвідомчих комунікацій.

Результати роботи за 2016 рік
Положення про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади 
приведено у відповідність із законодавством, що визначає їх виключну сферу 
повноважень та відповідальності, зокрема, МІП, МТОТ, Міноборони, Мінсоцпо-
літики, Мінфіну, Мін’юсту, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Мінприро-
ди, Мінмолодьспорту, Адміністрації Держспецзв’язку.

Розроблено зміни до Положень про МОН, Український центр оцінювання якості 
освіти, Мінрегіон, Держархбудінспекцію, Мінкультури, ДМС, МЗС, Мінагрополітики.

Забезпечено оптимізацію структури апаратів центральних органів виконав-
чої влади з метою приведення їх організаційних структур у відповідність із 
функціональним навантаженням.

Центральними органами виконавчої влади здійснюється щомісячне звіту-
вання відповідно до доручень Кабінету Міністрів 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).

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Чітке визначення сфери відповідальності, функцій 
та завдань, а також показників ефективності 
діяльності в міністерствах та інших центральних 
органах виконавчої влади

Чітке розмежування повноважень міністерств та 
інших центральних органів виконавчої влади, які 
відповідають за формування політики, та повнова-
жень інших державних органів

Приведено положення про міністерства та інші 
центральні органи виконавчої влади у відповідність 
із законодавством, що визначає їх виключну сферу 
повноважень та відповідальності

Оптимізовано структури апаратів центральних 
органів виконавчої влади з метою приведення їх 
організаційних структур у відповідність із функціо-
нальним навантаженням

Подальші дії 
Продовження здійснення заходів, спрямованих на реформування державного 
управління з метою побудови системи, здатної задовольняти потреби суспільства. 

Статус

Виконується
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Удосконалення процедури підготовки та прийняття рішень Кабінету Міністрів.

Перегляд питань щодо компетенції та повноважень міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади з використанням методики проведен-
ня функціональних обстежень, розроблення якої заплановано на 2017 рік, та 
визначення пропозицій щодо оновлення структур таких органів.

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

Мета
Підвищення ефективності та оперативності роботи державних органів шляхом 
запровадження міжвідомчого електронного документообігу та автоматизова-
ного обміну інформацією між реєстрами.

Результати роботи за 2016 рік
Визначено загальні засади здійснення обміну електронними даними, крім 
інформації, що становить державну таємницю, між суб’єктами владних повно-
важень із державних електронних інформаційних ресурсів під час надання 
адміністративних послуг та здійснення інших повноважень відповідно до 
покладених на них завдань. Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 вересня 2016 р. № 606 “Деякі питання електронної взаємодії державних 
електронних інформаційних ресурсів” затверджено Положення про електрон-
ну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів та перелік пріо-
ритетних державних електронних інформаційних ресурсів для запровадження 
електронної взаємодії (визначено 15 ресурсів).

Здійснюються заходи щодо підключення до електронної взаємодії пріоритет-
них державних реєстрів, а саме Державним агентством із питань електронного 
урядування разом з Адміністрацією Держспецзв’язку, МВС, Мін’юстом, ДМС, 
Держархбудінспекцією, Держгеокадастром запроваджено десять пілотних 
веб-сервісів доступу до пріоритетних реєстрів зазначених установ. 

Від 15 серпня 2016 р. запроваджено обмін документами між Секретаріатом Кабі-
нету Міністрів, центральними органами виконавчої влади, обласними держав-
ними адміністраціями виключно в електронній формі через систему електронної 
взаємодії органів виконавчої влади, крім документів, що містять інформацію з 
обмеженим доступом, фінансових документів, документів із кадрових питань, 
пов’язаних із обробленням персональних даних, документів, що потребують 
нотаріального засвідчення, документів про право власності, документів, пов’яза-
них із розглядом суперечок у судах, звернень громадян, а також документів, які у 
визначених законодавством випадках не можуть бути оригіналами.
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Державному агентству з питань електронного урядування передано функції 
формування державної політики у сфері електронного урядування та розвитку 
інформаційного суспільства (постанова Кабінету Міністрів України від 16 
листопада 2016 р. № 887 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міні-
стрів України щодо діяльності Державного агентства з питань електронного 
урядування”).

Командою Є-data розроблено друге в Україні API (після Національного банку 
України) до модулю веб-порталу “Трансакції Казначейства”. Це забезпечило 
повний доступ по API до бази трансакцій, що розміщені на Єдиному веб-пор-
талі використання публічних коштів. Опрацьовано питання інтеграції баз 
даних Мінекономрозвитку (електронна система закупівель), Мінфіну (єдиний 
веб-портал використання публічних коштів) та Казначейства.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Забезпечення електронного обміну організацій-
но-розпорядчими документами між центральними 
органами виконавчої влади та підключення до 
електронної взаємодії пріоритетних державних 
реєстрів (близько 60)

Здійснено підключення та забезпечено створення 
можливості обміну документами в електронній 
формі через систему електронної взаємодії органів 
виконавчої влади між Секретаріатом Кабінету 
Міністрів, усіма центральними органами виконавчої 
влади та обласними держадміністраціями

Здійснюються заходи щодо підключення до елек-
тронної взаємодії пріоритетних державних реєстрів

Подальші дії
Запровадження системи електронної взаємодії державних електронних інфор-
маційних ресурсів.

Розроблення проекту Закону України “Про державні електронні інформаційні 
ресурси”.

Підключення до системи електронної взаємодії державних електронних інфор-
маційних ресурсів 15 пріоритетних державних реєстрів та баз даних.

Запровадження національного реєстру електронних інформаційних ресурсів.

Розвиток міжвідомчого електронного документообігу.

Переведення у електронну форму процедури підготовки, погодження та вне-
сення на розгляд Кабінету Міністрів проектів нормативно-правових актів.

Запровадження єдиного формату електронного документа, що підтримува-
тиме вимоги до архівних документів, нормативно-правове врегулювання 
забезпечення оперативного зберігання та передачі електронних документів на 
архівне зберігання.

Статус

Виконується
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 5.  Переведення в електронну 
форму надання пріоритетних 
адміністративних послуг

Мета
Запровадження надання пріоритетних адміністративних послуг в електронній 
формі відповідно до переліку 20 базових напрямів електронних послуг ЄС 
(найбільш популярні, соціально важливі та ризиковані з точки зору корупції 
послуги) до 2018 року (близько 50-60 електронних послуг).

Результати роботи за 2016 рік
Схвалено Концепцію розвитку системи надання електронних послуг в Україні, 
яка визначає напрями, механізм і строки формування ефективної системи 
надання електронних послуг в Україні для задоволення інтересів фізичних та 
юридичних осіб через розвиток і підтримку доступних та прозорих, безпечних 
та некорупційних, найменш затратних, швидких та зручних електронних по-
слуг (розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 918). 

Запроваджено надання 16 електронних послуг: 7 – у сфері будівництва, 4 – 
щодо реєстрації та закриття юридичної особи, фізичної особи, яка має намір 
стати підприємцем, 3 – у земельній сфері, по одній – у соціальній та екологіч-
ній сферах.

Триває робота із запровадження адміністративних послуг в електронній формі 
через Єдиний державний портал адміністративних послуг. Зокрема, в елек-
тронній формі надаються 12 адміністративних послуг Мінекономрозвитку та 
6 – Держархбудінспекції. 

Затверджено Порядок інтеграції інформаційних систем державних органів та 
органів місцевого самоврядування до Єдиного державного порталу адміністра-
тивних послуг (спільний наказ Мінекономрозвитку та Мінрегіону від 8 вересня 
2016 р. № 1501/248, зареєстровано в Мін’юсті 4 жовтня 2016 р. за № 1315/29445).

Розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення 
Концепції запровадження ідентифікації особи під час доступу до ресурсів держав-
них інформаційних систем без використання електронного цифрового підпису”.

Розпочато ініціювання пілотних проектів BankID та MobileID.

Із метою Модернізації Урядового веб-порталу залучено грантову допомогу та 
підготовлено технічне завдання для забезпечення модернізації.

Крім того, на розгляд Верховної Ради України внесено проект Закону України 
“Про електронні довірчі послуги” (реєстраційний номер 4685), реалізація по-
ложень якого сприятиме реформуванню законодавства у сфері використання 
інфраструктури відкритих ключів та надання електронних довірчих послуг із 
урахуванням досвіду ЄС, розбудові єдиного простору довіри на основі системи 
електронних довірчих послуг, визнання в Україні електронних довірчих 
послуг, які надаються іноземними постачальниками електронних довірчих 
послуг, що забезпечить активний розвиток транскордонного співробітництва 
та інтеграцію України у світовий електронний інформаційний простір.
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Цільові показники
Показник Стан реалізації

Запровадження 10-15 електронних послуг Запроваджено 16 електронних послуг

Подальші дії
Ухвалення Плану дій із реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг.

Запровадження не менш як 20 пріоритетних електронних послуг.

Забезпечення розвитку та функціонування Єдиного державного порталу 
адміністративних послуг (poslugy.gov.ua) та інтеграція до нього інформаційних 
систем державних органів влади та місцевого самоврядування.

Автоматизація роботи центрів надання адміністративних послуг.

Запровадження уніфікованих інструментів електронної ідентифікації без-
строкової дії.

 6.  Оприлюднення державних 
даних у форматі відкритих 
даних

Мета
Підвищення відкритості та ефективності роботи органів державної влади 
та стимулювання розвитку інноваційного бізнесу шляхом оприлюднення 
державних даних у формі відкритих даних.

Результати роботи за 2016 рік
На Єдиному державному веб-порталі відкритих даних оприлюднено 10 000 
наборів даних та зареєстровано 1 000 розпорядників інформації.

З метою удосконалення веб-порталу відкритих даних триває робота із залучен-
ня міжнародної технічної допомоги в межах проекту USAID TAPAS (“Прозорість 
та підзвітність у державному управлінні та послугах”). 

Ініційовано та забезпечено проведення Національного конкурсу ІТ-проек-
тів EGAP Challenge, зокрема:

 ● проведено дев’ять креативних вікендів (міні-конкурси) з відбору проектів-фіна-
лістів, участь у яких взяло понад 250 команд із представників громадськості та 
ІТ-спеціалістів;

 ● організовано інкубаційну програму для 24 фіналістів;
 ● визначено та підтримано 10 проектів-переможців національного конкурсу.

Статус

Виконано
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Цільові показники
 Показник  Стан реалізації

Відкриття не менше 3 000 наборів  
державних даних

 Відкрито більше 10 000 наборів даних

Проведення національного конкурсу та запрова-
дження не менше 10 проектів на базі відкритих 
даних

Визначено 10 проектів-переможців на базі  
відкритих даних

Подальші дії
Ухвалення дорожньої карти розвитку відкритих даних. 

Оприлюднення не менше 5 000 наборів даних органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування у формі відкритих даних.

Запровадження Всеукраїнського конкурсу проектів на базі відкритих даних. 

 7.  Створення умов для 
формування спроможних 
територіальних громад

Мета 
Підтримка розвитку об’єднаних територіальних громад шляхом залучення 
організаційних, фінансових та інших ресурсів. Оптимізація правового регулю-
вання у сфері здійснення державного контролю за використанням та охороною 
земель, контролю та моніторингу за станом навколишнього природного 
середовища.

Результати роботи за 2016 рік 
Протягом 2016 року утворено 207 об’єднаних територіальних громад, у яких 
проведено перші місцеві вибори. До складу зазначених територіальних громад 
увійшло 946 місцевих рад, що становить понад дев’ять відсотків загальної 
кількості місцевих рад базового рівня.

Таким чином, від моменту прийняття Закону України “Про добровільне об’єднання 
територіальних громад” протягом 2015-2016 років в Україні утворено 366 об’єднаних 
територіальних громад, до складу яких увійшло 1 740 сільських, селищних, міських 
рад, що становить 17 відсотків загальної кількості місцевих рад базового рівня. 

Протягом 2016 року Урядом затверджено зміни до перспективних планів фор-
мування територій громад Запорізької, Кіровоградської, Луганської, Микола-

Статус

Виконано

Статус

Виконано
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ївської та Харківської областей. Крім того, прийнято розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 620 “Про визнання спроможними 
об’єднаних територіальних громад Закарпатської області”. 

Зазначене дало змогу створити нормативно-правові засади переходу новоу-
творених об’єднаних територіальних громад на прямі міжбюджетні відноси-
ни з Державним бюджетом.

Для розбудови інфраструктури об’єднаних територіальних громад 2016 року 
з Державного бюджету місцевим бюджетам було виділено відповідну суб-
венцію у розмірі 1 млрд гривень, за рахунок якої громади реалізували 1 383 
інфраструктурні проекти.

Розроблено проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо внесення 
змін до перспективних планів формування територій громад Дніпропетров-
ської, Донецької, Житомирської, Івано-Франківської, Рівненської, Харківської, 
Хмельницької та Чернігівської областей.

Надавалася організаційно-методична допомога об’єднаним територіальним грома-
дам щодо реалізації проектів розвитку їх інфраструктури. Протягом 2016 року на-
дано понад 7 255 консультацій та роз’яснень. У телефонному режимі надано 15 900 
роз’яснень та методичну допомогу для об’єднаних територіальних громад, органів 
місцевого самоврядування, громадян, для 24-х обласних держадміністрацій.

Із метою врегулювання порядку вирішення питань адміністративно-тери-
торіального устрою, оптимізації системи територіальної організації влади 
розроблено:

 ● проект Закону України “Про засади адміністративно-територіального устрою 
України” (щодо запровадження порядку утворення, ліквідації, встановлення і 
зміни меж адміністративно-територіальних одиниць);

 ● проект постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання оптимізації 
системи територіальної організації влади” (щодо визначення основних 
концептуальних підходів до формування територіальної основи для діяльності 
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої 
влади (адміністративних округів) в областях). 

Забезпечено супроводження у Верховній Раді України проекту Закону Украї-
ни “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширен-
ня повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними 
ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною 
земель” (реєстраційний номер 4355). Законопроект прийнято у першому 
читанні та готується до розгляду у другому читанні.

Забезпечено реалізацію прийнятого на державному рівні рішення про децен-
тралізацію та передачу на місця разом із відповідним фінансовим забезпечен-
ням повноважень із надання найбільш затребуваних громадянами та підпри-
ємцями адміністративних послуг (реєстрація місця проживання, нерухомого 
майна, бізнесу, видача витягів та довідок із земельного кадастру).

На порядку денному запровадження видачі через центри надання адміністра-
тивних послуг паспорта громадянина України у формі картки та паспорта 
громадянина України для виїзду за кордон. Наразі паспорти громадянина 
України у формі картки, а також паспорти громадянина України для виїзду за 
кордон вже видають центри Києва, Кременчука, Луцька, Львова, Маріуполя.

Триває робота із законодавчого забезпечення передачі на місця повноважень 
із видачі посвідчень водія, реєстрації транспортних засобів, а також реєстрації 
актів цивільного стану.
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На цей час в Україні функціонує 682 центри надання адміністративних послуг 
(без урахування центрів, розташованих на території, на якій органи державної 
влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень). Кількість віддалених 
місць для роботи адміністраторів – одинадцять.

Загалом за 2016 рік через мережу центрів надання адміністративних послуг 
надано близько 8 700 000 послуг.

З метою зміцнення служби в органах місцевого самоврядування і підвищен-
ня відповідальності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб 
розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо здійснення державного контролю за відповідністю рішень 
органів місцевого самоврядування Конституції та законам України)”.

Визначено умови оплати праці посадових осіб об’єднаних територіальних 
громад (постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 386 “Про 
внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 
2006 р. № 268”). 

Забезпечено супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України 
“Про публічний контроль” (реєстраційний номер 2297а) шляхом участі у роботі 
тематичної робочої групи профільного Комітету. Законопроектом передбачено 
запровадження дієвого механізму публічного контролю за діяльністю органів 
місцевого самоврядування.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Об’єднано понад сім відсотків загальної кількості 
місцевих рад базового рівня

До складу утворених 2016 року 207 об’єднаних 
територіальних громад увійшло 946 місцевих рад, 
що становить понад дев’ять відсотків загальної 
кількості місцевих рад базового рівня

Подальші дії
Утворення обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів 
місцевого самоврядування, здатної забезпечити доступність та належну якість 
адміністративних та публічних послуг, що надаються цим органом.

Створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для 
забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних і 
делегованих повноважень. 

Статус

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

Мета
Забезпечення надання членам територіальної громади доступних та якісних 
послуг.

Результати роботи за 2016 рік
Запровадження нової моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів, 
створеної в результаті податкової та бюджетної децентралізації, сприяло 
підвищенню мотивації до нарощування дохідної бази місцевих бюджетів.

Із метою забезпечення високого рівня надання освітніх послуг було визначено 
чіткі критерії розмежування відповідальності органів місцевого самовряду-
вання на рівні територіальних громад, районів, областей та сприяння форму-
ванню територіальними громадами (передусім об’єднаними територіальними 
громадами) оптимальної мережі навчальних закладів.

За оперативною інформацією органів управління освітою, в областях функціо-
нують 137 опорних загальноосвітніх навчальних закладів та 360 їх філій.

З метою удосконалення діяльності освітніх округів, опорних шкіл та їх філій 
Урядом внесено зміни до Положення про освітній округ (постанова Кабінету 
Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 574). Зокрема, конкретизовано умови 
створення освітніх округів, зменшено з 360 до 200 осіб кількість учнів, яка 
необхідна для відкриття опорного загальноосвітнього навчального закладу; 
визначено вимоги до найменування такого закладу та видачі документів про 
освіту випускникам навчальних закладів, розташованих в освітньому окрузі.

У Державному бюджеті України на 2017 рік передбачено новий механізм фі-
нансування загальноосвітніх навчальних закладів, а саме за рахунок освітньої 
субвенції передбачається лише фінансування заробітної плати педагогічних 
працівників загальноосвітніх навчальних закладів, крім того, надання повної 
загальної середньої освіти у професійно-технічних навчальних закладах також 
буде надаватись за рахунок освітньої субвенції. Всі інші витрати, пов’язані з 
утриманням загальноосвітніх навчальних закладів, здійснюватимуться за 
рахунок коштів місцевих бюджетів.

Розробляється нова удосконалена формула розподілу освітньої субвенції на 
2018 та подальші роки, яка кардинально відрізняється від формули розподілу 
2017 року, оскільки в ній встановлюється порядок розрахунку нормативу 
видатків на одного учня в частині заробітної плати педагогічних працівників 
загальноосвітніх навчальних закладів, та стимулювання місцевих органів 
щодо використання власних коштів на освітні потреби регіону.
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З метою визначення чітких критеріїв розмежування відповідальності органів 
місцевого самоврядування на рівні територіальних громад, районів, областей 
та сприяння формуванню територіальними громадами (передусім об’єдна-
ними територіальними громадами) оптимальної мережі закладів охорони 
здоров’я прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 30 листопада 
2016 р. № 932 “Про затвердження Порядку утворення госпітальних округів” 
(розробляється проект Примірного положення про госпітальний округ) та 
затверджено Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги та положення про його підрозділи (наказ МОЗ від 29 липня 2016 р. 
№ 801, зареєстрований в Мін’юсті 22 серпня 2016 р. за № 1167/29297), а також 
схвалено Концепцію розвитку системи громадського здоров’я (розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1002) та Концепцію 
реформи фінансування системи охорони здоров’я (розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013).

З метою удосконалення формули розрахунків субвенції у сфері охорони здо-
ров’я на основі обґрунтованих нормативів внесено зміну до пункту 5 Порядку 
та умов надання медичної субвенції з Державного бюджету місцевим бюдже-
там (постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1007). Роз-
роблено проект наказу МОЗ “Про затвердження єдиної методики розрахунку 
вартості медичних послуг”, який перебуває стадії експертного доопрацювання.

Відповідно до Закону України “Про Національну поліцію” розпочалася і триває 
атестація особового складу підрозділів Національної поліції України. Питання 
представництва дільничних офіцерів поліції у громадах буде вирішено після 
призначення особового складу на постійні посади відповідно до затвердженого 
штатного розпису Національної поліції. У повному обсязі це питання може 
бути вирішено у разі прийняття Верховною Радою України та набуття чинності 
Законом України “Про муніципальну варту” (реєстраційний номер 2890). 

Триває робота зі створення поліцейських дільниць в об’єднаних територіаль-
них громадах.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Формування 
оптимальної системи 
навчальних закладів, 
закладів охорони 
здоров’я та соціально-
го захисту, дільничних 
інспекторів. Забез-
печення формування 
субвенції на охорону 
здоров’я, освіту 
на первинному рівні 
виходячи з розра-
хунку нормативів 
бюджетної забезпе-
ченості

Від 1 вересня 2016 року функціонують 137 опорних загальноосвітніх навчальних 
закладів та 360 їх філій. У опорних школах навчається майже 56,5 тис. учнів

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 932 
“Про затвердження Порядку утворення госпітальних округів”. МОЗ розробляєть-
ся проект Примірного положення про госпітальний округ

Затверджено Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги та положення про його підрозділи (наказ МОЗ від 29 липня 2016 р. 
№ 801, зареєстрований в Мін’юсті 22 серпня 2016 р. за № 1167/29297)

Внесено зміну до пункту 5 Порядку та умов надання медичної субвенції 
з Державного бюджету місцевим бюджетам (постанова Кабінету Міністрів 
України від 28 грудня 2016 р. № 1007)

2016 року було здійснено перехід на прямі міжбюджетні відносини Державного 
бюджету з бюджетами об’єднаних територіальних громад. Так, розрахунок ме-
дичної субвенції здійснювався, зокрема, до рівня 159 об’єднаних територіальних 
громад. Загальний обсяг медичної субвенції на 2016 рік становив 44 433,7 млн 
гривень, для бюджетів об’єднаних територіальних громад –  846,8 млн гривень

Загальний обсяг освітньої субвенції на 2016 рік становив 44 512,5 млн гривень, 
для об’єднаних територіальних громад –  1,9 млрд гривень

За оперативною інформацією Казначейства, зазначені видатки станом на 31 груд-
ня 2016 р. профінансовані на 100 відсотків до річних планових призначень

Статус

Виконується



#ЗВІТУРЯДУ201624

Подальші дії
Корегування та затвердження перспективних планів спроможних громад 
областей з огляду на те, що процес об’єднання територіальних громад є безпе-
рервним. 

Врегулювання порядку вирішення питань адміністративно-територіального 
устрою України, оптимізація системи територіальної організації влади.

Посилення відповідальності органів місцевого самоврядування та їх посадових 
осіб за прийняття рішень, що не відповідають законодавству.

Затвердження в описовому та вартісному вигляді соціальних нормативів за 
кожним із делегованих державою органом місцевого самоврядування повно-
важень у розрахунку на середньостатистичну адміністративно-територіальну 
одиницю, враховуючи мінімальне і максимальне значення таких нормативів 
із урахуванням обсягів фінансових ресурсів.

Сприяння створенню умов для формування мережі дільничних поліцейських 
в об’єднаних територіальних громадах.

Продовження формування мережі опорних шкіл (2017 року кількість закладів 
мережі планується збільшити на 100), затвердження нової формули розрахун-
ків освітньої субвенції. 
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 9.  Реформа урядових 
і стратегічних комунікацій 
та комунікаційна підтримка 
реформ Кабінету Міністрів 
України

Мета
Створення прозорої дієвої системи урядових комунікацій, яка сприятиме 
злагодженому виконанню державних завдань в межах визначеного порядку 
денного. Така система успішно сприятиме реалізації комунікації з населенням 
щодо реформ Кабінету Міністрів України, донесенню до населення питань 
щодо особливостей та специфіки тих чи інших заходів Кабінету Міністрів 
України. Також в межах підвищення обороноздатності країни передбачається 
реалізація Дорожньої карти з партнерства України та НАТО у сфері стратегіч-
них комунікацій.

Результати роботи за 2016 рік
Проаналізовано функціонування урядових комунікаційних структур 
12 європейських країн та визначено принципи концепції реформи урядових 
комунікацій. Вивчено та проаналізовано стан функціонування комунікацій-
них ресурсів центральних органів виконавчої влади. Розроблено структуру 
управління урядовими комунікаціями. Сертифіковано 25 тренерів із держав-
них комунікацій.

У межах модернізації системи урядових комунікацій восени 2016 року 
розпочато реалізацію стратегії “Єдиного голосу”, яка має на меті координацію 
комунікаційної діяльності міністерств та інших центральних органів вико-
навчої влади щодо роз’яснення цілей та змісту реформ, що проводить Уряд. 
У межах стратегії започатковано проведення координаційних нарад керів-
ників комунікаційних підрозділів виконавчої влади, розпочато створення 
системи навчання та перепідготовки фахівців у сфері публічних комунікацій, 
реалізовано низку комунікаційних кампаній.

Розроблено та презентовано Єдину систему моніторингу та аналітики для всіх 
органів державної влади.

З метою інформування громадян про реформи Уряду протягом 2016 року 
забезпечено реалізацію комунікаційної кампанії щодо підтримки реформи 
децентралізації, освітньої комунікаційної кампанії (поширено відеоролики 
“Дорожня карта як здобути українську освіту школярам з Донбасу та Криму”, 
“Рівність прав на освіту”), з енергоефективності (поширено відеоролики “Як 
навчитися використовувати енергоресурси ефективно”, “Реформа енергетич-
ного сектору”), щодо електронних послуг для населення.

Проведено інформаційну кампанію під назвою “Запитай у лікаря”, зокрема 
поширено однойменний відеоролик в ефірі телерадіоорганізацій. Також 
у регіонах України було поширено друковану соціальну рекламу під назвою 
“Право на вільний вибір лікаря”.
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Крім того, реалізовано комплексну комунікаційну кампанію “Держава тур-
бується про тебе” щодо запровадження єдиної ціни на газ та вдосконалення 
механізму субсидій. В межах кампанії розміщено ролики на телебаченні, 
радіо та в соціальних мережах.

Протягом 2016 року також були проведені інформаційні кампанії за такими 
напрямами: підвищення мінімальної заробітної плати, пріоритети Держав-
ного бюджету України на 2017 рік, боротьба з корупцією, державні закупівлі, 
безоплатна правова допомога, підтримка внутрішньо переміщених осіб 
та на тему тимчасової окупації Автономної Республіки Крим, євроінтеграцій-
них процесів, протидії незаконному обігу зброї, підтримки людей похилого 
віку тощо.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Введення в дію трьох пілотних проектів щодо 
єдиного офісу комунікацій в міністерствах та інших 
центральних органах виконавчої влади

В межах модернізації системи урядових комунікацій 
розпочато реалізацію стратегії “Єдиного голосу”, 
яка передбачає координацію комунікаційної 
діяльності міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади щодо роз’яснення цілей та змісту 
реформ, що проводить Уряд. Розпочато реалізацію 
низки пілотних проектів, зокрема, щодо планування 
комунікаційної діяльності центральних органів 
виконавчої влади, створення системи навчання та 
перепідготовки фахівців у сфері публічних комуніка-
цій, реалізації низки комунікаційних кампаній

Проведення п’яти комплексних комунікаційних 
кампаній на підтримку ключових реформ Кабінету 
Міністрів України з метою донесення до населення 
питань щодо їх специфіки: децентралізація, енерго-
ефективність, електронні послуги для населення, 
реформа освіти та системи охорони здоров’я

Проведено близько десяти комплексних комуні-
каційних кампаній на підтримку ключових реформ 
Кабінету Міністрів України

Подальші дії
Забезпечення виконання Доктрини інформаційної безпеки України, зокрема, 
в частині розбудови та розвитку державних стратегічних комунікацій.

Подальша реалізація стратегії “Єдиного голосу”.

Надання комунікаційної підтримки таких реформ Уряду: перехід до цифрового 
мовлення; реформування сектору безпеки і оборони; реформа державного 
управління; децентралізація; енергоефективність; реформа освіти; національ-
но-патріотичне виховання; захист прав людини. 

Статус

Виконано

Статус

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

Мета
Створення фінансових механізмів стимулювання регіонів, подання якісних 
проектів регіонального розвитку, які сприяють прискоренню розвитку регіо-
нів, та визначення джерел фінансування проектів, які відповідають держав-
ним пріоритетам, забезпечення послідовності та стабільності фінансування 
проектів регіонального розвитку протягом їх життєвого циклу.

Результати роботи за 2016 рік
Удосконалено процедури конкурсного відбору інвестиційних програм і про-
ектів регіонального розвитку, що реалізуються коштом державного фонду 
регіонального розвитку (постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 
2016 р. № 766 “Про внесення змін до Порядку підготовки, оцінки та відбору 
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізо-
вуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку” та на-
каз Мінрегіону від 1 квітня 2016 р. № 80 (зареєстровано в Мін’юсті 18 квітня 
2016 р. за № 578/28708), зокрема запроваджено моніторинг реалізації таких 
програм і проектів, забезпечено їх стабільне та передбачуване фінансування, 
підвищено прозорість та об’єктивність рішень регіональних комісій, удоско-
налені питання оцінки та відбору ними відповідних інвестиційних програм 
і проектів.

Підписано Додаткову угоду № 1 між Урядом України та Європейською Комісі-
єю, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування Про-
грами підтримки секторальної політики –  Підтримка регіональної політики 
України (дає змогу використати 50 млн євро секторальної бюджетної підтрим-
ки на реалізацію програм і проектів, передбачених Державною стратегією 
регіонального розвитку на період до 2020 року).

Завдяки досягнутому прогресу в реалізації регіональної політики наприкінці 
2016 року отримано від Європейської комісії перший транш у сумі 23 млн євро  
(652 млн гривень), який буде спрямовано для реалізації відібраних на конкурс-
ній основі проектів регіонального розвитку. 

Встановлено механізм використання коштів, передбачених у Державному 
бюджеті та отриманих від ЄС у межах виконання Угоди про фінансування 
Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної полі-
тики України для фінансування проектів регіонального розвитку, а також 
проведення конкурсного відбору таких проектів (постанова Кабінету Міністрів 
України від 16 листопада 2016 р. № 827 “Деякі питання фінансування програм 
та проектів регіонального розвитку”).

Відкрито доступ до фінансових ресурсів ЄС (загальна сума максимального 
внеску ЄС до 366,05 млн євро) для реалізації проектів прикордонного співробіт-
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ництва в межах чотирьох програм прикордонного співробітництва (“Басейн 
Чорного моря 2014-2020 роки”, “Україна – Угорщина – Словаччина – Румунія 
2014-2020 роки”, “Україна – Польща – Білорусь 2014-2020 роки”, “Україна – Руму-
нія 2014-2020 роки”).

Затверджено Державну програму розвитку транскордонного співробітництва 
на 2016-2020 роки, якою визначено пріоритетні напрями та основні завдання 
розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки, механізм її реа-
лізації, обсяги та джерела фінансування. Програмою передбачається реалізація 
25 проектів транскордонного співробітництва, які спрямовані на розвиток 
інфраструктури прикордонних регіонів України, охорону навколишнього 
природного середовища тощо.

У 19 регіонах прийнято рішення про створення Агенцій регіонального роз-
витку, дев’ять з яких зареєстровано та функціонують (Вінницька, Волинська, 
Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Хмельницька, Черкаська, 
Чернівецька області).

2016 року завершено процес середньо- і довгострокового планування на рівні 
регіонів, зокрема, схвалено рішеннями відповідних місцевих рад стратегії 
розвитку Запорізької, Львівської та Тернопільської областей, і на основі онов-
лених регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації впрова-
джуються проекти регіонального розвитку.

З метою створення умов для забезпечення стабільного, передбачуваного та 
доступного фінансування регіонального розвитку, спрощення та прискорення 
процедури отримання регіонами коштів державного фонду регіонального 
розвитку, запровадження системи відбору інвестиційних програм і проектів 
відповідно до пріоритетів регіонального розвитку та критеріїв, які визначати-
муться Кабінетом Міністрів, уточнення повноважень суб’єктів, уповноважених 
на прийняття рішення про фінансування інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку коштом державного фонду регіонального розвитку 
розроблено проекти Законів України “Про внесення змін до Бюджетного кодек-
су України” та “Про внесення змін до Закону України “Про засади державної 
регіональної політики”. 

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Скорочення (на 80-120 днів) часу прийняття 
рішень щодо розподілу коштів державного фонду 
регіонального розвитку за проектами та строками 
початку реалізації проектів

Забезпечено щорічне включення багаторічних 
проектів, відібраних регіональними комісіями, до 
переліків для їх фінансування з державного фонду 
регіонального розвитку без повторного/додатково-
го відбору до строку завершення їх реалізації відпо-
відно до плану-графіка, що сприятиме стабільному 
фінансуванню проектів

Запровадження системи відбору інвестиційних про-
грам і проектів регіонального розвитку відповідно 
до пріоритетів регіонального розвитку та критеріїв, 
які визначатимуться Кабінетом Міністрів України 
на короткострокову перспективу (один-три роки) та 
забезпечуватимуть досягнення цілей і виконання 
завдань Державної стратегії регіонального розвит-
ку на період до 2020 року, регіональних стратегій 
розвитку та планів заходів з їх реалізації

Розроблено проекти Законів України “Про внесення 
змін до Бюджетного кодексу України” та “Про вне-
сення змін до Закону України “Про засади державної 
регіональної політики”

Статус

Виконується
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Виконується
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Показник Стан реалізації

Збільшення обсягу та забезпечення збереження 
залишків коштів державного фонду регіональ-
ного розвитку на рахунках загального фонду 
Державного бюджету для здійснення відповідних 
цільових витрат, пов’язаних з реалізацією проек-
тів, у наступному бюджетному періоді (внесено 
зміни до Бюджетного кодексу України)

Розроблено проекти Законів України “Про внесення 
змін до Бюджетного кодексу України” та “Про вне-
сення змін до Закону України “Про засади державної 
регіональної політики”

Ухвалення необхідних урядових рішень щодо 
порядку підготовки, реалізації та фінансування 
з державного фонду регіонального розвитку для 
вирішення завдань, пов’язаних з реалізацією 
Державної стратегії регіонального розвитку 
на період до 2020 року

2016 року прийнято постанову Кабінету Міністрів 
України від 26 жовтня 2016 р. № 766 “Про внесення 
змін до Порядку підготовки, оцінки та відбору 
інвестиційних програм і проектів регіонального 
розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку”, 
зокрема, забезпечено послідовність фінансування 
багаторічних проектів державного фонду регіо-
нального розвитку, підвищено прозорість рішень 
регіональних комісій, запроваджено моніторинг 
виконання проектів

Подальші дії
Розроблення плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії ре-
гіонального розвитку на період до 2020 року (Забезпечення реалізації пріоритетів 
та завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року).

Забезпечення підготовки та укладення міжнародного договору між Урядом 
України та Європейською Комісією щодо участі України у Дунайській трансна-
ціональній програмі.

Сприяння розробленню та впровадженню проектів регіонального розвитку 
відповідно до підходів ЄС.

Статус

Виконано

Статус
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МАКРОЕКОНОМІЧНА 
СТАБІЛІЗАЦІЯ ТА  
СТАЛЕ ЕКОНОМІЧНЕ 
ЗРОСТАННЯ

 1. Бюджетна реформа
Мета

Забезпечення фінансової стабільності за рахунок більш послідовної та перед-
бачуваної бюджетної політики в середньостроковій перспективі, посилення 
бюджетної дисципліни, підвищення ефективності планування бюджетних 
видатків. Як наслідок –  підвищення якості та ефективності надання держав-
них послуг для громадян: з кожної витраченої з бюджету гривні громадяни 
матимуть більший зиск, ніж сьогодні.

Результати роботи за 2016 рік
За 2016 рік Державний бюджет України отримав 616,3 млрд гривень, що 
на 81,6 млрд гривень, або на 15,3 відсотка більше, ніж за 2015 рік.

Загальна сума касових видатків Державного бюджету України за 2016 
рік становила 684,7 млрд гривень, що на 18,7 відсотка, або на 107,8 млрд 
гривень більше за 2015 рік. Усі захищені видатки було профінансовано 
у запланованому обсязі та забезпечено їх зростання 2016 року порівняно 
з 2015 роком, зокрема:

 ● на соціальний захист та соціальне забезпечення на 146,5 відсотка (майже 
у 1,5 раза);

 ● на оборону та безпеку –  на 126,6 відсотка;
 ● на охорону здоров’я –  108,8 відсотка;
 ● на освіту –  115,4 відсотка.

Дефіцит Державного бюджету утримано в межах цільових показників.

Законом України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” (зі змінами) 
визначено граничний обсяг дефіциту Державного бюджету у сумі 83,7 млрд 
гривень, або 3,7 відсотка ВВП (у розрахунках враховано прогнозний обсяг 
номінального ВВП у 2262,8 млрд гривень за методологією СНР-2008), що відпо-
відає домовленостям та узгоджено із МВФ.

За підсумками 2016 року, фактичний дефіцит Державного бюджету становив 
70,1 млрд гривень, що відповідає 80,4 відсотка річного планового показника 
зі змінами, або 3,1 відсотка прогнозного обсягу номінального ВВП.

Забезпечено формування та вчасне подання на розгляд Верховної Ради 
України збалансованого проекту Державного бюджету України на 2017 рік. 

II.
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Державний бюджет України на 2017 рік прийнято Верховною Радою України 
21 грудня 2016 р. (Закон України № 1801-VIII).

Державний бюджет України на 2017 рік розроблено з урахуванням положень 
Програми діяльності Уряду, Основних напрямів бюджетної політики на 2017 
рік (розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 478), 
Стратегії сталого розвитку “Україна-2020”.

Основні напрями бюджетної політики на 2017 рік передбачають спрямування 
фінансового ресурсу держави на досягнення цілей реформ, які заплановано 
провести 2017 року, а також враховує ключові завдання бюджетної політики 
в усіх сферах, що дасть змогу забезпечити соціальний захист населення, 
підвищення обороноздатності держави, створення умов для економічного 
зростання та виконання боргових зобов’язань у повному обсязі. Водночас 
Основні напрями визначають пріоритетні завдання податкової політики, ме-
ханізм реалізації пріоритетних державних цільових програм, спрямованих, 
зокрема, на проведення реформ, надання державної підтримки соціально-еко-
номічного розвитку регіонів.

Розроблено модель середньострокового бюджетного планування з урахуван-
ням кращих європейських практик.

2016 року не вдалося затвердити середньострокову стратегію управління 
державним боргом відповідно до вимог бюджетного законодавства у зв’язку 
з переглядом програми співпраці з МВФ, у зв’язку з чим ця робота триватиме 
протягом 2017 року.

Крім того, з метою забезпечення стабільності фінансової системи і захисту 
прав та охоронюваних законом інтересів вкладників держава за пропозицією 
Національного банку набула права власності на акції ПАТ КБ “Приватбанк” 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2016 р. 
№ 961 “Деякі питання забезпечення стабільності фінансової системи”.

Входження держави у капітал ПАТ КБ “Приватбанк” дало змогу не допустити 
дестабілізації фінансової системи та забезпечити виконання усіх зобов’язань 
банку перед клієнтами –  як фізичними, так і юридичними особами.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Утримання дефіциту Державного 
бюджету 2016 року на рівні 3,7 відсотка 
валового внутрішнього продукту

Дефіцит Державного бюджету утримано в межах цільових 
показників

Законом України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” 
(зі змінами) визначено граничний обсяг дефіциту Державного 
бюджету у сумі 83,7 млрд гривень, або 3,7 відсотка ВВП (у розра-
хунках враховано прогнозний обсяг номінального ВВП у 2262,8 
млрд гривень за методологією СНР-2008), що відповідає 
домовленостям та узгоджено із МВФ

За підсумками 2016 року, фактичний дефіцит Державного 
бюджету становив 70,1 млрд гривень, що відповідає 80,4 від-
сотка річного планового показника зі змінами, або 3,1 відсотка 
прогнозного обсягу номінального ВВП

Статус

Виконано
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Показник Стан реалізації

Утримання у середньостроковій 
перспективі дефіциту Державного 
бюджету: 2017 року –  3 відсотки 
валового внутрішнього продукту; 
2018–2,5 відсотка валового внутріш-
нього продукту, 2019 року –  2,3 відсотка 
валового внутрішнього продукту

Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету на 2017 рік 
передбачено на рівні 3 відсотків ВВП (77,5 млрд гривень), що 
відповідає програмі співпраці з МВФ

Прогнозом Державного бюджету України на 2018 і 2019 роки, 
поданим до Верховної Ради України разом із проектом Закону 
України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, визначе-
но дефіцит Державного бюджету на наступні за плановим два 
бюджетні періоди в межах “маяків” Меморандуму з МВФ та від-
повідно до схваленого Урядом проекту Основних напрямів 
бюджетної політики на 2017 рік: 2,5 відсотка ВВП –  2018 року, 
2,3 відсотка ВВП –  2019 року

Подальші дії
Затвердження плану заходів із реалізації Стратегії реформування системи 
управління державними фінансами на 2017–2021 роки.

Розроблення проекту Основних напрямів бюджетної політики (бюджетної 
декларації) на 2018–2020 роки (визначення у її складі лімітів видатків).

Запровадження повноцінної системи планування і оцінювання виконання 
Державного бюджету.

Розроблення змін до Бюджетного кодексу України щодо переходу від річного 
до середньострокового бюджетного планування.

 2.  Реформування податкової 
системи

Мета
Покращення інвестиційного клімату в Україні за рахунок спрощення податко-
вої системи та адміністрування податків, що матиме позитивний вплив на еко-
номічне зростання, залучення інвестицій та створення нових робочих місць.

Протидія ухиленню від оподаткування за рахунок офшорних юрисдикцій 
та боротьба з корупційними схемами, реалізація яких здійснюється через 
офшорні зони.

Адаптація національного законодавства до законодавства ЄС.

Результати роботи за 2016 рік
Прийнято Закон України від 21 грудня 2016 р. № 1797-VIII “Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату 
в Україні”. Зміни, передбачені Законом, насамперед спрямовані на підви-

Статус

Виконано
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щення якості адміністрування, тобто процесу нарахування, сплати податків 
і взаємодії платника і податкової служби, що дасть змогу скоротити витрати 
коштів та часу для бізнесу, усунути перепони, які призводять до ускладнення 
діяльності та розвитку підприємництва.

Зокрема, запроваджено єдиний публічний Реєстр заяв на бюджетне відшко-
дування ПДВ, відповідно до якого Казначейство на підставі даних Реєстру без 
висновків органів ДФС (в автоматичному режимі) перераховуватиме кошти, 
які підлягають відшкодуванню з бюджету; передбачено здійснення контроль-
но-перевірочної роботи на обласному рівні, районні податкові інспекції 
виконуватимуть виключно сервісні функції.

З метою виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в частині впрова-
дження до національного законодавства норм європейського законодавства:

 ● прийнято Закон України від 20 грудня 2016 р. № 1791-VIII “Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році”;

 ● внесено на розгляд Верховної Ради України проекти Законів України “Про вне-
сення змін до Митного кодексу України” (реєстраційний номер 4615) та “Про 
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” (реєстраційний номер 
6016). Також на розгляд Верховної Ради України було внесено законопроекти 
“Про внесення змін до Митного кодексу України щодо оптимізації територіаль-
них органів державної фіскальної служби” (реєстраційний номер 4515), та “Про 
внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної 
власності під час переміщення товарів через митний кордон України” (реєстра-
ційний номер 4614), проте зазначені законопроекти не були включені до по-
рядку денного сесії Верховної Ради України.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 795 
“Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міні-
стрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340 і від 19 листопада 2012 р. № 1104”. 
Відповідними змінами удосконалено порядок знищення конфіскованих 
тютюнових виробів та врегульовано питання знищення конфіскованого 
обладнання для промислового виробництва тютюнових виробів.

Розроблено проект Стратегії протидії незаконному виробництву та обігу 
тютюнових виробів на період до 2021 року.

22 листопада 2016 р. Україна подала заявку на вступ до BEPS-асоціації (План 
дій щодо питання протидії зменшенню податкової бази та виведення прибут-
ку з-під оподаткування (Асtion Plan on Base Erosion and Profit Shifting (ВЕРS), 
підготовлений Організацією економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР) у 2013 році) з 1 січня 2017 р., чим підтвердила готовність разом із біль-
шістю країн боротися з агресивним податковим плануванням та захищати 
свої податкові надходження.

Обов’язковий мінімальний стандарт включає імплементацію чотирьох кроків, 
у тому числі –  кроку “Трансфертне ціноутворення. Обмін звітами між країнами”.

Разом із Комітетом Верховної Ради України з питань податкової та митної по-
літики в межах діяльності робочої групи розробляються зміни до Податкового 
кодексу України щодо запровадження трирівневої структури документації 
з трансфертного ціноутворення.

Істотно спрощено форми та порядок заповнення податкової звітності з по-
датку на додану вартість, що дало змогу скоротити витрати часу платників 
на їх складення та мінімізувати допущення помилок під час їх заповнення, 
зокрема, зведено до мінімуму обсяг інформації, що підлягає відображенню 
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у податковій декларації та додатках до неї; передбачено, що дані про плат-
ника-контрагента та суми податку, сплачені постачальникам, відображати-
муться у додатках до декларації з податку не всіма платниками, а лише тими, 
які декларуватимуть суми до бюджетного відшкодування (наказ Мінфіну від 
25 травня 2016 р. № 503 “Про затвердження змін до деяких нормативно-право-
вих актів Міністерства фінансів України”).

Міністром фінансів затверджено план та програму підвищення обізнаності 
платників податків щодо можливості подання єдиної звітності за єдиним 
соціальним внеском і податком на доходи фізичних осіб та їх сплати загаль-
ною сумою.

Урядом внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України 
“Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо мінімізації впливу 
на адміністрування надходжень до бюджету” (реєстраційний номер 4516), 
положеннями якого передбачено спрощення процедури адміністративного 
оскарження грошових зобов’язань платниками податків за рахунок вста-
новлення однорівневої системи (7 липня 2016 р. Верховною Радою України 
законопроект прийнято в першому читанні).

Починаючи з ІІІ кварталу 2016 р., Мінфіном розпочато роботу з перегляду 
узагальнених податкових консультацій, зокрема, зібрано інформацію від 
платників податків, контрольних органів, експертів, профільних асоціацій 
та народних депутатів України, за результатами її узагальнення сформовано 
перелік питань, щодо врегулювання яких формуються узагальнені податкові 
консультації.

За результатами опрацювання питання щодо розроблення законопроекту 
про внесення змін до Податкового кодексу України в частині оподаткування 
акцизним податком енергопродуктів (стосовно включення до підакцизних 
товарів вугілля та природного газу з нульовою ставкою оподаткування) взято 
до уваги те, що статтею 4 Податкового кодексу України визначений принцип 
податкового законодавства як економічність оподаткування, який передбачає 
установлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюдже-
ту значно перевищує витрати на їх адміністрування.

Урядом внесено на розгляд до Верховної Ради України проект Закону України 
“Про внесення зміни до статті 19 Закону України “Про центральні органи 
виконавчої влади” щодо заступників керівника центрального органу вико-
навчої влади” (реєстраційний номер 4510), проте зазначений законопроект 
не був включений до порядку денного сесії Верховної Ради України.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Прийняття відповідних законів та інших норматив-
но-правових актів

Прийнято Закон України від 21 грудня 2016 р. 
№ 1797-VIII “Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо покращення інвестиційного 
клімату в Україні”

Подальші дії
Розробка стратегії розвитку податкової системи на середньострокову перспек-
тиву, яка буде узгоджена зі стратегією економічного розвитку, реформуванням 
бюджетного процесу та пенсійної системи.

Статус

Виконується
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Розширення можливостей електронного кабінету платника податків, який 
дозволить платнику подавати звітність у електронному вигляді та отримува-
ти сервісні послуги податкових органів на безконтактній основі.

Впровадження, відповідно до рекомендації ОЕСР, заходів із протидії розми-
ванню податкової бази та виведенню прибутків за кордон, вдосконалення 
контролю за трансфертним ціноутворенням.

  3. Реформа ДФС
Мета

Завершення комплексної реформи ДФС. Оптимізація процесів у ДФС, що дасть 
змогу підвищити ефективність її роботи, мінімізувати контакти працівників 
Служби з представниками бізнесу для зниження рівня корупції. Проведення 
ефективної аналітичної роботи, що сприятиме зменшенню податкових пере-
вірок, підвищенню спроможності протидіяти ухиленню від сплати податків.

Зменшення в результаті проведення реформи часових витрат платників 
податків на взаємодію з податківцями, а також обмеження можливостей для 
хабарництва з боку податківців. Оптимізація структури ДФС та скорочення 
кількості штатних одиниць, що дасть змогу заощадити бюджетні кошти, які 
передбачаються ДФС.

Результати роботи за 2016 рік
З метою реформи ДФС та проведення моніторингу ефективності реформ ДФС 
Міністром фінансів затверджено Ключові показники ефективності (КРІ) для 
ДФС на період від 1 жовтня 2016 р. до 31 грудня 2017 року.

У межах процесу реформування триває кадрове оновлення ДФС, зокрема, 
значно скорочено її чисельність. В результаті виконання Плану заходів зі ско-
рочення штатної чисельності працівників Державної фіскальної служби, 
затвердженого наказом ДФС від 2 листопада 2015 р. № 834, у 2016 році скороче-
но чисельність працівників служби на 3,6 тис. штатних одиниць.

У межах реформи ДФС також передбачено ліквідацію податкової міліції у її сьогод-
нішньому вигляді та створення єдиного органу протидії фінансовим злочинам.

У межах реалізації системної реформи митниці та з метою наближення 
українського законодавства в податковій та митній сферах до норм Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС в частині створення поглибленої та всеосяжної 
зони вільної торгівлі з ЄС на розгляд Верховної Ради України внесено проекти 
Законів України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо упов-
новаженого економічного оператора та спрощень митних формальностей” 
(реєстраційний номер 4777) та “Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо особливостей оподаткування операцій із ввезення на митну 
територію України товарів уповноваженими економічними операторами” 
(реєстраційний номер 4776).
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Реалізація положень законопроектів суттєво спростить митні формальності 
для підприємств із високим ступенем довіри, буде передумовою для май-
бутнього визнання статусу уповноважених економічних операторів, що 
надаватимуться органами доходів і зборів України, органами держав-членів 
ЄС, та участі українських УЕО у формуванні так званих безпечних ланцюгів 
постачання товарів відповідно до вимог Рамкових стандартів Всесвітньої 
митної організації.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 371 
утворено Міжвідомчий цільовий центр та спільні мобільні групи із запобіган-
ня та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи, 
за результатами діяльності яких, зокрема, планові показники надходжень 
від митниці за підсумками 2016 року перевиконано на 18,3 млрд гривень, 
а у січні 2017 року –  на 2,3 млрд гривень.

Запроваджено з 1 серпня 2016 р. інформаційний обмін між органами до-
ходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за прин-
ципом “єдиного вікна” з використанням електронних засобів передачі 
інформації, що дає змогу:

 ● спростити та прискорити процес взаємодії підприємств та органів державної 
влади, які здійснюють митний, санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-сані-
тарний, фітосанітарний, екологічний, радіологічний та інші види контролю;

 ● забезпечити одночасне проведення огляду товарів та/або відбору зразків усіма 
контрольними органами та за наявності звернення декларанта про фізичний 
огляд –  органами доходів і зборів.

За результатами аналізу функціонування “єдиного вікна” протягом серп-
ня-грудня 2016 р. наявні позитивні тенденції.

Якщо протягом серпня застосування принципу “єдиного вікна” бізнес скори-
стався системою у 0,4 відсотка випадків, то за результатами грудня цей показ-
ник вже становить 14,2 відсотка. Від початку роботи інформаційної системи 
“єдине вікно” за її допомогою оформлено майже 56 тис. видів контролю.

На цей час робочою групою під головуванням Прем’єр-міністра України 
готується план заходів щодо реформування української митниці з урахуван-
ням, зокрема, зобов’язань України в межах СОТ, Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС.

Зроблено перші кроки щодо провадження діяльності ДФС як однієї юридичної 
особи, зокрема, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 30 берез-
ня 2016 р. № 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 семи спеціалізо-
ваних державних податкових інспекцій шляхом їх приєднання до Офісу 
великих платників податків ДФС, як результат –  створення однієї юридичної 
особи: Офісу великих платників податків ДФС.

Положення про Офіс великих платників податків Державної фіскальної 
служби затверджено наказом ДФС від 9 червня 2016 р. № 504, 20 липня 2016 р. 
затверджено структуру Офісу.

Крім того, Законом України від 21 грудня 2016 р. № 1797-VIII “Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного кліма-
ту в Україні” закладено основу для реорганізації ДФС в одну юридичну особу 
через надання права керівництву ДФС делегувати певні управлінські функції 
“уповноваженій особі контролюючого органу”.
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Також з метою усунення дублювання функцій та оптимізації процесів ДФС 
розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Питання функ-
ціонування територіальних органів Державної фіскальної служби”, яким 
передбачено проведення ліквідації як юридичних осіб публічного права 
всіх податкових територіальних органів ДФС та утворення територіальних 
управлінь ДФС у регіонах як структурних підрозділів апарату ДФС. Наразі 
зазначений проект постанови проходить процедуру узгодження.

Проведення аудиту роботи ДФС та проведення переатестації буде завершено 
2017 року в межах реалізації Закону України “Про державну службу”.

З метою запровадження ефективної системи оцінки ризиків діяльності 
платників податків та ступенів контролю залежно від ризиків внесено зміни 
до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових 
перевірок платників податків щодо визначення критеріїв ризиків від про-
вадження діяльності платників податків (наказ Мінфіну від 4 серпня 2016 р. 
№ 723, зареєстровано в Мін’юсті 23 серпня 2016 р. за № 1177/29307).

Створено захищений канал передачі даних між Мінфіном та Казначейством 
для здійснення співробітниками Мінфіну прямого доступу до сховища даних 
Казначейства за допомогою системи побудови звітів.

Проведено роботу з інтеграції інформаційних систем податкової та митної 
служби. Зокрема, здійснюється обмін інформацією щодо суб’єктів зовнішньо-
економічної діяльності та про податкову заборгованість суб’єктів зовнішньо-
економічної діяльності. Також дані вантажних митних декларацій вико-
ристовуються в системах електронного адміністрування ПДВ та електронного 
адміністрування реалізації пального. Розроблено програмне забезпечення 
щодо відбору суб’єктів господарювання для митного аудиту та здійснюється 
його тестування.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Скорочення до липня 2016 р. чисельності працівни-
ків ДФС до 41 178 осіб

2016 року скорочено чисельність працівників служ-
би до 41 178 штатних одиниць (скорочено на 3,6 тис. 
штатних одиниць)

Подальші дії
Ліквідація податкової міліції та створення єдиного органу щодо протидії 
фінансовим злочинам.

Статус

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

Мета
У середньостроковій перспективі –  збільшення обсягу коштів, що надходять 
до Державного бюджету, залучення капіталу приватних інвесторів у розвиток, 
модернізацію та технічне переоснащення приватизованих підприємств, створен-
ня додаткових робочих місць, забезпечення соціальних гарантій працівників.

До кінця року –  внесення змін до переліку державних підприємств, що не під-
лягають приватизації, з метою його скорочення.

Посилення корпоративного управління суб’єктів господарювання (прове-
дення аудиту фінансової звітності державних підприємств станом на кінець 
2015 року, створення наглядових рад у державних унітарних підприємствах, 
включення незалежних директорів до складу органів управління господар-
ських товариств та державних підприємств).

Результати роботи за 2016 рік
Урядом запропоновано виключити з переліку об’єктів права державної 
власності, що не підлягають приватизації, 391 об’єкт –  на розгляд до Верховної 
Ради України внесено проект Закону України “Про внесення змін до Закону 
України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають 
приватизації” щодо деяких об’єктів сільськогосподарської та транспортної 
галузей” (реєстраційний номер 4536).

Значно розширено перелік об’єктів, що пропонуватимуться до приватизації (по-
становою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. № 588 внесено відповід-
ні зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р. № 271 “Про 
проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015–2017 роках”).

Прийнято рішення про приватизацію належних державі пакетів акцій ВАТ 
“Оріана”, ПАТ “Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат”, ПАТ “Турбоа-
том”, ПАТ по газопостачанню та газифікації “Коростишівгаз”, ПАТ “Львівський 
завод “Автонавантажувач”, ВАТ “Автоливмаш”, ПАТ “Кам’янець-Подільськсіль-
маш”, ВАТ “Оснастка”, затверджено плани розміщення їх акцій та продовжено 
строки розміщення пакетів акцій низки інвестиційно привабливих об’єктів, 
зокрема, об’єктів енергетичної галузі (розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 28 грудня 2016 р. № 1057 “Про внесення змін до деяких розпоря-
джень Кабінету Міністрів України з питань приватизації”).

З метою проведення прозорої приватизації протягом року вперше запущено 
всі аукціони через електронні біржі.

На оголошених 2016 року понад 1 тис. аукціонах продано 147 об’єктів.

Уперше проведено аукціон без оголошення ціни з продажу пакета акцій ПАТ 
“Славутський завод залізобетонних виробів”.
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Запущено новий тип аукціонів –  “голландські” –  для продажу неліквідних об’єк-
тів малої приватизації, які роками не продавалися на “класичних” аукціонах 
у зв’язку з відсутністю попиту. Проведено близько 120 голландських аукціонів.

Для залучення більшої кількості потенційних інвесторів до об’єктів, які 
пропонуються до продажу:

 ● створено онлайн-каталог об’єктів приватизації;
 ● створено офіційну сторінку з приватизації об’єктів державної власності 

privatization.gov.ua, яка дає змогу всім потенційним інвесторам бачити весь 
прозорий процес приватизації об’єктів державної власності;

 ● підготовлено інфобуклети “Приватизація в Україні 2016–2017” і “Прозора 
приватизація в Україні”, які розіслано представникам ділових кіл України 
та потенційних інвесторів усього світу.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 878 затвер-
джено Порядок залучення радників у процесі приватизації об’єктів державної 
власності, який дасть змогу з урахуванням міжнародних стандартів провести 
повну підготовку об’єкта до приватизації, презентувати його широкому колу 
потенційних покупців в Україні та за її межами.

З метою спрощення та прискорення процедури передачі об’єктів державної 
власності до сфери управління Фонду державного майна для їх подальшої 
приватизації оптимізовано перелік документів, які надаються для відповідної 
передачі, зокрема, передбачено можливість подавати низку документів лише 
в разі їх наявності (постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2017 р. 
№ 13 “Про внесення змін до пункту 12 Положення про порядок передачі об’єк-
тів права державної власності”).

Розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України (щодо спрощення процесу приватизації)”, яким планується 
суттєво удосконалити, спростити і скоротити процедури приватизації для 
досягнення високих темпів приватизації, прозорості та відкритості привати-
заційного процесу, залучення широкого кола інвесторів до придбання держав-
ної власності. На сьогодні законопроект доопрацьовується з урахуванням 
зауважень органів виконавчої влади та експертів.

Розроблено та доопрацьовується проект Закону України “Про внесення змін 
до деяких законів України” (щодо вдосконалення процедури приватизації 
майна і землі підприємств агропромислового комплексу).

З метою зменшення кількості неефективних підприємств державної власно-
сті розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання 
реформування управління об’єктами права державної власності”, яким перед-
бачається затвердити переліки державних підприємств, які передбачається 
ліквідувати, приватизувати або залишити у державній власності.

За оперативними даними, станом на 31 грудня 2016 р. від продажу пакетів ак-
цій акціонерних товариств та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних 
з приватизацією державного майна, надійшло 188 918, 89 тис. гривень.

З метою реформи корпоративного управління:

прийнято постанови Кабінету Міністрів України:
 ● “Про формування та ведення реєстру контрактів, укладених з керівниками суб›єк-

тів господарювання державного сектору економіки” (від 21 грудня 2016 р. № 991);
 ● “Про затвердження Порядку встановлення чітких цілей діяльності для державних 

унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких 
більше 50 відсотків (часток) належать державі” (від 9 листопада 2016 р. № 1052);
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розроблено проекти постанов Кабінету Міністрів України:
 ● “Про деякі питання управління державними унітарними підприємствами 

та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 
відсотків акцій (часток) належать державі”, якою затверджуються порядок 
утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради державного 
підприємства; порядок визначення (проведення конкурсного відбору) незалеж-
них членів наглядової ради; вимоги до незалежного члена наглядової ради; 
критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим для 
державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному 
капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, зокрема, 
за наявності одного з таких критеріїв: вартість активів державного підпри-
ємства або господарського товариства перевищує 2 млрд гривень або розмір 
чистого прибутку перевищує 1,5 млрд гривень, а також якщо кількість акціоне-
рів-власників простих акцій такого господарського товариства становить 10 
осіб або більше;

 ● “Деякі питання управління об’єктами державної власності”, якою затверджу-
ється порядок визначення (затвердження) кандидатур представників держави, 
які призначаються (обираються) до наглядових рад державних унітарних 
підприємств та господарських товариств, у статутних капіталах яких більше 50 
відсотків акцій (часток) належать державі, і представників держави, які беруть 
участь у загальних зборах таких господарських товариств;

 ● “Про затвердження порядку оприлюднення інформації про діяльність держав-
них унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі 
яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також господар-
ських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господар-
ським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків”;

 ● “Про затвердження порядку добровільного страхування відповідальності керів-
ників та членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господар-
ських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) 
належать державі”.

З метою визначення доцільності утворення державної холдингової компанії, 
очікуваних результатів від її утворення, проводяться консультації з провід-
ними міжнародними компаніями з управління активами, МВФ та ЄБРР для 
обрання оптимальної моделі управління суб’єктами господарювання держав-
ного сектору економіки.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

У середньостроковій перспективі –  максимальне 
скорочення переліку державних підприємств, що 
не підлягають приватизації

До кінця року –  скорочення переліку державних 
підприємств, що не підлягають приватизації, 
з урахуванням пропозицій уповноважених 
органів управління

Скорочення відбудеться після прийняття Верхов-
ною Радою проекту Закону України “Про внесення 
змін до Закону України “Про перелік об’єктів 
права державної власності, що не підлягають 
приватизації” (реєстраційний номер 4536)

Збільшення обсягу коштів, що надходять 
до Державного бюджету від сплати дивідендів 
та податків, зниження рівня корупції

2016 року і від сплати господарськими товари-
ствами дивідендів і частини чистого прибутку 
до Державного бюджету надійшло 2,746 млрд 
гривень (2015 року –  3,786 млрд гривень, але 
з урахуванням 1,779 млрд гривень дивідендів 
ПАТ “Укрнафта” за 2011–2013 роки)

Статус

Виконано

Статус

Виконується
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Подальші дії
Удосконалення приватизаційних процесів з метою забезпечення їх прозоро-
сті, відкритості та спрощення.

Продовження приватизації підприємств відповідно до переліків, затвердже-
них Кабінетом Міністрів України.

Затвердження переліків державних підприємств, які передбачається ліквіду-
вати, приватизувати або залишити у державній власності.

Запровадження утворення на особливо важливих підприємствах наглядових 
рад на новій нормативній базі.

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

Мета
Створення нових робочих місць та розвиток економіки за рахунок покращен-
ня ділового клімату та розвитку малого та середнього бізнесу. Зменшення 
кількості адміністративних бар’єрів для бізнесу, а також недопущення ство-
рення нових економічно необґрунтованих систем регулювання. Зниження 
адміністративного тиску на бізнес та нівелювання корупціогенних чинників. 
Гармонізація системи технічного регулювання з європейською.

Створення нової моделі захисту прав споживачів в Україні, яка відповідала би 
потребам сучасної ринкової економіки, гарантувала безпечність продук-
ції, що вводиться в обіг.

Результати роботи за 2016 рік
2016 року Урядом затверджено оновлений план заходів щодо дерегуляції гос-
подарської діяльності на 2016-2017 роки (розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 23 серпня 2016 р. № 615), який містить 112 завдань, реалізація яких 
дозволить вирішити нагальні проблеми у сферах надання адміністративних 
послуг, державного нагляду, ІТ, аграрній, харчовій, будівельній, транспортній 
сферах, а також з питань митного, валютного та податкового регулювання. 
Детальний звіт про стан виконання зазначеного Плану розміщено на офіцій-
ному веб-сайті ДРС –  www.dkrp.gov.ua.

Здійснювалися заходи щодо підвищення позицій України в рейтингу Doing 
Business 2017 у межах виконання плану дій щодо імплементації кращих 
практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світово-
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го банку у методології рейтингу “Ведення бізнесу” (розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1406).

Невиконання у повному обсязі плану заходів щодо дерегуляції господарської 
діяльності на 2016-2017 роки та плану дій щодо імплементації кращих прак-
тик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового 
банку у методології рейтингу “Ведення бізнесу” (у 2016 році), є наслідком 
ситуації, що склалася через сукупність об’єктивних та суб’єктивних чинників, 
тож у рейтингу Doing Business 2017 Україна посіла 80 місце.

Забезпечується супроводження у Верховній Раді України проекту Закону 
України “Про внесення змін до деяких Законів України (щодо підвищення 
ефективності процедур банкрутства)” (реєстраційний номер 3132-д), розро-
бленого з метою удосконалення процедур банкрутства та покращення позиції 
України за індикатором “Врегулювання неплатоспроможності” у щорічному 
дослідженні Світового Банку “Ведення бізнесу” (передбачено зменшення 
тривалості процедур; скасування зайвих перепон для порушення справи 
про банкрутство; забезпечення прав конкурсних кредиторів; забезпечення 
реалізації майна боржника виключно на аукціоні за найвищою ціною).

З метою підвищення вимог до виконавців робіт у будівництві та скасування 
вимоги отримання вихідних даних ДСНС Урядом схвалено та подано для 
розгляду Верховною Радою України проект Закону України “Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення 
будівельної діяльності” (реєстраційний номер 5587).

З метою підвищення ефективності регулювання певний час Урядом проводи-
лася робота щодо системного перегляду регуляторних актів. На разі охоплено 
ключові сфери: сільського господарства та безпеки харчових продуктів; 
будівництва; енергетики; транспорту та інфраструктури; інформаційних 
технологій та телекомунікацій. 2016 року при відповідних міністерствах 
утворено робочі групи, які затвердили плани-графіки із системного перегляду 
регуляторних актів. Результатом перегляду має стати скасування неефектив-
них та необґрунтованих регулювань, внесення змін із урахуванням кращих 
світових практик.

Третього листопада 2016 р. прийнято Закон України “Про внесення змін до За-
кону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності” щодо лібералізації системи державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності” № 1726-VIII. Зазначеним Законом 
України зменшено періодичність та тривалість перевірок, розширено права 
суб’єктів господарювання, зокрема, щодо недопуску органу державного наг-
ляду (контролю) до проведення заходів нагляду (контролю), а також запрова-
джено інші норми, спрямовані на спрощення державного нагляду (контролю) 
та зменшення адміністративного навантаження на бізнес.

У сфері державного ринкового нагляду розроблено та схвалено Урядом проект 
Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової 
продукції”, який внесено на розгляд Верховної Ради України (реєстраційний 
номер 5450).

Із 27 актів європейського секторального законодавства, визначених До-
датком ІІІ до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, в Україні прийнято 
24 технічних регламенти, з яких 23 уже є обов’язковими до застосування.

Стороною ЄС наприкінці жовтня 2016 року погоджено Дорожню карту заходів 
щодо започаткування процесу офіційного оцінювання української інфра-
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структури якості з боку ЄС з метою укладення Угоди про оцінку відповідності 
та прийнятність промислової продукції (АСАА).

Передано на розгляд Стороні ЄС тексти семи Законів України, трьох Техніч-
них регламентів у пріоритетних для АСАА секторах, та порівняльні таблиці 
відповідності стану Технічних регламентів положенням відповідного законо-
давства ЄС.

Наприкінці січня 2017 року отримано коментарі Сторони ЄС до трьох законів 
України та трьох українських технічних регламентів, які наразі опрацьову-
ються Українською Стороною з метою продовження переговорів стосовно 
укладення Угоди АСАА (у березні 2017 року у м. Брюссель).

Протягом останніх років прийнято всі 1 642 національні стандарти, ідентич-
ні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає 
презумпцію відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів 
виробництва чи інших об’єктів вимогам технічних регламентів у пріоритет-
них для АСАА секторах (низьковольтне обладнання –  737, електромагнітна 
сумісність –  136, машини –  769), і які необхідні для включення до переліків 
національних стандартів.

Забезпечене спрощення умов ведення бізнесу засобами технічного регу-
лювання, зокрема, прийнято понад 76 підзаконних нормативно-правових 
актів з метою реалізації нових Законів України “Про стандартизацію”, “Про 
метрологію та метрологічну діяльність” та “Про технічні регламенти та оцін-
ку відповідності”.

2016 року:
 ● прийнято 1 466 національних стандарти, з яких 1 320 –  національних стандар-

тів, ідентичних міжнародним та європейським стандартам (усього протягом 
2014-2016 років прийнято 6 749 стандартів, з яких 6 388 –  національних стандар-
тів, ідентичних міжнародним та європейським стандартам);

 ● прийнято 49 технічних регламентів (46 розроблено на основі європейських 
директив), з яких 48 технічних регламентів впроваджено;

 ● здійснено перехід від обов’язкової сертифікації продукції в державній системі 
сертифікації до оцінки відповідності вимогам технічних регламентів;

 ● перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, скорочено 
на 87,6 відсотка;

 ● скасовано державні випробування засобів вимірювальної техніки, які заміне-
но на оцінку відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам технічних 
регламентів;

 ● удвічі скорочено перелік категорій законодавчо врегульованих засобів вимірю-
вальної техніки.

17–18 листопада 2016 р. за підтримки проекту “FORBIZ –  створення кращого 
бізнес-середовища” (ініціатива EU4Business) презентовано основні напрями 
проекту Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні 
на період до 2020 року. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України 
“Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва 
в Україні на період до 2020 року” оприлюднено для громадського обговорення 
та доопрацьовується із заінтересованими органами виконавчої влади.

З метою імплементації нових норм Закону України “Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, запрова-
джених Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” щодо 
лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності”  
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№ 1726-VIII, розробляються порядки функціонування інтегрованої автомати-
зованої системи державного нагляду (контролю), здійснення комплексних 
планових заходів державного нагляду (контролю), проведення перевірок 
органів державного нагляду (контролю).

Завершено заходи зі зменшення кількості контрольних органів. Так, на поча-
ток 2017 р. повноваження та функції центральних органів виконавчої влади, 
рішення про припинення яких прийнято відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи 
центральних органів виконавчої влади”, виконують утворені згідно із зазна-
ченою постановою органи, або органи, на які покладені відповідні повнова-
ження.

Розроблено механізм взаємодії органів доходів і зборів та органів державного 
ринкового нагляду під час здійснення контролю продукції. Наразі триває ро-
бота з підготовки проекту Протоколу про інформаційне співробітництво між 
ДФС та Мінекономрозвитку та додатків до нього щодо опису інформаційних 
потоків, їх класифікації, інформації про постачальника, одержувача та кінце-
вих користувачів інформації, на забезпечення виконання вимог, установле-
них Законами та постановами Кабінету Міністрів України. Після підписання 
зазначеного Протоколу та забезпечення технічної сумісності інформаційних 
систем державного ринкового нагляду та інформаційної системи органів 
доходів і зборів проводитиметься робота з доопрацювання програмного забез-
печення інформаційних систем державного ринкового нагляду.

Розроблено та погоджується із зацікавленими центральними органами вико-
навчої влади та державними колегіальними органами проект розпорядження 
Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції державної політики 
у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року”.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Ліквідація не менше 50 адміністративних  
бар’єрів для бізнесу

Ліквідовано 76 адміністративних бар’єрів  
для бізнесу

Входження до перших  
50 країн світу за сприятливістю умов для прова-
дження підприємницької діяльності 2017 року та до  
20 провідних країн світу –  2018 року

За результатами 2016 року, Україна піднялася до 80 
місця у рейтингу Doing Business. З метою виконання 
показника оновлено дорожню карту (розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів України від 23 листопада 
2016 р. № 926 “Про внесення змін до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. 
№ 1406”), виконання якої сприятиме входженню 
України у ТОП-50 у 2017 році та ТОП-30 у  
2018 році

Зменшення до шести кількості сфер господарської 
діяльності, відносини щодо здійснення державного 
нагляду (контролю) в яких не регулюються Законом 
України “Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності” (ва-
лютний контроль, митний контроль на державному 
кордоні, державний експортний контроль, контроль 
за дотриманням вимог бюджетного законодав-
ства, банківський нагляд, державний контроль 
за дотриманням вимог законодавства про захист 
економічної конкуренції)

Зменшено до семи кількість сфер господарської 
діяльності, відносини щодо здійснення державного 
нагляду (контролю) в яких не регулюються Законом 
України “Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності” 
(валютний контроль, митний контроль на держав-
ному кордоні, державний експортний контроль, 
контроль за дотриманням вимог бюджетного 
законодавства, банківський нагляд, державний 
контроль за дотриманням вимог законодавства про 
захист економічної конкуренції, державний нагляд 
(контроль) в галузі телебачення і радіомовлення)

Статус

Виконано

Статус

Виконано

Статус

Виконується
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Показник Стан реалізації

Лібералізація державного нагляду (контролю), 
в повному обсязі запровадження орієнтованих 
на ризик підходів до здійснення заходів державного 
нагляду (контролю) в усіх сферах, переорієнтування 
державного нагляду (контролю) на запобігання 
правопорушенням у сфері господарської діяльності

З 1 січня 2017 р. набув чинності Закон України “Про 
внесення змін до Закону України “Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності” щодо лібералізації 
системи державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності”, яким, зокрема, зменшено 
періодичність та тривалість перевірок, розширено 
права суб’єктів господарювання

Забезпечення функціонування системи державного 
ринкового нагляду згідно із зобов’язаннями України 
в межах Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
Співтовариством з атомної енергії і їхніми держава-
ми-членами, з іншої сторони

Імплементовано відповідні положення acquis ЄС 
до національного законодавства, зокрема, щодо 
встановлення вимог для ринкового нагляду та без-
пеки продукції, правові та організаційні засади 
яких встановлені такими Законами України:

 ● Про державний ринковий нагляд і контроль 
нехарчової продукції

 ● Про загальну безпечність нехарчової продукції
 ● Про відповідальність за шкоду, завдану внаслі-
док дефекту в продукції

Подальші дії
Системний перегляд регуляторних актів на більш як 70 ринках.

Виконання оновленого плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності.

Виконання завдань плану дій щодо імплементації кращих практик якісного 
та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методо-
логії рейтингу “Ведення бізнесу”.

Схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні 
на період до 2020 року та затвердження плану заходів з реалізації Стратегії.

Імплементація положень Закону України “Про внесення змін до Закону 
України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господар-
ської діяльності” щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) 
у сфері господарської діяльності”.

Продовження роботи українською стороною з метою укладення з ЄС Угоди 
АСАА у пріоритетних секторах.

Схвалення Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів 
на період до 2020 року та затвердження плану заходів з реалізації Концепції.

Статус

Виконується

Статус

Виконується
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 6.  Продовження реформи 
системи державних 
закупівель

Мета
Проведення процедур закупівель в єдиній електронній системі закупівель 
та забезпечення доступу до всієї інформації про публічні закупівлі.

Розроблення методики ризик-менеджменту процедур закупівлі та створення 
умов для побудови системи онлайн-моніторингу закупівель з метою суттєвого 
посилення громадського контролю за закупівлями.

Проведення численних публічних заходів для популяризації публічних 
закупівель серед представників бізнесових кіл та спрощення порядку участі 
в закупівлях шляхом інтеграції електронної системи закупівель з іншими 
системами електронного врядування.

Для підвищення якості та спрощення процедури закупівель започаткування 
роботи пілотної центральної закупівельної організації, бібліотеки приблиз-
них специфікацій та перебудова системи навчання в даній сфері.

Результати роботи за 2016 рік
Запущено веб-портал для проведення моніторингу закупівель –  DoZorro.org. 
Пілотними замовниками, які використовуватимуть портал, стали Київська 
міськдержадміністрація, Дніпропетровська облдержадміністрація, Дніпровська 
міськрада, Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта”.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. 
№ 928 “Про реалізацію пілотного проекту з організації діяльності централізо-
ваної закупівельної організації”.

Розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про реалі-
зацію експерименту з організації діяльності централізованої закупівельної 
організації на території Донецької області”.

Створено та введено в роботу конструктор приблизних специфікацій.

Сформовано базу даних для 217 найпопулярніших товарів, які закуповувати-
муть через публічні тендери, відповідно до вимог конструктора приблизних 
специфікацій.

Разом із Проектом ЄС “Гармонізація системи державних закупівель України 
зі стандартами ЄС” проведено десять регіональних семінарів, спрямованих 
на покращення практичного застосування законодавства у сфері закупівель, 
включаючи питання запобігання та виявлення корупції.

Проведено навчальний семінар для співробітників Національного антикорупцій-
ного бюро, який спрямований на покращення практичного застосування законо-
давства у сфері закупівель, включаючи питання здійснення моніторингу за проце-
дурами закупівлі за допомогою модулю бізнес-аналітики www.bi.prozorro.org 
для виявлення процедур закупівель, що можуть мати ознаки порушень.
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Запроваджено курси з питань публічних закупівель. Проведено цикл тренін-
гів із закупівель у форматі “Тренінг для Тренерів” (Training of Trainers, ТoТ).

Розроблено проект методики ризик-менеджменту, що перебуває на верифіка-
ції у міжнародних експертів.

Триває робота з інтеграції електронної системи закупівель до державних реє-
стрів, які ведуться Мін’юстом, МВС, ДФС, та єдиного веб-порталу використання 
публічних коштів, зокрема:

прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 593 
“Деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”. Прийняття 
зазначеної постанови дає можливість отримувати відомості з Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань в електронному вигляді для їх подальшого сприйняття автомати-
зованими та інформаційними системами;

узгоджуються відповідні технічні питання до проведення інтеграції електро-
нної системи закупівель до державних реєстрів, які ведуться МВС та ДФС;

погоджено з державним підприємством “Національні інформаційні системи” 
та Мін’юстом модель підключення до Єдиного веб-порталу використання 
публічних коштів;

погоджено з Казначейською службою вимоги до інтеграції. Розроблено проект 
плану інтеграції.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Забезпечення економії 5 млрд гривень, після 
запровадження електронної системи закупівель. 
Мінекономрозвитку планується зекономити до 20 
відсотків загальної суми закупівель (10 відсотків –  
за рахунок зменшення корупції та 10 відсотків –  
за рахунок підвищення конкуренції)

Від моменту запровадження електронної системи 
закупівель та станом на 1 січня 2017 р. економія 
бюджетних коштів становила близько 8,3 млрд 
гривень, що становить 10,2 відсотка загальної суми 
закупівель

Забезпечення можливості проведення перевірки 
усіх даних щодо процедур закупівлі, розміщених 
на сайті bi.prozorro.org

Запущено разом із громадськими організаціями 
та бізнесом модуль бізнес-аналітики (bi.prozorro.org), 
який в інтерактивному режимі реального часу надає 
громадянам доступ до інформації щодо проведення 
процедур закупівлі через електронну систему

Підвищення середнього показника участі в закупів-
лях до 3,2 учасника за рахунок спрощення доступу 
до закупівель через електронну систему закупівель

2016 року середній показник участі у закупівлях 
становив 2,43 учасника за рахунок спрощення 
доступу до закупівель через електронну систему 
закупівель

Подальші дії
Продовження розвитку електронної системи закупівель Prozorro як однієї 
з передових та прогресивних електронних систем закупівлі у світі.

Проведення централізованою закупівельною організацією в межах пілот-
ного проекту процедури закупівель та закупівлі за рамковими угодами 

Статус

Виконано

Статус

Виконано

Статус

Виконується



#ЗВІТУРЯДУ201648

в інтересах Секретаріату Кабінету Міністрів України та центральних 
органів виконавчої влади.

Впровадження методики ризик-менеджменту (забезпечення автоматичного 
вибору процедур закупівель, які можуть містити ознаки порушень для їх 
моніторингу).

 7.  Розвиток та підтримка 
експорту

Мета
Створення до 2017 року умов для експорту українських товарів та послуг 
шляхом розроблення ефективної системи розвитку експорту та консолідації, 
координації дій і заходів відповідальних органів державної влади.

Результати роботи за 2016 рік
Від 1 січня 2016 р. розпочато тимчасове застосування поглибленої та всеосяж-
ної зони вільної торгівлі з ЄС, а також імплементацію відповідних зобов’я-
зань, закріплених у розділі IV “Торгівля та питання пов’язані з торгівлею” 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Завдяки функціонуванню поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі 
з ЄС географічна структура українського експорту змінилася на користь 
країн Євросоюзу, що частково компенсувало втрату ринків СНД, у тому числі 
Російської Федерації.

Питома вага експорту товарів до країн ЄС за 2016 рік (за попередніми даними 
Національного банку) збільшилася до 31,9 відсотка порівняно з 29,5 відсотка 
за 2015 рік з одночасним збільшенням обсягів експортних постачань на 2,4 
відсотка порівняно із зниженням на 26,2 відсотка у 2015 році. У свою чергу, 
питома вага експорту товарів до Російської Федерації за цей же період змен-
шилася до 9,3 відсотка.

Забезпечується виконання плану заходів з імплементації розділу IV “Торгівля 
і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 
який затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 лютого 
2016 р. № 217. На постійній основі здійснюється моніторинг виконання зазна-
ченого плану заходів.

Зокрема, розроблено проект Закону України “Про основні вимоги до будівель 
та споруд, а також умови розміщення на ринку будівельних виробів, гар-
монізовані з нормами законодавства Європейського Союзу”, спрямованого 
на імплементацію положень Регламенту (ЄС) № 305/2011 Європейського 
Парламенту і Ради, яким встановлено гармонізовані умови для розміщення 
на ринку будівельних виробів та скасовано Директиву Ради 89/106/ЄEC.
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Проведено Перше засідання Комітету асоціації Україна-ЄС у торговельному 
складі, а також узгоджено порядки та процедури функціонування підкоміте-
тів, діяльність яких координується Комітетом асоціації Україна-ЄС у торго-
вельному складі.

Створено контактний пункт Української Сторони для обміну інформацією 
та розгляду запитів у межах виконання Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС у частині торгівлі і питань, пов’язаних з торгівлею, у тому числі сталого 
розвитку та сфери послуг.

Розпочато офіційну процедуру приєднання до Регіональної конвенції про 
пан-євро-середземноморські преференційні правила походження. 13 вересня 
2016 р. передано дипломатичними каналами до депозитарію Конвенції (Гене-
рального Секретаріату Ради ЄС) оригінали Листа-звернення про приєднання 
України до Регіональної Конвенції.

Досягнуто принципових домовленостей щодо започаткування Діалогу 
Україна-ЄС високого рівня щодо горизонтальних питань та окремих секторів 
промисловості. Сторонами домовлено, що робота Діалогу буде спрямована 
за двома напрямами: горизонтальні питання (технічні бар’єри у торгівлі, 
державні закупівлі, малий та середній бізнес) та промислові кластери 
за галузевим принципом (добувна промисловість, аерокосмічна галузь, 
машинобудування, легка промисловість, автоіндустрія, суднобудування). 
Триває підготовка першого (установчого) засідання Діалогу, яке заплановано 
на 2 березня 2017 року.

За результатами переговорів з Європейською Комісією щодо надання Україні 
додаткових преференцій в торгівлі як частини пакета допомоги ЄС у зв’язку 
з агресією Російської Федерації, 29 вересня 2016 р. Єврокомісія оприлюднила 
проект Регламенту Європейського Парламенту та Ради ЄС щодо надання 
Україні додаткових торговельних преференцій ЄС. У межах зазначених префе-
ренцій передбачається запровадження додаткових нульових тарифних квот 
ЄС для деяких видів агрохарчової продукції (31 тарифна лінія), що походять 
з України, а також зниження ставок ввізних мит ЄС до 3 відсотків на імпорт 
української промислової продукції (23 тарифні лінії). Преференції мають бути 
схвалені Європейським Парламентом та Радою ЄС 2017 року та діятимуть 
упродовж трьох років.

Триває робота з визначення представників України, які виступатимуть як ар-
бітри у межах процедури розгляду суперечок, визначеної статтями 306 і 307 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Міністерство юстиції здійснило добір кандидатів на призначення представ-
никами України до складу арбітражних груп у межах згаданої процедури 
розгляду спорів. Триває робота над проектом відповідного рішення Уряду.

Урядом за підтримки Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) та за участю 
експертів International Trade Center (ITC) розробляється Національна 
експортна стратегія, яка спрямована на:

 ● підвищення рівня інтеграції України в регіональну та світову економіку 
та ланцюжки доданої вартості;

 ● диверсифікацію експорту за рахунок розвитку наявних та нових ринків;
 ● налагодження координації державного та приватного секторів у послідовному 

спрощенні процедур торгівлі, покращенні доступу до іноземних ринків, підви-
щенні компетентності та конкурентоспроможності експортерів.

Також було розроблено та буде презентовано Дорожню карту стратегічного 
розвитку торгівлі та план дій з її реалізації. Дорожня карта окреслює стра-
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тегічне бачення розвитку міжнародної торгівлі і визначає конкретні цілі 
та пріоритети для підвищення конкурентоспроможності експорту.

Підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів “Про реалізацію пілотного 
проекту щодо вдосконалення представлення економічних інтересів України 
за кордоном шляхом посилення відділів з економічних питань у складі закор-
донних дипломатичних установ України”.

Започаткування діяльності Експортно-кредитного агентства передбачено 
прийнятим Верховною Радою України 20 грудня 2016 р. Законом України 
“Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) 
українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення 
кредитування експорту” (1792-VIII).

З метою забезпечення реалізації системного підходу до просування укра-
їнського експорту утворено Офіс з просування експорту при Міністерстві 
економічного розвитку і торгівлі України (наказ Мінекономрозвитку від 
3 листопада 2016 р. № 1861). Завданнями Офісу є організація спеціалізованих 
бізнес-заходів для українських експортерів за кордоном, створення майданчи-
ку для безпосередньої комунікації між експортерами та Урядом, формування 
позитивного іміджу України шляхом створення якісних промоційних відео- 
та друкованих матеріалів і надання професійних послуг експортерам.

З метою налагодження координації дій між органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності розроблено проект постанови Кабінету 
Міністрів України “Про утворення Ради з міжнародної торгівлі при Кабінеті 
Міністрів України”.

У межах Ради заплановано утворення робочих груп зі спрощення процедур 
торгівлі; просування експорту; формування стратегій розвитку міжнародної 
торгівлі та аналізу їх реалізації; покращення системи митно-тарифного регу-
лювання та торговельного захисту.

Розроблено концепцію веб-порталу для інформаційної підтримки україн-
ських експортерів та надіслано на розгляд потенційним донорам.

Крім того, продовжено практику проведення бізнес-форумів та започаткова-
но роботу торгових місій (20 червня –  Українсько-канадський бізнес-форум 
у Торонто, 28 жовтня –  Французько-український бізнес-форум у Парижі;  
28 вересня-3 жовтня –  торгова місія до Литви, 3–10 грудня –  торгова місія 
до Республіки Кенія та Республіки Танзанія).

Протягом року проведено 13 засідань Спільних міжурядових комісій з питань 
співробітництва з Іраном, Туреччиною, Азербайджаном, Бельгією, Норвегією, 
Республікою Корея, Ізраїлем, Німеччиною, США, Білоруссю, Швейцарією, 
Японією, Латвією та шість засідань робочих органів Спільних міжурядових 
комісій з питань співробітництва з Індією, Китаєм, Білоруссю та Молдовою.

З метою забезпечення функціонування зони вільної торгівлі ГУАМ підготов-
лено до підписання Протокол про Правила визначення країни походження 
товарів до Угоди про створення зони вільної торгівлі між державами-учасни-
цями ГУУАМ та Протокол про затвердження Порядку створення та діяльності 
Робочого Органу, що координує дії Договірних Сторін Угоди про створення зони 
вільної торгівлі між державами-учасницями ГУУАМ від 20 липня 2002 року.

11 липня 2016 р. підписано Угоду про вільну торгівлю між Україною та Ка-
надою. Проект Закону України “Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю 
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між Україною та Канадою” (реєстраційний номер 0120) внесено на розгляд 
Верховної Ради України Президентом України.

Активізовано переговорний процес щодо укладення угод про вільну торгівлю 
з Державою Ізраїль, Турецькою Республікою, Сербією.

Проведено міжнародний аудит України в межах СОТ (перший Огляд тор-
говельної політики), який засвідчив дотримання нашою країною одного 
з основних принципів СОТ –  прозорості торговельної політики.

Порушено питання щодо бар’єрів, зокрема, тих, що введені Російською Феде-
рацією, у сфері торгівлі на засіданнях відповідних комітетів СОТ.

Протягом року забезпечено представлення позиції України як третьої сторони 
у 13 суперечках у межах СОТ.

За результатами проведеної роботи в межах захисту вітчизняного вироб-
ника на зовнішніх ринках:

 ● ставку антидемпінгового мита знижено з 51,8 відсотка до 10,5 відсотка (вар-
тість поставок до початку розслідування становила 4,3 млн доларів США);

 ● 18 лютого 2016 р. Республіка Узбекистан скасувала додатковий імпортний збір 
з товарів, що походять із України.

 ● попереджено застосування антидемпінгових заходів у Туреччині щодо гаря-
чекатаного прокату в межах відповідного розслідування (вартість поставок 
до початку розслідування становила 334 млн доларів США);

 ● Республіка Білорусь спростила умови видачі санітарно-гігієнічних висновків 
для української продукції;

 ● попереджено порушення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту 
до Індії холоднокатаного прокату українського походження (вартість поставок 
до початку розслідування становила 40,2 млн доларів США);

 ● за результатами антисубсидиційного (компенсаційного) розслідування щодо 
імпорту до ЄАЕС феросилікомарганцю компенсаційні заходи не були застосо-
вані (вартість поставок до початку розслідування становила 214,4 млн доларів 
США);

 ● за результатами проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту 
до Індії кальцинованої соди орган, що проводив розслідування, прийшов 
до висновку, що немає необхідності у подальшому застосуванні заходів (заходи 
діють з 2012 року з розміром мита 15,64 доларів США за тонну), очікуємо 
на остаточне рішення про скасування заходів (вартість поставок до початку 
розслідування становила 5,1 млн доларів США);

 ● за результатами розслідування у В’єтнамі щодо напівфабрикатів та готової 
продукції зі сталі Україна виключена з-під дії заходів;

 ● за результатами перегляду антидемпінгових заходів у США щодо карбаміду 
прийнято рішення про скасування заходів.

На даний час Україною ініційовано дві суперечки відповідно до Домовлено-
сті про правила та процедури врегулювання суперечок у межах СОТ проти 
Російської Федерації –  щодо обмеження імпорту залізничного обладнання 
та стосовно обмежень транзиту (справи DS499 та DS512).

З метою реалізації принципів прозорості та передбачуваності міжнародної 
торгівлі, лібералізації дозвільних механізмів розробляється проект Закону 
України “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення 
дозвільних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності”, яким перед-
бачається максимальна регламентація та спрощення процедури отримання 
ліцензій на експорт, імпорт товарів, висновків щодо продовження строків 
розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, також удосконалення 
законодавчих актів з питань захисту національного товаровиробника від 
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субсидованого та демпінгового імпорту, спеціальних заходів захисту стосовно 
товарів, що імпортуються.

Для зменшення корупційної складової під час застосування спеціальних санкцій 
законопроектом також пропонується лібералізувати та чітко визначити механізм 
застосування спеціальних санкцій до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 
за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Збільшення обсягу вітчизняних товарів 
та послуг на зовнішньому ринку. Включення 
України до європейських та міжнародних 
ланцюгів зі створення доданої вартості

Питома вага експорту товарів до країн ЄС за 2016 рік 
(за попередніми даними Національного банку) збільшилася 
до 31,9 відсотка проти 29,5 відсотка за 2015 рік з одночас-
ним збільшенням обсягів експортних постачань на 2,4 
відсотка порівняно з падінням на 26,2 відсотка 2015 року.

В свою чергу, питома вага експорту товарів до Російської 
Федерації за той же період зменшилася до 9,3 відсотка

Подальші дії
Імплементація Дорожньої карти стратегічного розвитку торгівлі України.

Започаткування діяльності Експортно-кредитного агентства.

Удосконалення представлення економічних інтересів України за кордоном.

Розроблення Концепції щодо створення інституції з підтримки та просування 
експорту.

Забезпечення функціонування експортного веб-порталу.

Утворення Ради з міжнародної торгівлі при Кабінеті Міністрів України.

Подальша імплементація розділу IV “Торгівля та питання, пов’язані з торгів-
лею” Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема в межах плану заходів, 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 лютого 
2016 р. № 217.

Переведення у практичну площину Діалогу Україна-ЄС високого рівня щодо 
горизонтальних питань та окремих секторів промисловості.

Проведення внутрішньодержавних процедур з приєднання України до Регі-
ональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила 
походження.

Завершення відбору арбітрів за Угодою про асоціацію між Україною та ЄС 
та порядку їх призначення.

Вирішення питань, що виникають у процесі імплементації угод про вільну 
торгівлю, сприяння торгівлі в межах зазначеної угоди.

Збільшення експорту вітчизняних товарів в межах Генералізованих систем 
преференцій інших країн шляхом інформування українських товаровиробни-
ків про їх переваги.

Статус

Виконується
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Продовження роботи в межах скасування та попередження торговельних 
бар’єрів щодо української продукції на зовнішніх ринках шляхом активного 
представлення та відстоювання позиції України у двосторонніх відносинах 
з іноземними країнами, в тому числі в межах торговельних розслідувань.

Використання механізмів СОТ з метою захисту національних інтересів та усу-
нення торговельних бар’єрів в контексті активізації позиції України в СОТ.

Посилення механізму спільних двосторонніх органів між Україною та країна-
ми-партнерами з метою досягнення конкретних принципових домовленостей 
щодо розширення присутності на наявних та відкриття нових ринків.

 8.  Активізація і залучення 
інвестицій

Мета
Залучення іноземних інвестицій, забезпечення ефективного державного ін-
вестування, зокрема, для оновлення та розвитку загальнодержавної і місцевої 
інфраструктури, сприяння створенню індустріальних парків, активізація 
застосування механізмів державно-приватного партнерства для реалізації 
інфраструктурних проектів, створення офісу підтримки інвестицій.

Результати роботи за 2016 рік
Як планувалося, 2016 року завершено три державні інвестиційні проек-
ти, що фінансувалися з Державного бюджету, з урахуванням результатів 
моніторингу протягом року, а саме:

 ● закриття сховищ ПЗРВ “ІІІ черга ЧАЕС”. Коригування (Мінприроди);
 ● консервація сховища № 29 ПЗРВ “Буряківка” (Мінприроди);
 ● реконструкція рентген-радіологічного відділення державної установи “Ін-

ститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка Національної академії 
медичних наук України”.

Проаналізовано 47 проектів, поданих до Мінекономрозвитку для участі у від-
борі для формування проекту Державного бюджету України на 2017 рік, з них 
допущено до розгляду 27.

За результатами відбору Міжвідомча комісія з питань державних інвестицій 
визначила перелік з 24 державних інвестиційних проектів, у тому числі 
шість перехідних (незавершених) проектів, що були відібрані Комісією у 2015 
році і потребують фінансування у наступні роки.

На підставі рішення Міжвідомчої комісії з питань державних проектів 
у Законі України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” передбачено 
реалізацію 18 державних інвестиційних проектів за рахунок державних 
капітальних вкладень з обсягом фінансування –  1,65 млрд гривень.
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2017 року передбачено на 60 відсотків більше державних капітальних вкла-
день на державні інвестиційні проекти, спрямовані на соціально-економіч-
ний розвиток, ніж 2016-го.

2016 року вперше запроваджено моніторинг реалізації державних інвести-
ційних проектів, звіти за шість, дев’ять і 11 місяців та відповідні висновки 
Міжвідомчої комісії з питань державних інвестицій розміщено на веб-сайті 
Мінекономрозвитку.

Підготовлено аналітичний звіт із переліком проектів за результатами 
проведення попереднього аналізу проектів (об’єктів) незавершеного будів-
ництва (отримано дані щодо 300 об’єктів державної власності та понад 1300 
комунальної власності). За результатами уточнення даних станом на початок 
2017 року буде сформовано перелік з детальною інформацією щодо об’єктів 
незавершеного будівництва державної власності і запропоновані заходи 
щодо їх завершення із залученням різних форм фінансування, у тому числі 
державно-приватного партнерства, або остаточного припинення проектів 
(ліквідації).

Порядок моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестицій-
них проектів затверджено наказом Мінекономрозвитку від 25 жовтня 2016 р. 
№ 1785 (зареєстровано в Мін’юсті 21 листопада 2016 р. за № 1508/29638).

Забезпечується супроводження у Верховній Раді України проекту Закону 
України “Про внесення змін до Закону України “Про інвестиційну діяльність” 
щодо державних інвестиційних проектів” (реєстраційний номер 5105).

Спрощено діяльність іноземних інвесторів на території України шляхом 
скасування державної реєстрації іноземних інвестицій (31 травня 2016 р. при-
йнято Закон України № 1390-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо скасування державної реєстрації іноземних інвестицій”; 
прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 р. № 661 
“Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів 
України від 6 березня 2013 р. № 139”).

Проведено Огляд ОЕСР інвестиційної політики в Україні (ОІП) у рамках по-
ложень Декларації ОЕСР про міжнародне інвестування та багатонаціональні 
підприємства та Рамкової концепції ОЕСР щодо інвестиційної політики від 
2006 року. За результатами проведеного Огляду Україну запрошено приєдна-
тися до зазначеної Декларації.

Здійснюються заходи щодо приєднання України до Декларації.

Крім того, у межах державно-приватного партнерства укладено договір про 
спільну діяльність між Коломийською міською радою і ТОВ “Будівельна 
компанія “Мельник” від 13 липня 2016 р. № 304 щодо будівництва спортивно-
го комплексу (футбольного та легкоатлетичного майданчиків) та проведення 
благоустрою міського озера.

З урахуванням змін до законодавства у сфері державно-приватного партнер-
ства оголошено два конкурси з визначення приватного партнера: 26 грудня 
2016 р. Кременчуцькою міською радою, Полтавської області –  для реалізації 
проекту державно-приватного партнерства “Будівництво (реконструкція) 
об’єкта комунальної власності –  системи збору та утилізації біогазу на полі-
гоні твердих побутових відходів, розташованому на Деївській горі м. Кремен-
чук”. 22 грудня 2016 р. Красилівською міською радою, Хмельницької облас-
ті –  для реалізації проекту державно-приватного партнерства “Будівництво 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральній, 33, у м. Красилів” 
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для забезпечення житлом мешканців Красилова, які його потребують та пере-
бувають на обліку з отримання житла.

Урядом внесено на розгляд до Верховної Ради України та супроводжується 
проект Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо забезпечення можливості взяття довгострокових зобов’язань у межах 
державно-приватного партнерства” (реєстраційний номер 4565).

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. 
№ 815 “Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384”, якою вдосконалено порядок 
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 та впрова-
джено нові підходи до проведення аналізу ефективності здійснення держав-
но-приватного партнерства.

Розроблено та подано на розгляд Уряду проект постанови Кабінету Міністрів 
України “Про затвердження Порядку заміни приватного партнера за догово-
ром, укладеним у рамках державно-приватного партнерства”.

Утворено Міжвідомчу робочу групу з реформування концесійного законодав-
ства з метою розроблення нової редакції Закону України “Про концесії”.

Утворено Офіс із залучення та підтримки інвестицій (постанова Кабінету Мі-
ністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 740 “Про утворення Офісу із залучення 
та підтримки інвестицій”).

До основних завдань Офісу, зокрема, належить створення механізму підго-
товки та реалізації інвестиційних проектів за принципом “єдиного вікна” 
для забезпечення ефективності взаємодії з інвесторами, які діють в Україні, 
підготовка пропозицій щодо формування і реалізації інвестиційного потен-
ціалу України, підтримки пріоритетних інвестиційних проектів, поліпшення 
інвестиційного клімату в Україні, забезпечення захисту прав інвесторів; ви-
значення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що 
виникають під час реалізації інвестиційних проектів.

Відповідно до Закону України “Про індустріальні парки”, з 2013 року іні-
ційовано створення 23 індустріальних парків. Станом на 19 січня 2017 р. 
до Реєстру індустріальних (промислових) парків включено 17 індустріальних 
парків. З них у 11 індустріальних парках визначено керівні компанії, у шести 
індустріальних парках тривають роботи з підключення базової інфраструкту-
ри та облаштування території.

Станом на 19 січня 2017 р. в Україні також функціонує шість приватних інду-
стріальних парків, які не включені до Реєстру індустріальних парків.

Місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядуван-
ня та приватними суб’єктами опрацьовуються питання щодо створення 
нових індустріальних парків у Запорізькій, Закарпатській, Житомирській, 
Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Херсонській, Чер-
нігівській, Чернівецькій, Кіровоградській областях та в м. Києві.
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Цільові показники
Показник Стан реалізації

Збільшення обсягів залучення прямих іноземних 
інвестицій

Чистий приріст прямих іноземних інвестицій за 2016 
рік за даними Національного банку становив 
3 350 млн доларів США (2015 року цей показник 
становив 3 012 млн доларів США)

Збільшення кількості проектів державно-при-
ватного партнерства до десяти (до кінця 2016 
року –  трьох)

Укладено договір про спільну діяльність та ого-
лошено два конкурси з визначення приватного 
партнера

Збільшення кількості індустріальних парків, 
включених до Реєстру індустріальних парків, 
на 30 відсотків (до кінця 2016 року –  п’ять парків)

Протягом 2016 року та від початку  
2017 року до Реєстру індустріальних (промислових) 
парків включено три індустріальні (промислові) 
парки, таким чином станом на 19 січня 2017 року 
до Реєстру включено 17 індустріальних парків

Подальші дії
Відбір проектів для фінансування з Державного бюджету на основі повної 
інформації про майбутні витрати на їх реалізацію та базовий обсяг фінансу-
вання портфелю поточних проектів. Формування структури переліку пріори-
тетних інвестиційних проектів (Плану державних інвестицій) з урахуванням 
середньострокової бюджетної перспективи.

Внесення змін до законодавства та нормативно-правових актів у частині 
застосування єдиних процедур ухвалення рішень для інвестиційних проектів.

Продовження роботи з реформування українського концесійного законодав-
ства шляхом підготовки нової редакції Закону України “Про концесії”.

Сприяння реалізації проектів державно-приватного партнерства.

Протягом 2017 року до Реєстру індустріальних (промислових) парків включи-
ти шість індустріальних (промислових) парків.

Статус

Виконано

Статус

Виконується

Статус

Виконується
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 9.  Розвиток промислового 
виробництва

Мета
Реалізація політики нової індустріалізації економіки України, стабілізація 
соціально-економічного стану: до кінця року –  подолання тенденції падіння 
обсягів промислового виробництва, у середньостроковій перспективі –  досяг-
нення стабільних обсягів зростання промислового виробництва, збільшення 
частки промисловості у структурі валового внутрішнього продукту, збільшен-
ня обсягів експорту продукції з високою доданою вартістю.

Результати роботи за 2016 рік
Створено інституційні засади для відродження промисловості України –  утво-
рено Національний комітет з промислового розвитку та експертну раду 
комітету (постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 711).

До складу Національного комітету та експертної ради комітету входять 
народні депутати України, керівники центральних органів виконавчої влади, 
керівники галузевих асоціацій, голови Федерації роботодавців та Федерації 
професійних спілок України, представники провідних підприємств промисло-
вості та наукових установ.

Відповідно до затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
14 грудня 2016 р. № 956 Положення про Національний комітет з промислового 
розвитку, Комітет даватиме пропозиції, зокрема, щодо стратегічних орієнти-
рів державної промислової політики.

Розроблено та подано для розгляду Національним комітетом з промислового 
розвитку проект Державної програми розвитку вітчизняних промислових 
підприємств.

Головним завданням Програми є відродження промислового потенціалу 
України та зростання конкурентоспроможності продукції вітчизняних 
підприємств на світових ринках шляхом створення сприятливих умов для 
розвитку внутрішнього та зовнішнього попиту на промислову продукцію, 
проведення імпортозаміщення в хімічній галузі, оборонно-промисловому 
комплексі та інших високотехнологічних галузях.

Триває робота з розроблення Стратегії розвитку промислового комплексу 
на період до 2025 року. Проведено засідання за круглим столом у Торгово-про-
мисловій палаті щодо основних засад проекту Стратегії, йде робота із залучен-
ня міжнародної експертної (технічної) допомоги, зокрема, відповідні звер-
нення надіслано до Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку 
(ЮНІДО) та до представництва Європейського Союзу в Україні. Метою Стра-
тегії є проведення нової індустріалізації національного господарства Укра-
їни з метою розв’язання гострих проблем, які постали перед промисловим 
комплексом країни.

Створено сприятливі умови для розвитку виробничої кооперації між про-
мисловими підприємствами України та Республіки Білорусь і Туркменістану: 
підписано Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки 
Білорусь до міжурядової Угоди з Республікою Білорусь про виробничу і науко-
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во-технічну кооперацію, укладено Угоду про співробітництво в галузі промис-
ловості між Кабінетом Міністрів України та Урядом Туркменістану.

Здійснювався захист інтересів вітчизняних виробників на внутрішньому 
ринку України –  станом на кінець 2016 року щодо імпорту товарів в Україну 
застосовується 18 антидемпінгових, спеціальних, компенсаційних заходів.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Зростання обсягів промислового виробництва 
до кінця року –  не менш як 1,2 відсотка, у серед-
ньостроковій перспективі –  не менш як 4 відсотки, 
досягнення частки промисловості у структурі 
валового внутрішнього продукту –  не менш як  
21 відсоток

За результатами 2016 року, у промисловому вироб-
ництві спостерігалося зростання на 2,4 відсотка

Подальші дії
Визначення пріоритетів інноваційного розвитку промисловості та механізмів 
їх досягнення.

Розроблення Стратегії розвитку промисловості.

Нарощення потенціалу галузей промисловості шляхом залучення інвестицій.

Посилення конкурентних переваг промисловості шляхом співпраці із вироб-
ничо-орієнтованими науковими установами.

Розвиток промислового виробництва та експорту шляхом використання 
інструментів торговельної політики.

Розвиток промислового виробництва шляхом запровадження фінансових 
механізмів стимулювання, в тому числі надання державними банками піль-
гового кредитування промислових підприємств у національній валюті.

Стимулювання розвитку промислових кластерів.

Статус

Виконується
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 10. Розвиток інновацій
Мета

Перехід до цифрової економіки. Створення умов для розвитку інноваційних 
підприємств і широкого впровадження інноваційних технологій в усіх галу-
зях економіки.

Сприяння комерціалізації результатів наукових робіт та створення дієвої 
системи трансферу технологій.

Результати роботи за 2016 рік
У Глобальному індексі конкурентоспроможності 2015/2016 (The Global 
Competitiveness Index) за субіндексом “Інновації” Україна вперше піднялась 
на 52 місце (для порівняння –  у рейтингу 2013/2014 Україна посідала 93 місце 
серед 148 країн). За всіма показниками, що формують субіндекс “Інновації”, 
Україна має позитивну динаміку.

У рейтингу за Глобальним інноваційним індексом 2016/2017 (The Global 
Innovation Index) Україна піднялась на вісім позицій і посіла 56 місце.

Розроблено проект Стратегії розвитку високотехнологічних галузей із залу-
ченням представників наукових установ, університетів, бізнесу та профіль-
них асоціацій, експертів, опрацьовано з центральними органами виконавчої 
влади та Європейською бізнес-асоціацією. Метою Стратегії є створення умов 
для стимулювання розвитку інновацій та високих технологій у реальному 
секторі економіки і як результат –  перехід до інноваційної економіки.

Забезпечено координацію створення Офісу високих технологій разом 
із компаніями-засновниками. Головним завданням, яке ставить собі Офіс, 
є підтримка цифровізації країни та стимулювання розвитку цифрових 
технологій.

Проведено переговори з Європейською стороною та забезпечено координацію 
включення України до Європейського звіту про розвиток інновацій. Участь 
України у даному звіті дає змогу отримати результати проведеного європей-
ськими експертами аналізу стану розвитку інновацій в Україні, основних 
проблем і рекомендацій щодо їх вирішення, а також дає можливість відслід-
ковувати показники інноваційного розвитку у динаміці та порівняно з інши-
ми країнами ЄС та світу, що включені у даний звіт.

З метою реалізації прийнятого Закону України “Про наукову і науко-
во-технічну діяльність” № 848-VIII прийнято відповідні урядові рішення, 
зокрема, внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 
23 лютого 2011 р. № 138, згідно із якими чистий прибуток залишається 
у розпорядженні державних комерційних підприємств та казенних 
підприємств, які відповідно до статті 1 зазначеного Закону України 
належать до наукових установ, науково-технологічних комплексів, 
заснованих на державній власності, для провадження ними наукової 
та науково-технічної діяльності (постанова Кабінету Міністрів України 
від 19 жовтня 2016 р. № 724); визначено конкурсний механізм формування 
Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і тех-
нологій, яка буде сформована 2017 року (постанова Кабінету Міністрів 
України від 28 грудня 2016 р. № 1042).
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Забезпечується супроводження у Верховній Раді України проекту Закону 
України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
діяльності технологічних парків” (реєстраційний номер 2216а), спрямований 
на спрощення порядку створення технологічних парків та створення спри-
ятливих правових умов для їх діяльності, розроблення та реалізації проектів 
із впровадження високотехнологічних виробництв.

У межах виконання Плану заходів із реалізації Концепції реформування 
політики в інноваційній сфері на 2015–2020 роки уточнено перелік середньо-
строкових пріоритетів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня.

Крім того, разом із науковцями вузівського та академічного сектору, пред-
ставниками бізнесу та неурядових громадських організацій, розроблено 
законопроекти, спрямовані на створення сприятливих умов для науковців 
і бізнесу:

 ● Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності;
 ● Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання 

інновацій);
 ● Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо стимулювання 

інновацій);
 ● Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання 

інноваційної діяльності;
 ● Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання деяких 

питань стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій.

З метою відновлення зв’язків між оборонним виробництвом та наукою 
розширено кооперацію державних вищих навчальних закладів, наукових 
установ та підприємств оборонно-промислового комплексу для створення 
новітніх технологій військового і подвійного призначення:

 ● підписано Угоду про партнерство та співробітництво між Міністерством освіти 
і науки, Міністерством оборони та Державним концерном “Укроборонпром”;

 ● підписано відповідні меморандуми про партнерство та співробітництво між 
Державним концерном “Укроборонпром” та вищими навчальними закладами 
і науковими установами;

 ● утворено інноваційно-виробничу платформу “Об’єднання “Київська політехніка”.

У межах реформування державної системи науково-технічної інформації 
на базі державних центрів утворено при університетах сім бізнес-інновацій-
них центрів, головним завданням яких є, зокрема, інформаційне забезпе-
чення та сприяння комерціалізації результатів наукових досліджень універ-
ситетів та наукових установ відповідного регіону та просування їх на ринок 
технологій, розвитку інноваційної діяльності в регіонах.

Разом із групою компаній GrowthUP здійснено запуск акселераційної програ-
ми для науковців вищих навчальних закладів “4 steps to Innovation”. У межах 
виконання програми проведено цикл семінарів та тренінгів з питань комер-
ціалізації науково-технічних розробок вищих навчальних закладів України. 
За результатами відібрано чотири проекти, для яких компанія GrowthUP 
здійснює пошук інвесторів для фінансування їх реалізації.
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Цільові показники
Показник Стан реалізації

Схвалення проекту Стратегії розвитку високотехно-
логічних галузей до 2025 року

Розроблено проект Стратегії розвитку високотехно-
логічних галузей

Створення та початок роботи Офісу високих 
технологій (High Tech Office)

Забезпечено координацію створення  
Офісу високих технологій разом із компаніями- 
засновниками

Приєднання України до європейського звіту про 
розвиток інновацій (Innovation Union Scoreboard)

Україну приєднано до Європейського звіту про 
розвиток інновацій (Innovation Union Scoreboard)

Подальші дії
Створення Офісу розвитку інновацій.

Запровадження програми з формування іміджу України за кордоном як про-
відного виробника якісної інноваційної високотехнологічної продукції 
та послуг.

Започаткування процесу приєднання України до угоди про “Розширений пе-
релік товарів для інформаційних технологій” у межах Угоди про інформаційні 
технології (ITA).

Запровадження програми щодо залучення провідних світових виробників 
високотехнологічної продукції та послуг до розміщення в Україні науково-до-
слідних та виробничих центрів.

Створення інформаційної платформи взаємодії бізнес-середовища та науко-
вих організацій і вищих навчальних закладів.

Розроблення законопроекту щодо стартапів.

Розроблення законопроекту “Про підтримку та розвиток інновацій в реально-
му секторі економіки”.

Створення єдиного плану дій розвитку цифрової економіки, координація 
цього напрямку з ЄС.

Законодавче введення довгострокового ідеологічного документа –  Стратегія 
інноваційного розвитку держави (на термін у десять років).

Зміна системи державного фінансування інноваційної діяльності.

Визначення видів державної підтримки інноваційної діяльності в Україні.

Розроблення механізмів залучення приватних вітчизняних інвестицій 
у розвиток інновацій у результаті використання інститутів спільного інвес-
тування шляхом створення венчурних фондів фінансування інноваційних 
проектів.

Спрощення механізму реалізації спільної діяльності за участю бюджетних 
установ (університетів та наукових установ) та суб’єктів підприємницької 
діяльності.

Статус

Виконується

Статус

Виконується

Статус

Виконується
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Запровадження механізму оцінки ефективності роботи органів державної 
влади щодо підтримки інноваційної діяльності.

Запровадження підтримки інноваційних проектів зі створення високотехно-
логічних виробництв вітчизняними промисловими підприємствами у спів-
праці з науковими установами або вищими навчальними закладами.

 11.  Реформування державної 
системи охорони 
інтелектуальної власності

Мета
Створення оптимальної, якісної та ефективної державної системи правової 
охорони інтелектуальної власності, що сприятиме формуванню та застосу-
ванню прозорої публічної моделі подолання наявних викликів та ризиків.

Результати роботи за 2016 рік
Схвалено Концепцію реформування державної системи правової охорони ін-
телектуальної власності в Україні (розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 1 червня 2016 р. № 402). Метою реалізації положень Концепції є створення 
оптимальної, якісної та ефективної державної системи правової охорони 
інтелектуальної власності.

Затверджено план заходів із реалізації зазначеної Концепції (розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 632).

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 585 
“Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади 
державної системи правової охорони інтелектуальної власності” (передбаче-
но ліквідацію ДСІВ, передачу цілісних майнових комплексів від ДСІВ до Міне-
кономрозвитку).

Розроблено і триває громадське обговорення проекту Закону України “Про 
Національну систему охорони інтелектуальної власності в Україні”, який 
фактично є першим комплексним документом, що визначає мету і основні 
принципи державної політики у сфері інтелектуальної власності, визначає 
суб’єктів, правовий статус усіх суб’єктів цієї сфери відносин, в тому числі 
національного органу інтелектуальної власності.

Шостого липня 2016 р. відбувся EU-UA IPR Dialogue –  обговорення прогресу 
у сфері інтелектуальної власності з європейськими партнерами. Обговорено 
ініціативи у сфері інтелектуальної власності, зокрема, спрямовані на гармо-
нізацію українського законодавства з європейським, боротьбу з піратством 
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та підробками, встановлення прозорих правил на ринку інтелектуальної 
власності, а також питання контрафактної продукції, захисту географічних 
зазначень, протидії Інтернет-піратству та піратським програмам, захист прав 
інтелектуальної власності в судах, реформування організацій колективного 
управління.

Шостого вересня 2016 р. у Львові та 28 жовтня 2016 р. у Харкові проведено На-
ціональні форуми “Всеукраїнське громадське обговорення реформи держав-
ної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні”.

Дев’ятого листопада 2016 р. проведено засідання за круглим столом щодо 
обговорення концептуальних положень реформи правової охорони винаходів 
та корисних моделей за участю представників патентно-юридичних компа-
ній, Асоціації патентних повірених та Асоціації правників України, патент-
них повірених, експертів Національної академії наук та Науково-дослідного 
інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук, 
Укрпатенту, громадських інституцій.

Дванадцятого грудня 2016 р. у Американській торговельній палаті в Україні від-
булося засідання за круглим столом щодо обговорення проекту Закону України 
“Про Національну систему охорони інтелектуальної власності в Україні”.

Триває робота з наближення національного законодавства до права ЄС 
у сфері інтелектуальної власності. З метою забезпечення імплементації 
розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС здійснюється супроводження законопроектів:

 ● Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 
правової охорони інтелектуальної (промислової) власності (реєстраційний 
номер 5699);

 ● Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 
охорони прав на компонування напівпровідникових виробів (реєстраційний 
номер 5694);

 ● Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 
правової охорони географічних зазначень (реєстраційний номер 6023);

 ● Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, роз-
порядження та охорони авторського права та суміжних прав (реєстраційний 
номер 4579);

 ● Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту автор-
ського права і суміжних прав у мережі Інтернет (реєстраційний номер 4629);

 ● Про внесення змін до статті 5 Закону України “Про розповсюдження примір-
ників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, 
баз даних” (щодо подолання піратства та поліпшення інвестиційного клімату) 
(реєстраційний номер 4571).

Розроблені та обговорюються з експертним середовищем проекти Законів 
України:

 ● Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 
правової охорони винаходів (корисних моделей);

 ● Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері авторського 
права і суміжних прав;

 ● Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав 
інтелектуальної власності). Розроблений, обговорюється в межах судової ре-
форми (щодо роботи Спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності.

На розгляд Верховної Ради України буде внесено проект Закону України “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відпо-
відальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності та захисту 
цих прав”.
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З метою удосконалення системи колективного управління майновими автор-
ськими та суміжними правами отримано технічну підтримку від Всесвітньої 
організації інтелектуальної власності в частині розроблення нового законо-
давства щодо діяльності організацій колективного управління. За підтримки 
експертної місії Всесвітньої організації інтелектуальної власності триває 
розроблення законопроекту про колективне управління.

До Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення 
нагляду за їх діяльністю внесено зміни щодо припинення неконтрольова-
ного збільшення кількості організацій колективного управління в Україні 
до прийняття Закону, який регулюватиме відносини у сфері колективного 
управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав 
(спільний наказ Мінекономрозвитку та МОН від 16 лютого 2016 р. № 243/126, 
зареєстрований в Мін’юсті 25 лютого 2016 р. за № 290/28420).

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Створення ефективної структури державного 
управління сферою інтелектуальної власності 
та ліквідація корупційних ризиків

Триває ліквідація ДСІВ, передання цілісних майно-
вих комплексів від ДСІВ до Мінекономрозвитку

Спрощення та забезпечення прозорості процедур 
набуття прав інтелектуальної власності, підвищен-
ня надійності охорони та захисту прав інтелектуаль-
ної власності

Розроблено концептуальні підходи реформування 
державної системи правової охорони інтелектуаль-
ної власності в Україні

Підвищення рівня розуміння суспільством, що 
забезпечення належної охорони та недоторкан-
ності прав на об'єкти інтелектуальної власності 
є потужним стимулом для створення результатів 
інтелектуальної діяльності, володіння, розпо-
рядження та ефективне використання якими 
стимулює інноваційний розвиток економіки, стане 
запорукою підвищення добробуту власників таких 
прав і суспільства в цілому

Проведення Національного форуму “Всеукраїнське 
громадське обговорення реформи державної сис-
теми правової охорони інтелектуальної власності 
в Україні”, засідань за круглим столом, експертних 
зустрічей з метою обговорення проблемних питань 
охорони інтелектуальної власності в Україні, 
участь у яких беруть представники громадськості, 
державних органів та експертних кіл

Сприяння розвитку інноваційної економіки Ефективна система державної системи правової 
охорони інтелектуальної власності є запорукою 
створення інноваційної економіки в Україні

Подальші дії
Виконання Плану заходів із реалізації Концепції реформування державної 
системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні.

Утворення Національного органу інтелектуальної власності.

Приведення національного законодавства у відповідність із правом ЄС у сфері 
інтелектуальної власності.

Реорганізація системи колективного управління майновими авторськими 
та суміжними правами.
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 12.  Реформування системи 
державної підтримки 
сільського господарства

Мета
Підвищення конкурентоспроможності малих і середніх сільгоспвиробників, 
збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції з високою 
доданою вартістю.

Отримання виробниками сільськогосподарської продукції прямої державної 
підтримки як компенсатора втрат від переведення сільськогосподарського 
виробництва на загальний режим обкладення податком на додану вартість.

Удосконалення законодавчої бази з питань страхування сільськогосподар-
ської продукції з державною підтримкою, що сприятиме створенню умов для 
захисту українських товаровиробників від ризиків сільськогосподарської 
діяльності.

Результати роботи за 2016 рік
Законом України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” Мінагропо-
літики було передбачено видатки загального фонду за програмою 2801030 
“Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешев-
лення кредитів” з обсягом фінансування 285 млн гривень.

За підсумками 2016 року, із передбачених планових асигнувань (285 млн 
гривень), фактично використано бюджетних коштів у сумі 279,8 млн гривень.

Спрямування бюджетних коштів дали змогу 663 підприємствам скористатися 
бюджетною програмою та здешевити кредити обсягом 12,5 млрд гривень, що 
майже у 1,6 рази більше, ніж 2015 року, в тому числі: 5,7 млрд гривень –  креди-
ти, залучені 2015 року, та 6,8 млрд гривень –  кредити, залучені 2016 року.

Найбільші обсяги кредитів залучено підприємствами-позичальниками Київ-
ської (3,4 млрд гривень), Чернівецької (1,1 млрд гривень) та Вінницької  
(1 млрд гривень) областей.

Із загального обсягу кредитів (12,5 млрд гривень):
 ● 391,3 млн гривень (3,1 відсотка) –  залучено підприємствами, які мають чистий 

дохід (виручку) від реалізації до 10 млн гривень;
 ● 4,9 млрд гривень (39,3 відсотка) –  залучено підприємствами, які провадять ді-

яльність з вирощування та розведення великої рогатої худоби молочних порід, 
іншої великої рогатої худоби;

 ● 7,2 млрд гривень (57,6 відсотка) –  залучено іншими підприємствами.

Розроблено проект Закону України “Про стимулювання розвитку агропромис-
лового комплексу України”, який регулює відносини, пов’язані з реалізацією 
державної політики щодо розвитку агропромислового комплексу України, 
стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції, розвитку 
та балансування аграрного ринку, створення сприятливих умов для суб’єктів 
різних форм господарювання (у тому числі малих сільськогосподарських 
виробників) у сільському господарстві, забезпечення продовольчої безпеки.
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Також розроблено проект Державної цільової програми розвитку аграрного 
сектору економіки на період до 2020 року, здійснення заходів якої надасть 
можливість створити організаційно-економічні умови для ефективного соці-
ально спрямованого розвитку аграрного сектору економіки України та підви-
щення його конкурентоспроможності.

З метою забезпечення прогнозованості підтримки у майбутньому, у Бю-
джетному кодексі України вперше встановлено норму щодо передбачення 
видатків на підтримку підприємств агропромислового комплексу обсягом 
не менше одного відсотка обсягу виробництва валової продукції сільського 
господарства.

Законом України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” тільки 
за бюджетною програмою “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” 
передбачається здійснити видатки в обсязі 4,77 млрд гривень.

Наразі триває процедура ліквідації ПАТ “Державний земельний банк” відпо-
відно до Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Забезпечення обсягу підтримки агропромислового 
сектору не менш як 450 млн гривень додаткового 
фінансування до вже передбачених відповідно 
до Закону України “Про Державний бюджет України 
на 2016 рік” показників

Законом України “Про Державний бюджет України 
на 2016 рік” Мінагрополітики було передбачено 
видатки загального фонду за програмою 2801030 
“Фінансова підтримка заходів в агропромисловому 
комплексі шляхом здешевлення кредитів” з обся-
гом фінансування 285 млн гривень

Спрямування коштів бюджетної підтримки насам-
перед сільськогосподарським товаровиробникам 
з площею земель, що перебувають в обробітку, 
до 500 гектарів з метою стимулювання розвитку 
багаторічних насаджень, тваринництва, а також 
розвитку фермерства, кооперації

За підсумками 2016 року, із передбачених планових 
асигнувань (285 млн гривень), фактично викори-
стано бюджетних коштів сумою 279,8 млн гривень, 
залишок невикористаних коштів становить 5,2 млн 
гривень. Використання бюджетних коштів не в пов-
ному обсязі пояснюється переважно недоліками 
в організації роботи деяких обласних конкурсних 
комісій

Спрямування бюджетних коштів дали можливість 
663 підприємствам скористатися бюджетною 
програмою та здешевити кредити обсягом 12,5 
млрд гривень, що майже у 1,6 раза більше, ніж 2015 
року, в тому числі: 5,7 млрд гривень –  кредити, 
залучені 2015 року, та 6,8 млрд гривень –  кредити, 
залучені 2016 року

Подальші дії
Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про сти-
мулювання розвитку агропромислового комплексу України”.

Затвердження Державної цільової програми розвитку аграрного сектору 
економіки на період до 2021 року.

Статус

Виконується

Статус

Виконується
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 13.  Санітарні та фітосанітарні 
заходи

Мета
Забезпечення збільшення обсягу експорту українських харчових товарів 
на зовнішні ринки, що дасть змогу створити в Україні нові робочі місця 
та підвищити рівень безпечності харчових товарів, які споживають українці.

Результати роботи за 2016 рік
Забезпечувалося супроводження проектів Законів України “Про державний 
контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству 
про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, 
здоров’я та благополуччя тварин” (реєстраційний номер 0906), ”Про безпеч-
ність та гігієну кормів” (реєстраційний номер 2845) та “Про інформацію для 
споживачів щодо харчових продуктів” (реєстраційний номер 4126–1) у Вер-
ховній Раді України.

Стороні ЄС передано Всеохоплюючу стратегію імплементації глави IV (са-
нітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані 
з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, як це передбачено поло-
женнями Угоди. Обговорення документа відбулося під час Першого засідання 
Комітету асоціації Україна-ЄС у торговельному складі.

Сторони готуються до проведення Підкомітету з управління санітарними 
та фітосанітарними заходами між Україною та ЄС, під час якого передбачаєть-
ся затвердити зазначену Стратегію.

Крім того, Кабінетом Міністрів України прийнято постанови:
 ● Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від прова-

дження господарської діяльності у сфері карантину рослин і визначається 
періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) 
Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабі-
нету Міністрів України (від 22 вересня 2016 р. № 651), згідно з якою передбачено 
зменшити частоту проведення перевірок суб’єктів господарювання, а також 
урегульовано механізм стимулювання сумлінних суб’єктів господарювання 
у сфері карантину рослин та здійснення частоти їх перевірок;

 ● Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 
2007 р. № 705 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України (від 16 листопада 2016 р. № 829), згідно з якою 
Уряд привів свої підзаконні акти у відповідність із законодавством щодо 
дерегуляції та спрощення ведення бізнесу в агропромисловому комплексі. 
Зокрема, постановою затверджено переліки об’єктів регулювання у сфері 
карантину рослин з метою контролю за переміщенням територією України 
та для імпорту, експорту і реекспорту, форми бланків фітосанітарних та каран-
тинних сертифікатів. Документом передбачено також виключення Порядку 
оформлення карантинного дозволу на імпорт (транзит). У переліку з метою 
контролю за переміщенням територією України передбачено необов’язковість 
оформлення карантинних сертифікатів на зерно та продукти його перероб-
ки. Це у свою чергу значно спростить ведення бізнесу в агропромисловому 
комплексі. Раніше у разі імпорту рослин та продуктів рослинного походження 
вимагалося отримувати карантинний дозвіл на імпорт, яким встановлювалися 
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фітосанітарні вимоги для імпортних вантажів та який видавався виключно 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері карантину рослин.

Також 11 січня 2017 р. прийнято постанову Кабінету Міністрів України “Про 
затвердження Порядку імпорту біологічних контрольних організмів для 
проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих 
організмів, які завозяться для наукових цілей”, згідно з якою упорядковується 
процедура імпорту біологічних контрольних організмів для проведення 
наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів 
для науково-дослідних цілей, що надасть можливість обирати найбільш 
сприятливі засоби захисту рослин для зменшення фінансово-економічних 
втрат, збільшення врожаю сільськогосподарських культур та підвищення 
його якості.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Наближення законодавства України у сфері санітар-
них та фітосанітарних заходів до законодавства ЄС

Триває робота із забезпечення розгляду відповід-
ним двостороннім органом Всеохоплюючої страте-
гії 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, Євро-
пейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони

Подальші дії
Започаткування практичної роботи Підкомітету з управління санітарними 
та фітосанітарними заходами між Україною та ЄС (опрацьовується питання 
проведення засідання навесні 2017 року).

Розширення доступу українських харчових товарів до європейського ринку 
та підвищення рівня безпечності харчових товарів на внутрішньому ринку.

Статус

Виконується
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 14.  Завершення земельної 
реформи

Мета
Підвищення конкурентоспроможності та заставоспроможності сільськогоспо-
дарських виробників. Створення умов для запровадження сталих земельних 
відносин, у тому числі шляхом стимулювання укладення довгострокових 
договорів оренди та запровадження обігу таких прав (зокрема продаж прав 
оренди та їх застава).

Результати роботи за 2016 рік
Забезпечувалося супроводження проекту Закону України “Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повнова-
жень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресур-
сами та посиленням державного контролю за використанням і охороною 
земель” (реєстраційний номер 4355) у Верховній Раді України. Законо-
проектом пропонується привести правовий статус земель під польовими 
дорогами, лісосмугами та земель колективної власності у відповідність 
із законодавством.

З метою запровадження механізму економічного стимулювання сталого 
землекористування для запобігання з деградацією земель за підтримки 
представників відповідних наукових інститутів та експертного середовища 
підготовлено та узгоджується із заінтересованими органами проект Закону 
України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконален-
ня механізмів збереження ґрунтів та економічного стимулювання відтворен-
ня їх родючості”.

Утворено робочу групу з підготовки Концепції запровадження обігу земель 
сільськогосподарського призначення із залученням представників мініс-
терств, зацікавлених центральних органів виконавчої влади, депутатських 
фракцій і груп у Верховній Раді України, Світового банку, асоціацій місцевого 
самоврядування.

З метою подолання корупційної складової під час погодження проектів 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та підвищення рівня якості 
висновків до проектів землеустрою в жовтні 2016 року розпочато реаліза-
цію пілотного проекту із запровадження екстериторіальності погодження 
проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними 
органами Держгеокадастру (постанова Кабінету Міністрів України від 30 серп-
ня 2016 р. № 580).

Принцип екстериторіальності передбачає подання проекту землеустрою 
до територіального органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної 
ділянки, а його погодження територіальним органом Держгеокадастру, обраним 
за принципом випадковості системою електронного документообігу агентства.

Визначено 371 експерта для погодження документації по усій Україні, запро-
ваджено можливість подачі проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки через електронний кабінет Держгеокадастру.

У період від 3 жовтня 2016 р. по 18 січня 2017 р. на погодження надійшло 



#ЗВІТУРЯДУ201670

28 062 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, опрацьова-
но 25 849 проектів (на опрацюванні перебуває 2 213 проектів).

 Довідка  На погодження до територіальних органів Держгеокадастру надійшло 12 634 
проектів землеустрою, з яких на сьогодні експертами опрацьовано 10 421 
проектів: 6 995 проектів –  погоджено, 3 426 –  повернуто із зауваженнями роз-
робникам на доопрацювання. Повторно за такий період на розгляд надіслано 
1 680 проектів, з них 898 –  погоджено, 307 –  перебувають у роботі, і 475 –  пов-
торно повернуто розробникам.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Створення нормативно-правової бази для 
вирішення комплексу питань земельних відносин: 
запровадження обігу прав довгострокової оренди 
на землі сільськогосподарського призначення, 
їх продажу та застави, врегулювання питань 
відумерлої спадщини. Прийняття Закону України 
“Про обіг земель”

Пунктом 2 Розділу ІІ “Прикінцеві положення” 
Закону України 1669-VIII від 6 жовтня 2016 р. “Про 
внесення зміни до розділу X “Перехідні положення” 
Земельного кодексу України щодо продовження 
заборони відчуження сільськогосподарських 
земель” доручено Кабінету Міністрів України 
до 1 липня 2017 р. розробити та внести на розгляд 
Верховної Ради України проект Закону України “Про 
обіг земель сільськогосподарського призначення”

Подальші дії
Розроблення проекту Закону України “Про обіг земель сільського господар-
ського призначення”.

Розроблення проекту Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів щодо удосконалення механізмів збереження ґрунтів та економічного 
стимулювання відтворення їх родючості”.

Статус

Виконується
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 15. Розвиток органічного ринку
Мета

Запровадження дієвого контролю з боку держави у сфері органічного ви-
робництва в Україні, що унеможливить нечесну конкуренцію та сприятиме 
зростанню довіри до української органічної продукції, шляхом розроблення 
та прийняття нормативно-правових актів та нової, гармонізованої з нормами 
ЄС, редакції Закону України “Про виробництво та обіг органічної сільсько-
господарської продукції та сировини”.

Надання бюджетної підтримки фермерським господарствам для ведення 
органічного виробництва.

Результати роботи за 2016 рік
Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 609, 
якою внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у Держав-
ному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвер-
дженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1102. 
У результаті фермерські господарства, які вирішили перейти або займаються 
органічним виробництвом, мають змогу отримати державну підтримку.

Розроблено та подано для розгляду Верховною Радою України проект Закону 
України “Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, 
обігу та маркування органічної продукції” (реєстраційний номер 5448). Під 
час підготовки законопроекту враховано вимоги законодавства ЄС у сфері 
органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Розроблення та прийняття 
нормативно-правової бази, яка 
забезпечить належне функціону-
вання ринку органічної продукції 
та сировини (вісім нормативно-пра-
вових актів)

Удосконалення та адаптація укра-
їнського законодавства до вимог 
законодавства ЄС

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. 
№ 609 “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передба-
чен их у Державному бюджеті для надання підтримки фермерським 
господарствам”. Розроблено та подано до Верховної Ради України 
проект Закону України “Про основні принципи та вимоги до орга-
нічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції” 
(реєстраційний номер 5448) 

Під час підготовки законопроекту враховано вимоги законодавства 
ЄС у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної 
продукції

Подальші дії
Супроводження проекту Закону “Про основні принципи та вимоги до органіч-
ного виробництва, обігу та маркування органічної продукції” у Верховній Раді 
України.

Розроблення та прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на ре-
алізацію Закону України “Про основні принципи та вимоги до органічного 
виробництва, обігу та маркування органічної продукції”.

Статус

Виконується
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МОДЕРНІЗАЦІЯ 
ІНФРАСТРУКТУРИ

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

Мета
Створення умов для стійкого розвитку галузі власного газовидобування 
та впровадження прозорих правил для всіх учасників ринку. Продовження 
реформи з лібералізації газового ринку України згідно з європейськими нор-
мами. Забезпечення прибутковості газового сектору, скерування прибутку для 
наповнення Фонду енергоефективності для фінансування проектів скорочен-
ня споживання енергії шляхом об’єднання співвласників багатоквартирних 
будинків чи енергосервісних компаній.

Результати роботи за 2016 рік
У результаті вжитих Урядом заходів Національна акціонерна компанія 
“Нафтогаз України” вперше за останні шість років не отримувала бюджетного 
фінансування та, за попередніми даними, вперше за п’ять останніх років 
отримала чистий прибуток у сумі більш як 21 млрд гривень.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 1 липня 2016 р. № 496 
“Про відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачу-
вання, відбору) природного газу”, якою затверджено план реструктуризації 
публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія 
“Нафтогаз України” з метою відокремлення діяльності з транспортування 
та зберігання (закачування, відбору) природного газу та обрано модель 
відокремлення діяльності з транспортування природного газу, –  модель відо-
кремлення для оператора газотранспортної системи України, яка перебуває 
в державній власності та не підлягає приватизації.

Також наказом Міненерговугілля від 13 вересня 2016 р. № 586 утворено 
міжвідомчу робочу групу з реформування компанії, до складу якої входять 
представники Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, ЄБРР, Національної 
акціонерної компанії “Нафтогаз України”, ПАТ “Укртрансгаз” та провідні 
експерти і аналітики газового ринку України.

На виконання плану реструктуризації Національної акціонерної компанії 
“Нафтогаз України” Урядом прийнято постанову від 9 листопада 2016 р. № 801 
“Про утворення публічного акціонерного товариства “Магістральні газопроводи 
України”, а постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 837 
затверджено статут товариства, утворені наглядова рада та правління товариства.

III.
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З метою врегулювання питань щодо особливостей передачі у платне корис-
тування газорозподільних мереж, власником яких є держава, відповідно 
до статті 37 Закону України “Про ринок природного газу” розроблено проект 
Закону України “Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпе-
чення використання газорозподільних систем)”, який схвалено на засіданні 
Уряду та надіслано Верховній Раді (реєстраційний номер 5558).

Крім того, доопрацьовується План заходів на 2017–2019 роки із запровадження 
в Україні обліку природного газу в одиницях енергії, зокрема, у частині визна-
чення вартості природного газу залежно від його енергетичної цінності.

Наказом Міненерговугілля від 3 жовтня 2016 р. № 627 утворено робочу групу, 
в межах якої опрацьовується питання стосовно забезпечення торгівлі при-
родним газом на біржах. За результатами роботи групи будуть підготовлені 
відповідні нормативно-правові акти для започаткування в Україні торгівлі 
природним газом на біржах, зокрема, щодо забезпечення виконання поло-
жень Регламенту ЄС № 312/2014 від 26 березня 2014 р. та з метою створення 
первинної ліквідності на біржовому ринку природного газу шляхом надання 
доступу до участі в торгах державних підприємств (оператора газотран-
спортної системи (придбання балансувального газу), газовидобувних 
компаній тощо), формування прозорого достовірного ринкового цінового 
індикативу, упорядкування питань обміну інформацією між оператором 
газотранспортної системи та біржею, яка є організатором торгів природним 
газом, а також проекту типового договору між оператором газотранспортної 
системи та біржею.

З метою впровадження ІТ-системи забезпечення балансування газу на добу 
наказом Міненерговугілля від 30 грудня 2016 р. № 871 утворено робочу групу 
з впровадження IT-системи для забезпечення балансування газу на добу, якій 
доручено вивчити питання щодо впровадження ІТ-системи для забезпечення 
балансування газу на добу, визначитися щодо графіка впровадження такої 
системи та оцінити витрати на її впровадження.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Зміна структури імпорту 
природного газу, зокрема 
шляхом підвищення 
потужності реверсного 
транспортування в на-
прямку Словаччина-Укра-
їна через пункт пропуску 
“Будінце” до 54–57 млн 
куб. метрів на добу

ПАТ “Укртрансгаз” забезпечує постійне розроблення та впровадження техно-
логічних рішень зі збільшення потужностей і маневреності транспортування 
природного газу, у тому числі надходження газу зі Словаччини до України 
через газовимірювальну станцію “Будінце”.

2016 року обсяг транспортування природного газу до України через газови-
мірювальну станцію “Будінце” становив 9 085,9 млн куб. метрів. Технічну 
можливість прийому природного газу у напрямку України через газовимірю-
вальну станцію “Будінце” збільшено до 42,5 млн куб. метрів на добу.

Реалізацію рішення щодо підвищення потужності реверсного транспортування 
газу у напрямку Словаччина-Україна через газовимірювальну станцію “Будін-
це” до рівня 54–57 млн куб. метрів на добу відкладено словацькою стороною 
у зв’язку з тестуванням можливості збільшення пропускної спроможності 
даної ділянки та узгодження з операторами газотранспортних систем

Подальші дії
Продовження переговорів зі словацькою стороною щодо розширення 
реверсних потужностей постачань природного газу до України із території 
Словаччини.

Статус

Виконується
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Супроводження прийняття Верховною Радою України Закону України “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо їх приведення 
у відповідність із Законом України “Про ринок природного газу” (реєстра-
ційний номер 5289), яким передбачається внесення змін і доповнень до 14 
законодавчих актів України у частині усунення наявних прогалин і супереч-
ностей чинного законодавства.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів норматив-
но-правових актів щодо забезпечення торгівлі природним газом на біржах.

 2.  Реформа ринку електричної 
енергії

Мета
Створення умов для стійкого розвитку галузі власного газовидобування та ре-
формування ринку електроенергії. Стимулювання надходження інвестицій 
в галузь. Розвиток конкуренції в усіх сегментах ринку електроенергії. Ство-
рення умов рівності для всіх учасників ринку, а також забезпечення можли-
вості інтеграції енергосистеми України в європейські ринки електроенергії, 
зокрема, шляхом приведення українського законодавства у відповідність 
з європейськими правовими нормами і правилами, що дозволить українсько-
му споживачу отримувати якісні послуги за конкурентною ціною, а виробни-
кам електроенергії у перспективі реалізувати експортний потенціал шляхом 
забезпечення доступу на європейський ринок.

Результати роботи за 2016 рік
З метою запровадження процедури корпоратизації та сертифікації держав-
ного підприємства “НЕК “Укренерго” як системного оператора розроблено 
проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про перетворення 
державного підприємства “НЕК “Укренерго”. Подальша реалізація заходу 
відбудеться після прийняття Верховною Радою України проекту Закону “Про 
ринок електричної енергії України” (реєстраційний номер 4493).

Розроблено проект оновленої Енергетичної стратегії України до 2035 року 
та розміщено на офіційному веб-сайті Міненерговугілля для експертного 
і громадського обговорення.

Створено умови для забезпечення стимулювального тарифоутворення 
(RAB-тарифу) для операторів мереж, зокрема, для забезпечення переходу 
енергопостачальних компаній до стимулювального тарифоутворення:

 ● затверджено зміни до Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів 
з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі 
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі 
застосування стимулювального регулювання” (постанова НКРЕКП від 25 люто-
го 2016 р. № 235), якими передбачено вдосконалення механізму впровадження 
стимулювального регулювання та зміна строків подачі заяви на перегляд 
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тарифів, що дає можливість впровадження стимулювального регулювання 
з будь-якого кварталу;

 ● внесено зміни до Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачан-
ня електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної 
енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування 
стимулювального регулювання” (постанова НКРЕКП від 4 серпня 2016 р. 
№ 1342), якими забезпечується безперешкодний доступ споживачів до інформа-
ції щодо тарифів на електричну енергію та приведення нормативно-правового 
акта Комісії у відповідність з вимогами законодавства;

 ● внесено зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері енергетики, від 26 липня 2013 р. № 1029, якою передба-
чено направлення 50 відсотків від прибутку на регуляторну базу активів, яка 
створена на дату переходу до стимулювального регулювання, на фінансування 
інвестиційної програми (постанова НКРЕКП від 24 листопада 2016 р. № 2020).

Також розроблено та на відкритому засіданні НКРЕКП 29 вересня 2016 р. схва-
лено вісім проектів постанов, які дадуть змогу впровадити стимулювальне 
регулювання для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними 
та міждержавними електричними мережами.

З метою виконання вимог Регламенту ЄС 543/2013 щодо публікації даних 
на ринку електричної енергії ДП “НЕК “Укренерго” підготовлено Поетапний 
план з організації процесу збору та передачі інформації на платформу прозо-
рості ENTSO-E (The ENTSO-E Transparency Platform).

Крім того, реалізовано проект “Дослідження можливості синхронного 
об’єднання української та молдовської енергосистеми з континентальною 
європейською енергосистемою ENTSO-E”, за результатом проекту в першій 
половині 2017 року буде проаналізовано та затверджено каталог заходів, 
визначених ENTSO-E.

Протягом 2016 року забезпечувалося супроводження у Верховній Раді України 
проекту Закон України “Про ринок електричної енергії України” (реєстра-
ційний номер 4493), який прийнято в першому читанні. З метою реалізації 
проекту Закону після його прийняття, на відкритому засіданні НКРЕКП під-
тримано План-графік впровадження нової моделі ринку електричної енергії, 
яким визначено детальний перелік заходів та етапи їх виконання.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Зупинення падіння обсягів виробництва і спожи-
вання електроенергії. Згідно з прогнозом, 2016 року 
обсяг виробництва електроенергії становитиме 
156 550 млн кВт/год, що на 0,69 відсотка менше, ніж 
2015 року. Відповідно, зменшення обсягів споживан-
ня електроенергії 2016 року прогнозується на рівні 
2,39 відсотка. 2015 року виробництво електроенер-
гії скоротилося на 13,4 відсотків порівняно з 2014 
роком при одночасному скороченні ї ї споживання 
на 11,8 відсотка

Відповідно до фактичного балансу ОЕС України 
за 2016 рік виробництво електричної енергії стано-
вило 154 817 млн кВт/год, що на 2 848 млн кВт/год, 
або на 1,8 відсотка менше порівняно з 2015 роком

Фактичне споживання електроенергії (брутто) 
2016 року становило 149 346 млн кВт/год, що 
на 1 140 млн кВт/год, або на 0,8 відсотка менше 
порівняно з аналогічним показником 2015 року

Статус

Виконується
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Показник Стан реалізації

Суттєве збільшення експорту електроенергії 
і доведення його обсягів до 7 178 млн кВт/год, що 
у 1,97 рази більше показника 2015 року

Відповідно до фактичного балансу ОЕС України 
за 2016 рік, експорт електроенергії становив 
4 017 млн кВт/год, що на 10 відсотків більше порівня-
но з аналогічним показником 2015 року. Експортний 
потенціал до європейських країн використовується 
на 60 відсотків –  на сьогодні в Україні в умовах 
нинішньої цінової кон’юнктури експорт електрое-
нергії здійснюється лише за напрямками Угорщини 
та Польщі

Подальші дії
Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про ринок 
електричної енергії України” (реєстраційний номер 4493).

Розроблення проектів нормативно-правових актів, спрямованих на реалі-
зацію Закону України “Про ринок електричної енергії України” (після його 
прийняття), що забезпечить виконання Україною міжнародних зобов’язань 
із впровадження нової моделі ринку електричної енергії України відповідно 
до вимог “Третього енергетичного пакета”.

 3.  Реформа вугільної 
промисловості

Мета
Комплексне розв’язання проблемних питань функціонування вугільної 
галузі, здійснення системних заходів із використання її потенціалу для збіль-
шення обсягів видобутку вугілля, підвищення ефективності і переведення 
вугільної галузі на бездотаційний і самоокупний режим діяльності з одночас-
ним розв’язанням екологічних та соціальних проблем шахтарських регіонів. 
Створення сприятливих інвестиційних умов для приватизації шахт.

Результати роботи за 2016 рік
2016 року розроблено програмний підхід щодо питання реформування вугіль-
ної галузі.

Так, відпрацьовано проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про 
схвалення Концепції Державної цільової економічної програми реформуван-
ня вугільної промисловості на період до 2020 року”.

Враховуючи обмежені можливості держави з бюджетної підтримки галузі 
та з метою удосконалення цінової політики на ринку вугільної продукції, 
оптимальним варіантом подолання кризи є оптимізація структури вугледо-
бувних та інших державних підприємств галузі.

Статус

Виконується
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З метою подолання кризових явищ у вугільній галузі та подальшого сталого 
функціонування підприємств вугільної промисловості опрацьовується питан-
ня щодо реформування галузі шляхом оптимізації структури вугледобувних 
та інших підприємств галузі.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Забезпечення видобутку 
вугілля обсягом 7,2 млн 
тонн

2016 року вугледобувними підприємствами Міненерговугілля видобуто 
5,8 млн тонн вугілля, що на 1,5 млн тонн менше завдання (79,6 відсотків 
плану). Водночас, протягом 2016 року підвищилися показники якості вугільної 
продукції завдяки запровадженню Міністерством жорсткого контролю за якіс-
тю видобутого та відвантаженого на збагачувальні фабрики та споживачам 
вугілля. Таким чином, зольність видобутого вугілля знизилась на 1,5 відсо-
тка –  до 41,8 відсотків при плані 43,3 відсотка (зменшення зольності на один 
відсоток дає можливість збільшити вихід концентрату на два відсотка)

Проведення гірничих виробок за 2016 рік становило 52 кілометра, що на 11 
кілометрів менше планового завдання (81 відсоток), у тому числі розкривних 
та підготовчих –  36,7 кілометра (70 відсотків виконання програми).

За 2016 рік видобуто 564 тис. тонн торфу, випущено торфобрикетів обсягом 
206,4 тис. тонн (2016 року обсяг видобутку торфу збільшився на 20 відсотків 
порівняно із показниками 2015 року (+ 38,9 відсотка до планового завдання), 
та на 25,1 відсотка перевищено планове завдання з випуску торфобрикетів)

Започаткування реалізації 
структурних змін у галузі, 
які дадуть можливість 
поступово збільшити 
обсяг, необхідний для за-
безпечення енергетичної 
безпеки держави, вугле-
видобування до 19,6 млн 
тонн 2020 року

З метою започаткування реалізації структурних змін у вугільній галузі під-
готовлено проект рішення Уряду щодо оптимізації структури вугледобувних 
та інших підприємств галузі

Подальші дії
Прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України “Деякі питання по-
дальшого функціонування підприємств вугільної галузі” та початок фактич-
ної реорганізації державних вугільних підприємств (оптимізація структури).

Статус

Виконується

Статус

Виконується
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 4.  Енергозбереження 
та енергоефективність

Мета
Скорочення споживання обсягу природного газу, впровадження сучасних енерго-
ефективних технологій, стимулювання розвитку відновлюваних джерел енергії 
та альтернативних видів палива, надання якісних житлово-комунальних послуг.

Результати роботи за 2016 рік
З метою продовження виконання Державної цільової економічної програми 
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв із відновлю-
ваних джерел енергії та альтернативних видів палива розроблено проект 
постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанов Кабі-
нету Міністрів від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056” (щодо 
продовження строку виконання Програми на 2017 рік).

На 2017 рік для виконання заходів Програми передбачено фінансування 
з Державного бюджету обсягом 432,44 млн гривень, в тому числі 32,44 млн 
гривень за рахунок спеціального фонду бюджету.

З метою урегулювання правових та організаційних засад діяльності у сфері 
забезпечення енергоефективності будівель та імплементації профільного за-
конодавства ЄС розроблено проект Закону України “Про енергетичну ефектив-
ність будівель”, який зареєстровано у Верховній Раді України (реєстраційний 
номер 4941). На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань будів-
ництва, містобудування та житлово-комунального господарства від 18 січня 
2017 р. рекомендовано Верховній Раді України прийняти доопрацьовану 
редакцію законопроекту (реєстраційний номер 4941-д) в першому читанні 
за основу. В свою чергу, запровадження системи сертифікації енергоефектив-
ності будівель та збільшення кількості будівель із близьким до нульового 
споживанням енергії здійснюватиметься після набуття чинності Законом 
України “Про енергетичну ефективність будівель”.

Для запровадження прозорого механізму фінансування проектів, спрямова-
них на скорочення обсягу споживання енергії, Мінрегіоном за підтримкою 
Уряду Федеративної Республіки Німеччина та Представництва ООН в Україні 
розроблено проект Закону України “Про Фонд енергоефективності”, який 
подано для розгляду Верховній Раді України (реєстраційний номер 5598) 
та який за результатами засідання Комітету Верховної Ради України з питань 
будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства рекомен-
довано прийняти за основу.

Також прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 
2016 р. № 489 “Про схвалення Концепції впровадження механізмів стабільного 
фінансування заходів з енергоефективності (створення Фонду енергоефек-
тивності)”. Розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України 
“Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції впровадження 
механізмів стабільного фінансування заходів з енергоефективності (ство-
рення Фонду енергоефективності)”. Особливістю роботи зазначеного Фонду 
має стати залучення до системи фінансування проектів енергоефективності 
будинків субсидій на житлово-комунальні послуги, які отримують більш 
як 30 відсотків домогосподарств.
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У межах виконання завдання щодо показника 80-відсоткового побудинкового 
обліку спожитих ресурсів (послуг) протягом 2016 року забезпечувалось супро-
водження у Верховній Раді України проектів Законів України “Про житлово-ко-
мунальні послуги“ (реєстраційний номер 1581-д) та “Про комерційний облік 
комунальних послуг” (реєстраційний номер 4901), якими передбачено, що 
обладнання будинковими вузлами обліку наявних будівель зобов’язаний 
провести оператор відповідних зовнішніх мереж у строк: нежитлових буді-
вель –  до 1 жовтня 2017 р.; житлових будівель –  до 1 жовтня 2018 року. Зазначе-
ні законопроекти прийнято Верховною Радою України в першому читанні.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Показники питомого енергоспоживання житлови-
ми будинками та державними установами мають 
бути наближені до європейських (близько 100 
кВт/год на кв. метр): 100-відсотковий облік спожи-
вання ресурсів, зокрема –  води й теплової енергії

За інформацією, отриманою від регіонів, кількість 
встановлених приладів обліку спожитої теплової 
енергії в багатоквартирних будинках, що під’єднані 
до централізованої системи опалення, станом 
на 1 січня 2017 становить 67,3 відсотка

Досягнення 100-відсоткового обліку споживання 
ресурсів, зокрема –  води й теплової енергії, очіку-
ється із прийняттям проекту Закону України “Про 
комерційний облік комунальних послуг” (реєстрацій-
ний номер 4901)

Кількісні показники виконання заходів Державної 
цільової економічної програми енергоефектив-
ності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв 
із відновлюваних джерел енергії та альтернативних 
видів палива на 2017-2018 роки (проект)

2016 року планується залучення до участі у Про-
грамі 149,09 тис. домогосподарств та здійснення 
енергоефективних заходів у 2,2 тис. будинків

За період дії Програми (станом на 1 січня 2017 р.) 
ї ї учасниками стали 214 тис. домогосподарств, 
в тому числі 50,3 тис. домогосподарств-мешканців 
629 ОСББ/ЖБК-учасників Програми

При цьому лише за 2016 рік підтримкою охоплено 
118,5 тис. домогосподарств, в тому числі 34,8 тис. 
домогосподарств-мешканців 435 ОСББ/ЖБК-учасни-
ків Програми

Подальші дії
Продовження виконання заходів Державної цільової економічної програми 
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв із відновлю-
ваних джерел енергії та альтернативних видів палива 2017 року, що в межах 
передбаченого фінансування дасть змогу надати державну підтримку впро-
вадження енергоефективних заходів більше 67 тис. домогосподарствам та 630 
ОСББ/ЖБК.

Збільшення відсотка побудинкового обліку спожитих ресурсів (послуг).

Створення Фонду енергоефективності.

Статус

Виконується

Статус

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

Мета
Забезпечення належного стану доріг загального користування. Створення 
ефективної моделі фінансування дорожнього господарства, яка дасть 
змогу розв’язати проблему нестачі коштів на виконання ремонтно-буді-
вельних робіт.

Створення та функціонування Державного дорожнього фонду. До кінця по-
точного року погашення боргів та відновлення роботи вітчизняних дорожніх 
підприємств.

Поліпшення стану найбільш суспільно значущих ділянок автомобільних доріг.

Результати роботи за 2016 рік
З метою забезпечення погашення заборгованості перед підрядними 
організаціями за виконані роботи прийнято постанову Кабінету Міні-
стрів України від 8 червня 2016 р. № 374 “Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 498”, якою передбачено 
оплату 2016 року частини боргів за роботи, виконані у попередні роки 
дорожніми підрядними організаціями, в сумі 513,59 млн гривень. Комі-
тетом Верховної Ради України з питань бюджету погоджено зазначений 
розподіл коштів.

 Довідка  На виконання пункту 4 зазначеної постанови Укравтодором підготовлено 
та Мінфіном погоджено Помісячний план-графік використання у 2016 році 
залучених під державні гарантії коштів, передбачених для фінансування 
переліків робіт та об’єктів, затверджених зазначеною постановою. Станом 
на 31 грудня 2016 р. на оплату виконаних робіт на рахунки служб автомобіль-
них доріг в обласних управліннях Казначейства Укравтодором спрямовано 
473,92 млн гривень (92 відсотка річної суми). Зобов’язання виконано у повному 
обсязі у межах планової річної суми витрат за додатком 2 та відповідно 
до реєстрів на оплату, поданих службами автомобільних доріг в областях. 
Залишок зобов’язань по Дніпропетровській області (37,40 млн гривень) пере-
дано на виконання Казначейству відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 3 серпня 2011 р. № 845 “Про затвердження Порядку виконання 
рішень про стягнення коштів Державного та місцевих бюджетів або боржни-
ків” (зі змінами та доповненнями).

Крім того, прийнято постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 
2016 р. № 373 та № 374 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 17 червня 2015 р. № 498”, якими передбачено спрямувати ча-
стину залишку кредитних коштів, залучених у попередніх роках, на пога-
шення боргів та виконання ремонтно-будівельних робіт 2016 року.
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Таким чином, Укравтодором спрямовано:
 ● 37,99 млн гривень на співфінансування проектів МФО (28 відсотків річної суми);
 ● 27,17 млн гривень на підготовку до реалізації спільних проектів МФО (42 

відсотка річної суми);
 ● 51,54 млн гривень на ремонт автомобільної дороги Н-09 Мукачеве –  Рахів –  Бого-

родчани –  Івано-Франківськ –  Рогатин –  Бібрка –  Львів (94 відсотка річної суми);
 ● 13,71 млн гривень на будівництво мосту у Запоріжжі (30 відсотків річної суми);
 ● 1 015,79 млн гривень на оплату робіт 2016 року (26 відсотків річної суми).

Також розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 435 
“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 1500 млн гривень. Кошти спрямовували на по-
точний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг 
загального користування. На кінець 2016 року за бюджетною програмою 
3111020 на розвиток і утримання доріг спрямовано 7 698,85 тис. гривень, що 
становить 96 відсотків річного плану.

З метою підготовки до створення Державного дорожнього фонду утворено 
робочу групу з питань реформування дорожнього господарства та створення 
Державного дорожнього фонду.

Крім того, Верховною Радою України 17 листопада 2016 р. прийнято Закони 
України “Про внесення змін до Закону України “Про джерела фінансування 
дорожнього господарства України” щодо удосконалення механізму фінан-
сування дорожньої галузі” № 1762-VIII та “Про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення 
дорожньої галузі” № 1763-VIII, які набувають чинності з 1 січня 2018 року. 
Законами, зокрема, передбачається створення у складі Державного бюджету 
Державного дорожнього фонду для забезпечення фінансування дорожньої 
галузі відповідно до науково-обґрунтованої потреби.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Ліквідація щонайменше 3,7 млн кв. метрів 
ямковості

Протягом 2016 року ліквідовано 9,115 млн кв. метрів 
ямковості та деформацій покриття на загальну 
суму 2,87 млрд гривень, що майже у півтора рази 
перевищує результат 2015 року

Забезпечення будівництва, реконструкції та ремонту 
1,7 тис. кілометрів автомобільних доріг

Протягом 2016 року на пріоритетних ділянках 
автомобільних доріг загального користування, 
визначених Кабінетом Міністрів України та пого-
джених Комітетом Верховної Ради України з питань 
бюджету, а також місцевими радами на об’єктах, що 
фінансувалися за рахунок коштів місцевих бюдже-
тів, було виконано ремонтно-будівельні роботи на за-
гальну суму 6 281 млн гривень та відремонтовано 
949,7 кілометра дорожнього покриття, що у чотири 
рази перевищує обсяги 2015 року (239,2 кілометра)

Статус

Виконано

Статус

Виконується
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Показник Стан реалізації

Створення умов для збільшення у середньостро-
ковій перспективі щорічних обсягів реконструкції 
і ремонту автомобільних доріг у 16 разів, зокрема, 
щорічних обсягів ремонту автомобільних доріг дер-
жавного значення до 4,6 тис. кілометрів, щорічних 
обсягів ремонту автомобільних доріг місцевого 
значення до 23 тис. кілометрів, та передачі 131 тис. 
кілометрів автомобільних доріг місцевого значення 
до сфери управління місцевих органів виконавчої 
влади (або органів місцевого самоврядування)

Закони України “Про внесення змін до Закону України 
“Про джерела фінансування дорожнього госпо-
дарства України” щодо удосконалення механізму 
фінансування дорожньої галузі” № 1762-VIII та “Про 
внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 
удосконалення механізму фінансового забезпечення 
дорожньої галузі” № 1763-VIII, які набувають чинності 
з 1 січня 2018 р., передбачають створення у складі 
Державного бюджету Державного дорожнього 
фонду для забезпечення фінансування дорожньої 
галузі відповідно до науково обґрунтованої потреби

Подальші дії
Забезпечення будівництва, реконструкції та ремонту на рівні 2016 року.

Ліквідація щонайменше 9 млн кв. метрів ямковості.

Погодження 26 переліків автомобільних доріг місцевого значення, які підляга-
ють передачі в управління місцевим органам виконавчої влади.

Створення разом із місцевими держадміністраціями 26 комісій з прийман-
ня-передачі автомобільних доріг місцевого значення.

Розроблення та затвердження нормативно-правових актів, необхідних для 
забезпечення реалізації законів України щодо вдосконалення механізму 
фінансування дорожньої галузі –  Державний дорожній фонд.

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

Мета
Збереження дорожнього покриття автомобільних доріг загального користу-
вання від руйнування внаслідок руху транспортних засобів, які перевищують 
вагові параметри, через створення системи габаритно-вагового контролю 
в інспекційному режимі.

Результати роботи за 2016 рік
Прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 607 
“Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у Держав-
ному бюджеті для здійснення заходів щодо підтримки реалізації державної 
політики у сфері транспорту” та затвердження 7 листопада 2016 р. паспорта 
бюджетної програми на 2016 рік та внесення зміни до розпису Державного 

Статус

Виконано
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бюджету на 2016 рік за КПКВ 3101230 “Здійснення заходів щодо підтримки 
впровадження транспортної стратегії України” дасть змогу Укртрансбезпеці 
25 листопада 2016 р. розпочати процедуру закупівель 78 мобільних пунктів 
контролю, до складу яких входять новітні мобільні габаритно-вагові комплек-
си. Закупівля здійснюється коштом технічної допомоги ЄС.

У межах проекту Твінінг “Підтримка Міністерства інфраструктури України 
з питань підвищення безпеки комерційних автоперевезень” відбулися нав-
чання інспекторів Укртрансбезпеки протягом 2016 року.

З метою створення умов для лібералізації допуску перевізників до ринку 
перевезень за підтримкою міжнародних експертів розробляється концепція 
надання адміністративних послуг Укртрансбезпеки за принципом “єдиного 
вікна” та впровадження Єдиної інформаційно-аналітичної системи Укртран-
сбезпеки з метою спрощення процедури отримання адміністративної послуги 
та можливості подання різного виду заявок за допомогою Інтернету, здійснен-
ня контролю за станом виконання адміністративної послуги, мінімізації часу 
видачі ліцензій, внесення змін до відомостей, отримання дозволів на пе-
ревезення пасажирів і вантажів у міжнародному сполученні, перевезення 
пасажирів на міжобласних маршрутах, акредитації автостанцій тощо.

Також розробляється технічне завдання зі створення електронної бази даних 
та переведення адміністративних послуг в електронний вигляд.

Забезпечено здійснення заходів щодо оптимізації роботи з видачі дозволів 
на міжнародні автомобільні перевезення в 14 пунктах видачі дозволів, три 
з яких функціонують в цілодобовому режимі для зручності автомобільних 
перевізників.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Збільшення кількості вагових комплексів 
від 34 наявних –  до 105 одиниць

Оголошено процедуру відкритих торгів на закупівлю 
78 мобільних пунктів контролю

Зниження незапланованих витрат із бюдже-
ту на відновлення дорожньої інфраструк-
тури (економія на відновлення покриття 
становитиме близько 5 млрд гривень)

Ефект від використання мобільних пунктів контролю 
для стану доріг буде визначено після введення в екс-
плуатацію таких комплексів та за умови забезпечення 
фінансування дорожньої галузі відповідно до науковооб-
ґрунтованої потреби

Підвищення дисципліни водіїв стосовно 
габаритно-вагових параметрів транспортних 
засобів, що зменшить для них ризики 
накладення штрафних санкцій

2016 року за результатами роботи Укртрансбезпеки 
перевірено дотримання габаритно-вагових параметрів 
231 296 транспортних засобів, з них у 6 769 виявлено 
порушення вагових параметрів. Мають місце випадки 
порушення вагових параметрів у трикратному розмірі 
(заміть 40 нормативних тонн –  130 виявлених). Протягом 
2016 року завдяки здійсненню контролю було припинено 
рух транспортних засобів із порушенням габаритно-вагових 
параметрів у напрямку південних портів України

На початковому етапі завдяки ефектив-
ності санкцій за недотримання водіями 
дисципліни стосовно габаритно-вагових 
параметрів транспортних засобів очікується 
надходження у вигляді штрафних санкцій 
у розмірі 400 тис. гривень на місяць

Нарахована плата за проїзд на суму 43 560,26 тис. 
гривень, вже сплачено до Державного бюджету близько 
6 948,54 тис. гривень

Накладено штрафних санкцій на суму близько 2 967,86 тис. 
гривень, вже перераховано до Державного бюджету 
близько 1 422,6 тис. гривень

Статус

Виконується

Статус
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Виконується
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Подальші дії
Продовження робіт із закупівлі пересувних придорожніх комплексів.

Проведення навчання працівників, які здійснюватимуть зважування тран-
спортних засобів.

Доопрацювання проекту Закону України “Про приведення законодавства 
України у сфері автомобільного транспорту у відповідність з актами Європей-
ського Союзу” (реєстраційний номер 4683).

 7.  Реформування залізничного 
транспорту

Мета
Створення ліберальної моделі конкурентного ринку залізничних перевезень.

Забезпечення доступності та поліпшення якості залізничних транспортних 
послуг, у тому числі –  для пасажирів з обмеженими фізичними можливостями.

Поліпшення інвестиційного середовища для оновлення рухомого складу для 
задоволення потреб бізнесу.

Результати роботи за 2016 рік
Протягом 2016 року забезпечувалося супроводження у Верховній Раді України 
проекту Закону України “Про залізничний транспорт” (реєстраційний номер 
4593). Так, на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань транспорту 
2 листопада 2016 р. прийнято рішення продовжити роботу в межах Робочої 
групи над доопрацюванням законопроекту для внесення його у Верховну 
Раду України в межах депутатської ініціативи. 9 грудня 2016 р. проведено 
спільну нараду з представниками Комітету та бізнес-середовища для ви-
значення спільної позиції щодо законопроекту та подальших дій щодо його 
доопрацювання. Визначено основні моменти, напрями подальшої роботи над 
законопроектом. 19 та 23 грудня 2016 р. відбулися засідання робочої групи 
при Комітеті, на яких розглянуто питання державного управління галуззю 
та доступу до залізничної інфраструктури.

З метою упорядкування організації та фінансування соціально важливих 
пасажирських перевезень вивчено міжнародний досвід впровадження замов-
лення на соціальні (публічні) перевезення пасажирів залізничним транспор-
том (PSO). Разом з європейськими фахівцями опрацьовано зміст та суттєві 
особливості Порядку державного замовлення на соціальні (публічні) послуги 
усіх сегментів пасажирських перевезень залізничним транспортом виходячи 
з Регламенту ЄС 1370/2007. На основі звіту європейських експертів розробля-
ється проект Порядку державного замовлення на соціальні (публічні) послуги 
всіх сегментів пасажирських перевезень залізничним транспортом. Прове-
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дено місію європейських експертів проекту “Твінінг” щодо напрацювання 
проекту моделі соціальних перевезень. Розроблення зазначеного Порядку 
буде завершене лише після прийняття Закону України “Про залізничний 
транспорт” (реєстраційний номер 4593).

У межах створення ефективної моделі управління залізничним транспортом, 
підготовки до утворення та функціонування центрального органу виконав-
чої влади, що реалізує державну політику у сфері залізничного транспорту, 
визначено попередній перелік функцій, організаційну схему центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері залізнично-
го транспорту, та розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України 
“Про утворення Державної служби залізничного транспорту України”, який 
включає проект Положення про Службу.

З метою продовження структурної реформи ПАТ “Укрзалізниця” 29 листопада 
2016 р. створено філію “Пасажирська компанія” ПАТ “Укрзалізниця”.

Також триває робота з розроблення Стратегії ПАТ “Укрзалізниця”, після 
схвалення якої буде розроблено відповідний деталізований план заходів 
з її реалізації та план розроблення нормативно-правових актів, необхідних 
для подальшої ефективної роботи товариства.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Ураховуючи масштаб реформ у залізничній галузі, 
їх результати очікуються у середньостроковій 
перспективі.

Відповідно до Державної цільової програми ре-
формування залізничного транспорту на 2010-2019 
роки очікується, що здійснення заходів із рефор-
мування залізничного транспорту забезпечить:

 ● збільшення обсягів перевезень (орієнтовно 
на 20–25 відсотків);

 ● підвищення продуктивності праці (в 1,6 рази);
 ● відносне зменшення собівартості перевезень 
(на 15 відсотків);

 ● зменшення обсягу питомих витрат енергоресур-
сів на тягу поїздів (на 15 відсотків);

 ● скорочення строків доставки і переробки 
вантажів

За оперативними даними ПАТ “Укрзалізниця” 
за 2016 рік:

 ● перевезено 344,3 млн тонн вантажів, що менше 
планового завдання на 0,9 відсотка та менше, 
ніж зазначено у звіті за відповідний період ми-
нулого року на 1,6 відсотка. Обсяг вантажообігу 
становить 187,6 млрд тонно-кілометрів, що на 3,8 
відсотка менше, ніж зазначено у плані та звіті 
за відповідний період минулого року;

 ● обсяг транзитних перевезень зменшився до пла-
нового завдання на 27,7 відсотка та до звіту 
минулого року на 26,1 відсоток і становить 
19,7 млн тонно-кілометрів;

 ● послугами залізниць скористалося 438,9 млн 
пасажирів (менше плану на 0,2 відсотка), обсяг 
пасажирообігу становить 37,5 млрд пасажиро-кі-
лометрів (на 3,6 відсотка більше плану);

 ● продуктивність праці становила 1 389,6 тис. при-
ведених тонно-кілометрів/особу персоналу, що 
на 6,7 відсотка більше, ніж 2015 року, але менше 
плану на 3,1 відсотка;

 ● собівартість 10 тонно-кілометрів вантажних 
перевезень становила 184,84 копійки, що більше 
плану на 2,8 відсотка, а 10 пасажиро-кілометрів –  
408,9 копійки, що менше плану на 2,8 відсотка;

 ● витрати палива становили 263 тис. тонн, що 
на 1,5 відсотка менше, ніж 2015 року

Подальші дії
Забезпечення створення законодавчої бази реформування, насамперед прийняття 
Закону України “Про залізничний транспорт України”, розроблення підзаконних ак-
тів та процедур для входження на ринок залізничних перевезень нових учасників.

Статус

Виконується
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Затвердження стратегічного плану розвитку ПАТ “Укрзалізниця”.

Продовження структурної реформи ПАТ “Укрзалізниця” з метою відділення 
всередині Товариства фінансових рахунків оператора інфраструктури та пере-
візної діяльності відповідно до вимог директив ЄС.

Організація навчання працівників ПАТ “Укрзалізниця” та майбутніх залізнич-
них підприємств щодо розроблення Системи управління безпекою відповідно 
до директиви Європейського Союзу 2004/49/ЄС.

 8.  Приєднання України 
до Європейського 
авіаційного простору

Мета
Підписання Угоди з ЄС про Спільний авіаційний простір, що забезпечить 
вільний доступ до європейського ринку, інфраструктури повітряного тран-
спорту, а також свободу заснування, рівні умови конкуренції та спільні 
правила, зокрема –  у сфері безпеки польотів, авіаційної безпеки, управління 
повітряним рухом, захисту навколишнього природного середовища та спільні 
соціальні норми.

Результати роботи за 2016 рік
Підготовлено відповідний пакет документів про уповноваження Міністра 
інфраструктури В. Омеляна на підписання Угоди між Україною та ЄС про 
Спільний авіаційний простір.

Українською Стороною забезпечується виконання необхідних умов для підпи-
сання Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС. Невиріше-
ним залишалося питання щодо формулювання пункту 31 “Територія” статті 2 
Угоди про спільний авіаційний простір у частині, що стосується компетенції 
ЄС. Мінінфраструктури звернулося до Єврокомісара з питань транспорту Євро-
пейської Комісії В. Булц із черговою пропозицією використати в Угоді форму-
лювання в частині визначення територій, яке було застосовано Стороною ЄС 
у Регламенті ЄС № 692/2014 від 23 червня 2014 р. щодо обмежувальних заходів 
проти фізичних осіб та організацій у зв’язку з діями, які підривають та за-
грожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. 
У відповідь В. Булц у своєму листі від 19 липня 2016 р. підтвердила важливість 
Угоди для Європейської Комісії, а також наголосила на докладанні зі свого 
боку всіх зусиль для підписання Угоди найближчим часом.

Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 8 лютого 2017 р. 
№ 88 “Про затвердження плану заходів з підготовки до запровадження Спіль-
ного авіаційного простору України з Європейським Союзом і його держава-
ми-членами.
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Цільові показники
Показник Стан реалізації

Зняття обмежень на па-
ритетних засадах щодо 
кількості авіакомпаній 
і здійснюваних ними 
рейсів між Україною 
та державами ЄС, підви-
щення якості авіаційних 
послуг, зокрема, грома-
дяни України отримають 
можливість подорожува-
ти до держав ЄС та між 
ними на підставі єдиного 
квитка, що поєднува-
тиме сегмент подорожі 
повітряним і наземним 
транспортом, у разі, коли 
між перевізниками 
укладено відповідні 
комерційні домовленості 
і коли такі перевізники 
мають відповідні права 
на експлуатацію маршруту

2016 року досягнуто домовленостей стосовно зняття обмежень щодо кілько-
сті рейсів під час здійснення регулярних перевезень до Греції, Італії та Польщі. 
Досягнуто згоди щодо розширення географії польотів для здійснення 
регулярного повітряного сполучення між Україною та Фінляндією

Збільшено кількість рейсів до Франції на маршруті Київ-Париж до 14 рейсів 
на тиждень для кожної сторони та на інших маршрутах –  до 7 рейсів на тиждень

Досягнуто домовленостей щодо зняття обмежень стосовно географії польотів 
між Україною та Литвою. Знято обмеження щодо кількості призначених авіа-
підприємств на договірну лінію з кожної сторони та щодо частоти виконання 
регулярних польотів між Україною та Вірменією

Розпочали виконання регулярних рейсів нові іноземні авіакомпанії: AirSerbia 
за маршрутом Бєлград-Київ та SprintAir за маршрутом Радом-Львів

2016 року обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній зросли 
порівняно з попереднім роком на 31,2 відсотка та становили 8 274 тис. осіб, 
у тому числі міжнародні –  на 31,6 відсотка та становили 7 472 тис. осіб. Так, 
протягом 2016 року українськими авіакомпаніями виконано 79,5 тис. комерцій-
них рейсів (зростання порівняно з 2015 роком –  на 19,9 відсотка), у тому числі 
міжнародних –  67,9 тис. рейсів (зростання –  на 21 відсоток). Пасажиропо-
токи через аеропорти України збільшились на 20,9 відсотка та становили 
12 928,8 тис. осіб, у тому числі у міжнародному сполученні –  на 19,9 відсотка 
та становили 11 293,7 тис. осіб

Подальші дії
Продовження роботи з підписання Угоди про Спільний авіаційний простір.

Продовження спільної роботи над досягненням збіжності систем сертифікації 
у сферах первинної льотної придатності, підтримання льотної придатності 
та технічного обслуговування авіатехніки та її компонентів на виконання 
Домовленості між Державною авіаційною службою України та Європейською 
Комісією щодо збіжності системи сертифікації найближчі п’ять років, підпи-
саної 16 січня 2017 року.

Статус

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

Мета
Реформування системи управління морським та річковим транспортом, 
торговельним судноплавством відповідно до міжнародних стандартів для 
забезпечення повноцінного виконання взятих Україною зобов’язань, збере-
ження правового режиму у міжнародному судноплавстві (на українських 
суднах та у морських портах) та відновлення ефективної системи управління 
реалізацією державної політики у сферах торговельного мореплавства, мор-
ського і річкового транспорту та безпеки судноплавства.

Результати роботи за 2016 рік
Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України щодо утворення 
Державної служби морського і річкового транспорту України (попередня 
назва “Про деякі питання організації діяльності транспорту”).

Крім того, відповідно до Меморандуму про співробітництво, підписаного 
у серпні 2015 р. між державним підприємством “Адміністрація морських 
портів України”, стивідорною компанією ТОВ “МВ Карго” та ТОВ “АТ Каргілл”, 
щодо реалізації інвестиційного проекту будівництва причалу № 25 з переван-
тажувальним комплексом для зернових вантажів у морському порту “Юж-
ний” розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 657 
схвалено техніко-економічне обґрунтування “Реконструкція водних підходів, 
маневрових зон та операційних акваторій біля причалів з урахуванням 
перспективного вантажообігу морського порту “Южний” в м. Южне Одеської 
області”. Також готується до розгляду проект акта Кабінету Міністрів України 
щодо затвердження першої черги будівництва проекту.
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Цільові показники
Показник Стан реалізації

Створення умов для забезпечення у середньостро-
ковій перспективі:

 ● запровадження міжнародних стандартів у сфері 
торговельного судноплавства;

 ● залучення інвестицій у судноплавство, суднобуду-
вання та судноремонт;

 ● підвищення привабливості морських і річкових 
портів для контейнерного сервісу;

 ● створення привабливості українського прапора 
для судновласників;

 ● підвищення попиту на послуги українських 
моряків на світовому ринку праці

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів 
України щодо утворення Державної служби 
морського і річкового транспорту України та про-
ведено заходи з його погодження із зацікавленими 
центральними органами виконавчої влади

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 ли-
стопада 2016 р. № 830 затверджено Положення 
про Координаційний комітет з пошуку і рятування 
на морі

Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 5 жовтня 2016 р. № 724 “Про відкриття 
міжнародного пункту пропуску через державний 
кордон в річковому порту Київ”

Подальші дії
Продовження роботи над проектом постанови Кабінету Міністрів України 
щодо утворення Державної служби морського і річкового транспорту України, 
а після його затвердження –  здійснення заходів, необхідних для започаткуван-
ня роботи Служби.

 10.  Гармонізація українського 
природоохоронного 
законодавства 
із законодавством 
Європейського Союзу

Мета
Імплементація директив та регламентів ЄС, зокрема “горизонтальних дирек-
тив”, що забезпечить інтеграцію екологічної політики до інших галузевих 
політик і буде передумовою створення чіткого і прозорого механізму управ-
ління у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Результати роботи за 2016 рік
Прийнято Закон України від 4 жовтня 2016 р. 1641-VIII “Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих 
підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом”.

Статус

Виконується
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Постановами Кабінету Міністрів України:
 ● від 13 липня 2016 р. № 438 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів 

України від 17 серпня 1998 р. № 1287 “Про затвердження переліку особливо 
небезпечних хімічних речовин, виробництво яких підлягає ліцензуванню”. 
Прийняття акта є кроком реалізації державної політики у сфері ліцензування 
поводження з особливо небезпечними речовинами, що гарантує недопущення 
негативного впливу на населення та навколишнє природне середовище;

 ● від 13 липня 2016 р. № 445 затверджено ліцензійні умови провадження госпо-
дарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, 
перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та від 13 липня 2016 р. 
№ 446 затверджено ліцензійні умови провадження господарської діяльності 
з поводження з небезпечними відходами, відповідно до яких з вересня до кінця 
2016 року проведено 64 планових та 10 позапланових перевірок дотримання 
ліцензіатами ліцензійних умов. За результатами перевірок 45 підприємствам 
в Київській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Херсонській областях 
анульовано ліцензії на провадження такої діяльності.

Також протягом 2016 року здійснювалося супроводження у Верховній Раді 
України проектів Законів України “Про оцінку впливу на довкілля (реєстра-
ційний номер 2009 а-д)” та “Про стратегічну екологічну оцінку (реєстраційний 
номер 3259)”, які 4 жовтня 2016 р. прийнято Верховною Радою України в ціло-
му, але 31 жовтня 2016 р. повернуто з пропозиціями Президента України щодо 
доцільності їх доопрацювання. Разом із профільними комітетами Верховної 
Ради України доопрацьовано проект Закону України “Про оцінку впливу 
на довкілля” відповідно до наданих пропозицій. Щодо проекту Закону Украї-
ни “Про стратегічну екологічну оцінку” –  на засіданні Верховної Ради України 
17 січня 2017 р. його відхилено та планується забезпечення розроблення нової 
редакції законопроекту.

Триває робота щодо доопрацювання з урахуванням зауважень громадськості 
та центральних органів виконавчої влади проекту Закону України “Про 
внесення змін до Закону України “Про Основні засади (стратегію) державної 
екологічної політики України на період до 2020 року”.

Розроблено проект Національної стратегії поводження з відходами, який 
розміщено на офіційному веб-сайті Мінприроди для громадського обгово-
рення, та проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження 
Національного переліку відходів”.

Також продовжено роботу над проектом Закону України “Про відходи”, який 
доопрацьовуватиметься з урахуванням вимог Національної стратегії пово-
дження з відходами та Національного плану поводження з відходами після їх 
затвердження.

Крім того, Мінприроди здійснено інвентаризацію місць видалення відходів 
та створено електронний сервіс Ecomapa.gov.ua –  інтерактивну карту сміттє-
звалищ України та мобільний додаток “Екомапа” із функцією онлайн-спо-
віщення про виявлені сміттєзвалища, тобто вперше за 25 років дано старт 
системному впорядкуванню сміттєзвалищ. Метою створення електронного 
сервісу є проведення оперативної інвентаризації всіх наявних сміттєзвалищ 
в Україні, як легальних, так і стихійних та нанесення інформації про них 
на інтерактивну карту з геолокаційною прив’язкою.

Сервіс розміщує не лише офіційну інформацію, надану органами місцевої влади. 
Скористатися сайтом і додати інформацію про сміттєзвалище зможе будь-який 
громадянин України. Для цього достатньо зайти на сайт, зареєструватися і надіс-
лати звернення. Завдяки запуску в роботу Інтерактивної карти та її постійному 
оновленню Мінприроди зможе оперативно реагувати на звернення громадян.
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Крім того, Україна серед 177 країн світу 22 квітня 2016 р. у Нью-Йорку підписа-
ла Паризьку кліматичну угоду, яку 14 липня 2016 р. ратифіковано Верховною 
Радою України.

Урядом схвалено Концепцію реалізації державної політики у сфері зміни клі-
мату на період до 2030 року, яка враховує вимоги Паризької угоди та сприяти-
ме виконанню головних завдань міжнародної кліматичної політики в Україні 
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 932) –  стра-
тегічний документ у сфері боротьби із зміною клімату, який визначає шлях 
до нових можливостей та запровадження технологій для зниження викидів 
парникових газів, адаптації до наслідків зміни клімату і поступового переходу 
до низьковуглецевого сценарію розвитку країни.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Запровадження євро-
пейського екологічно-
го механізму щодо:

стратегічної екологіч-
ної оцінки планованої 
діяльності;

Протягом 2016 року здійснювалося супроводження у Верховній Раді України 
проектів Законів України “Про оцінку впливу на довкілля (реєстраційний номер 
2009 а-д)” та “Про стратегічну екологічну оцінку (реєстраційний номер 3259)”, які 
4 жовтня 2016 р. прийнято Верховною Радою України в цілому, але 31 жовтня 2016 р. 
повернуто з пропозиціями Президента України щодо доцільності їх доопрацювання

Щодо проекту Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” –  на засіданні 
Верховної Ради України 17 січня 2017 р. його відхилено та планується забезпечен-
ня розроблення нової редакції законопроекту

оцінки впливу 
окремих державних 
і приватних проектів 
на навколишнє при-
родне середовище;

Разом із профільними комітетами Верховної Ради України доопрацьовано 
проект Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” відповідно до наданих 
пропозицій

басейнового  
принципу управління 
водними ресурсами 
держави;

Запроваджено європейський екологічний механізм щодо басейнового принципу 
управління водними ресурсами держави

реалізації положень 
Морської стратегії ЄС;

Здійснювалося організаційне забезпечення виконання міжнародних зобов’язань, 
передбачених участю України у діяльності Комісії із захисту Чорного моря від 
забруднення, а саме: підготовка національних звітів за напрямами діяльності, 
взаємодія із Постійним Секретаріатом тощо

управління у сфері 
поводження з відхо-
дами;

Розроблено проект Закону України “Про відходи” в новій редакції та проект постано-
ви Кабінету Міністрів України “Про затвердження Національного переліку відходів”

Постановами Кабінету Міністрів України:
 ● від 13 липня 2016 р. № 445 затверджено ліцензійні умови провадження госпо-
дарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, 
перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

 ● від 13 липня 2016 р. № 446 затверджено ліцензійні умови провадження госпо-
дарської діяльності з поводження з небезпечними відходами;

 ● від 13 липня 2016 р. № 438 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів 
України від 17 серпня 1998 р. № 1287 “Про затвердження переліку особливо 
небезпечних хімічних речовин, виробництво яких підлягає ліцензуванню”

Розроблено проект Національної стратегії поводження з відходами, яка враховує 
положення ряду актів права ЄС у сфері поводження з відходами, зокрема 
Директиви 2008/98/ЄС про відходи

Подальші заходи проводитимуть після прийняття Стратегії
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Показник Стан реалізації

торгівлі викидами 
парникових газів 
та охорони озонового 
шару;

Підписано та ратифіковано Паризьку угоду. Розроблено проект Закону України 
“Про охорону озонового шару”

Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 932 
“Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату 
на період до 2030 року”

збереження природ-
ного середовища 
існування і видів 
природної флори 
та фауни стосовно 
захисту диких птахів;

Підготовлено схему внесення змін до національного законодавства для набли-
ження до вимог Директиви Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 р. про збереження 
природного середовища існування, дикої флори та фауни, зі змінами і доповнен-
нями, внесеними Директивами 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом 2003/1882/
ЄС (Оселищна директива) та Директиви 2009/147/ЄС Європейського Парламенту 
про захист диких птахів (Пташина директива)

Здійснювалася підготовка та проведення циклу тренінгів щодо основних 
положень Оселищної та Пташиної директив ЄС, підготовлено навчальний план 
на наступні три роки

підвищення ефектив-
ності поводження 
з генетично модифіко-
ваними організмами;

З метою імплементації Директиви 2001/18/ЄС Європейського Парламенту 
та Ради від 12 березня 2001 р. про вивільнення у навколишнє середовище 
генетично модифікованих організмів утворена міжвідомча робоча група. 
Розроблена та надіслана на розгляд та погодження нова редакція Закону України 
“Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні 
та використанні генетично модифікованих організмів”

запровадження 
системи інтегрованих 
дозволів

З метою імплементації Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеосяжне 
запобігання і контроль забруднень) триває робота над розробленням проекту 
Концепції про запровадження інтегрованого дозволу в Україні.

З метою імплементації Директиви 2000/60/ЄС про встановлення меж діяльності 
Співтовариства у сфері водної політики, Директиви 2007/60/ЄС про оцінку 
та управління ризиками затоплення розроблено проект Закону України “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інте-
грованих підходів до управління водними ресурсами за басейновим принципом”, 
який прийнято 4 жовтня 2016 р. та підписано Президентом України.

Тривають заходи з розроблення підзаконних нормативно-правових актів, 
прийняття яких передбачено зазначеним Законом

Подальші дії
Забезпечення розроблення та прийняття проектів Законів України “Про 
стратегічну екологічну оцінку” та “Про оцінку впливу на довкілля”.

Розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України 
“Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України 
на період до 2020 року”.

Затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природно-
го середовища на 2017-2021 роки.

Затвердження типового положення про басейнові ради.

Розроблення Національної стратегії поводження з відходами, нової редакції 
Закону України “Про відходи”, прийняття постанови Кабінету Міністрів 
України “Про затвердження Національного переліку відходів” та норматив-
но-правового акта про захоронення відходів.
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 11.  Боротьба з корупцією 
та забезпечення прозорості 
діяльності Мінприроди

Мета
Побудова дієвої системи нагляду за дотриманням вимог природоохоронного 
законодавства з урахуванням найкращих практик організації функціонуван-
ня аналогічних інституцій у державах ЄС, зосередження наглядово-контроль-
них функцій у природоохоронній сфері в єдиному органі.

Впровадження елементів електронного урядування у сфері охорони на-
вколишнього природного середовища та раціонального використання 
природних ресурсів для забезпечення прозорості та ефективності роботи 
Мінприроди та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких 
спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 
екології та природних ресурсів, впровадження єдиних стандартів управління, 
скорочення строків отримання інформації за всіма напрямами діяльності Мі-
ністерства та центральних органів виконавчої влади, зменшення дозвільного 
та звітного навантаження на суб’єктів господарювання.

Результати роботи за 2016 рік
З метою створення Державної природоохоронної інспекції України розробле-
но та оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінприроди для громадського 
обговорення проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвален-
ня Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері 
охорони навколишнього природного середовища в Україні”, після схвален-
ня якої буде розроблено проект Закону України “Про державний нагляд 
(контроль) у природоохоронній сфері” та проект Положення про Державну 
природоохоронну інспекцію України.

Впроваджено систему надання електронних адміністративних послуг. Розро-
блено Порядок функціонування електронної системи здійснення дозвільних 
процедур у сфері поводження з відходами, що надало можливість запрова-
дити систему подання електронних декларацій про відходи. Презентовано 
електронний сервіс здійснення дозвільних процедур у сфері поводження 
з відходами.

Наразі до системи подання електронних декларацій про відходи суб’єктами 
господарювання внесено 2 315 декларацій. Планується запуск у пілотному 
режимі системи видачі електронних дозволів про відходи. Зазначене сприяло 
усуненню ризиків вчинення корупційних діянь державними службовця-
ми, які причетні до надання адміністративних послуг.

Проведено роботу із впровадження системи електронного документообігу 
в апараті Мінприроди.

Крім того, Верховною Радою України прийнято в першому читанні проект 
Закону про внесення змін до Закону України “Про природно-заповідний фонд 
України” (щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного 
середовища).
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Також відповідно до наказу Мінприроди від 19 травня 2016 р. № 188 “Про 
збереження біорізноманіття в біосферному заповіднику та національних 
природних парках” до внесення змін у Санітарні правила в лісах України тим-
часово припинено проведення суцільних санітарних рубок в межах терито-
рій та об’єктів природо-заповідного фонду, що належить до сфери управління 
Мінприроди.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Створення умов для 
надання 5-10 адміністра-
тивних послуг у сфері 
охорони навколишнього 
природного середовища 
в електронному вигляді

Створено умови для надання адміністративних послуг у сфері охорони 
навколишнього природного середовища в електронному вигляді

Запроваджено систему подання електронних декларацій про відходи. На сьо-
годні до системи суб’єктами господарювання внесено 2 315 декларацій

Проводиться аналіз механізму видачі повідомлення на транскордонне 
перевезення небезпечних відходів та дозволу на спецводокористування для 
запровадження електронного режиму їх видачі

Опублікування даних 
12 державних реєстрів 
у форматі відкритих 
даних

На Порталі відкритих даних data.gov.ua опубліковано 46 наборів даних 
Мінприроди, серед яких кадастр об’єктів природно-заповідного фонду, реєстр 
пестицидів, реєстри ліцензіатів та багато іншої інформації. Зазначені дані 
можуть бути використані як профільними експертами, так і спеціалістами для 
розроблення мобільних додатків, якими зможуть користуватися громад-
ськість, бізнес, влада

Подальші дії
Схвалення Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) 
у сфері охорони навколишнього природного середовища в Україні та рішен-
ня про ліквідацію Державної екологічної інспекції України. Затвердження 
Положення про Державну природоохоронну службу України та формування 
Порядку проведення конкурсу на заміщення посад Державної природоохорон-
ної служби України, встановлення вимог та критеріїв до конкурсантів.

Впровадження єдиних стандартів управління.

Створення єдиної уніфікованої електронної системи доступу до екологічної 
інформації про дозволи, ліцензії, статистичні звіти, матеріали перевірок, 
моніторингу у сфері охорони навколишнього природного середовища для 
державних органів, суб’єктів господарювання (розгляд документів: отримання 
дозволів, ліцензій, результати досліджень екологічного контролю) та громад-
ськості.

Статус

Виконано

Статус

Виконано
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 12.  Підвищення рівня 
екологічної безпеки в зоні 
відчуження

Мета
Обмеження розповсюдження іонного випромінювання і радіоактивних речо-
вин, які містяться усередині об’єкту “Укриття” Чорнобильської АЕС.

Отримання ДАЗВ права розпоряджатися землею в зоні відчуження та створен-
ня підприємства –  оператора електричних мереж в зоні відчуження.

Відновлення накопичувального статусу Державного фонду поводження з раді-
оактивними відходами та забезпечення використання його коштів виключно 
за цільовим призначенням.

Результати роботи за 2016 рік
Для підвищення рівня забезпечення ядерної, радіаційної безпеки 29 листо-
пада 2016 р. завершено насування нового безпечного конфайнменту (Арка) 
на об’єкт “Укриття”, що обмежить розповсюдження іонного випромінювання 
і радіоактивних речовин, які містяться усередині даного об’єкта. Це ще один 
із кроків для перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему.

Прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо врегулювання окремих питань правового режиму території, що 
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” 
№ 1472-VIII, відповідно до якого в зоні відчуження створено умови для залу-
чення інвестицій та розвитку альтернативної (сонячної) енергетики.

Постановою Кабінету Міністрів від 23 листопада 2016 р. № 912 “Деякі питання сти-
мулювання розвитку зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) від-
селення” установлено, що орендні ставки за використання державного майна, 
розташованого в зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення, 
визначені в установленому законодавством порядку, застосовуються з коефіці-
єнтом 0,15, що в свою чергу сприятиме створенню умов для розміщення на даній 
території об’єктів альтернативної енергетики та залученню інвестицій, зокрема 
для реалізації проектів з енергоефективності на об’єктах зони відчуження.

Оголошено початок прийняття заявок на отримання в користування земельних 
ділянок для будівництва об’єктів сонячної генерації від зацікавлених інвесторів.

Також розроблено проект Закону України “Про систему фінансування 
поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового збе-
рігання та захоронення”, в якому врегульовано питання щодо відновлення 
формування Державного фонду поводження з радіоактивними відходами 
та забезпечення цільового використання його активів, після прийняття якого 
буде розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про 
створення Концерну поводження з радіоактивними відходами”.

Крім того, відповідно до Указу Президента України від 26 квітня 2016 р. № 174 
створено Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник 
площею 226,9 тис. гектарів.
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Цільові показники
Показник Стан реалізації

Завершення будівництва 
нового безпечного 
конфайнменту об’єкта 
“Укриття”, виконання 
необхідних пускона-
лагоджувальних робіт 
і випробування, введення 
в експлуатацію об’єкта 
в цілому

Завершено процес насування нового безпечного конфайнменту (Арка) 
на об’єкт “Укриття” та монтаж основних кранів

Триває монтаж, наладка та випробування системи вентиляції. Орієнтовно 
зазначені роботи планується закінчити у ІІ кварталі 2017 року

Введення в експлуатацію об’єкта в цілому відбудеться після завершення робіт

Виконання робіт з насу-
вання арки, завершення 
монтажу і випробування 
системи основних кранів

Завершено процес насування нового безпечного конфайнменту (Арка) 
на об’єкт “Укриття” та монтаж основних кранів

Вирішення питання 
щодо надання в оренду 
земельних ділянок 
в зоні відчуження для 
залучення інвестицій 
та розвитку альтернатив-
ної (сонячної) енергетики

Прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо врегулювання окремих питань правового режиму території, що 
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” 
№ 1472-VIII, відповідно до якого в зоні відчуження створено умови для 
залучення інвестицій та розвитку альтернативної (сонячної) енергетики

Відновлення цільового 
призначення Держав-
ного фонду поводження 
з радіо активними 
відходами

Розроблено проект Закону України “Про внесення змін до статті 4 Закону 
України “Про поводження з радіоактивними відходами” щодо удосконалення 
механізму фінансування поводження з радіоактивними відходами”, щодо 
якого наразі тривають узгоджувальні процедури

Подальші дії
Розроблення та забезпечення прийняття Законів України “Про внесення змін 
до статті 4 Закону України “Про поводження з радіоактивними відходами” 
щодо удосконалення механізму фінансування поводження з радіоактивни-
ми відходами” та “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 
удосконалення механізму фінансового забезпечення поводження з радіоак-
тивними відходами”.

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України “Питання прийняття в екс-
плуатацію Пускового комплексу одного нового безпечного конфайнменту”.

Статус

Виконано

Статус

Виконано

Статус

Виконується

Статус

Виконується
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СОЦІАЛЬНА 
І ГУМАНІТАРНА 
ПОЛІТИКА

 1.  Запровадження ефективного 
адресного надання 
соціальної допомоги

Мета
Забезпечення реальної адресності соціальної підтримки бідних верств 
населення, поліпшення якості послуг, що надаються громадянам у сфері 
соціального захисту, перенесення акцентів із надання матеріальної підтрим-
ки до залучення безробітних громадян на ринок праці, приведення витрат 
на соціальний захист населення у відповідність із фінансовими можливостя-
ми держави.

Результати роботи за 2016 рік
Удосконалено систему надання житлових субсидій та стимулювання отриму-
вачів до економного використання енергоресурсів, зокрема запроваджено:

 ● автоматичне призначення житлової субсидії на наступний строк, без звернен-
ня громадян;

 ● механізм економного споживання населенням енергоресурсів (оптимізовано 
норму газу з урахуванням рівня фактичного його споживання в опалювально-
му періоді 2015/16 року);

 ● справедливий підхід до визначення доходів громадян, які враховуються під 
час призначення субсидії у сукупному доході, з метою посилення соціального 
захисту окремих категорій осіб (зокрема, не враховуються страхові виплати 
потерпілим на виробництві та окремі види доходів осіб, які беруть (брали) 
безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції).

 Довідка  Прийнято постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 р. № 319 
“Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, якою 
удосконалено Програму житлових субсидій за результатами надання субсидій 
в опалювальному періоді 2014/15 року та запроваджено повернення до Держав-
ного бюджету невикористаних сум субсидій за підсумками опалювального 
сезону, від 8 серпня 2016 р. № 540 “Деякі питання надання пільг і житлових 
субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу”, від 
23 серпня 2016 р. № 534 “Деякі питання надання субсидій для відшкодування 
витрат на оплату послуги з централізованого опалення (теплопостачання) 
та послуг з газо-, електропостачання для індивідуального опалення”, від 8 ве-
ресня 2016 р. № 635 “Про внесення змін до Положення про порядок призначення 
та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату жит-
лово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива”.

IV.
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Забезпечено адресну соціальну підтримку населення, зокрема 6,7 млн сімей 
отримують субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-кому-
нальних послуг, державну соціальну допомогу в Україні станом на 1 січня 
2017 р. отримувало 335,7 тис. малозабезпечених сімей, у тому числі 112,3 тис. 
багатодітних сімей, в яких виховується 411,2 тис. дітей.

Створено умови для надання пільг у грошовій формі (Закон України від 
6 грудня 2016 р. № 1774-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України”). Зокрема, передбачено, що пільги з оплати житлово-комунальних 
послуг, послуг зв’язку, проїзду тощо, які передбачені законами України, 
можуть надаватися у готівковій формі у розмірах та порядку, встановлених 
Кабінетом Міністрів України.

Розпочато роботу щодо впровадження пілотних проектів зі створення центрів 
надання послуг у форматі “Прозорого офісу” у Дніпрі, Києві, Львові, Одесі та Хар-
кові (розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 р. № 578).

З метою спрощення та пришвидшення отримання житлової субсидії впро-
ваджена електронна веб-послуга “Призначення житлової субсидії”. Завер-
шено впровадження Єдиного інформаційного банку даних про внутрішньо 
переміщених осіб.

Через відсутність фінансування не модернізовано централізоване програмне 
забезпечення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають 
право на пільги. У зв’язку з чим на 2017 рік передбачено необхідне бюджетне 
фінансування для модернізації програмного забезпечення Єдиного держав-
ного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та створення 
Єдиного реєстру отримувачів соціальних допомог.

Затверджено та виконується план заходів на 2016-2017 роки з реалізації 
Стратегії подолання бідності (розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 8 серпня 2016 р. № 573), зокрема щодо:

 ● підвищення розмірів державних соціальних гарантій, грошових доходів від 
трудової діяльності;

 ● залучення громадян до ринку праці;
 ● забезпечення надання адресної допомоги та підвищення ефективності про-

грам соціальної підтримки;
 ● підвищення рівня доступності населення до соціальних послуг незалежно від 

місця проживання.

За даними першого півріччя 2016 р., основні показники бідності становлять:
 ● рівень бідності за відносним критерієм (75 відсотків медіанних сукупних ви-

трат населення) становив 24,1 відсотка (перше півріччя 2015 р. – 24,3 відсотка), 
у тому числі серед тих, хто працює, – 19,9 відсотка (перше півріччя 2015 р. – 19,7 
відсотка), серед дітей до 18 років –  29,7 відсотка (перше півріччя 2015 р. – 30,2 
відсотка);

 ● рівень бідності за вартістю добового споживання на рівні 5 доларів США –  1,7 
відсотка (перше півріччя 2015 р. – 3,7 відсотка);

 ● рівень бідності за абсолютним критерієм (витрати нижче фактичного прожит-
кового мінімуму) –  56,7 відсотка.
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Цільові показники
Показник Стан реалізації

Законодавча уніфікація 
алгоритму призначення 
адресної державної 
допомоги

Створено умови для надання пільг у грошовій формі (Закон України від 
6 грудня 2016 р. № 1774-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України”). Зокрема, передбачено, що пільги з оплати житлово-комунальних 
послуг, послуг зв’язку, проїзду тощо, які передбачені законами України, 
можуть надаватися у готівковій формі у розмірах та порядку, встановлених 
Кабінетом Міністрів України

Запровадження нових 
програм для автоматиза-
ції процесів призначення 
допомог, пільг і субсидій

Упроваджено електронну послугу “Призначення житлової субсидії”, 
проводиться ї ї дослідне використання в межах Вінницької, Волинської 
та Донецької областей.

Упроваджено централізовану інформаційну систему “Єдиний інформаційний 
банк даних про внутрішньо переміщених осіб”

Створення п’яти пілотних 
центрів надання соці-
альних послуг у форматі 
“Прозорий офіс”

Розпочато роботу щодо впровадження пілотних проектів зі створення 
центрів надання послуг у форматі “Прозорого офісу” у Дніпрі, Києві, Львові, 
Одесі та Харкові (розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 серпня 
2016 р. № 578)

Подальші дії
Подальше удосконалення програми житлових субсидій.

Подальше запровадження надання пільг у грошовій формі.

Упровадження електронної послуги “Призначення допомоги при народженні 
дитини”.

Створення Єдиного реєстру отримувачів соціальної допомоги.

Створення централізованої системи обліку звернень громадян до органів 
соціального захисту населення.

Продовження реалізації проектів зі створення сучасних центрів надання 
послуг соціального характеру у форматі “Прозорий офіс”.

Статус

Виконано

Статус

Виконано

Статус

Виконується
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 2.  Посилення соціального 
захисту громадян,  
які працюють

Мета
Посилення соціального захисту громадян, які працюють, та створення прозо-
рих відносин між працедавцем та найманим працівником.

Формування сучасного трудового законодавства, підвищення вартості 
та мобільності робочої сили та посилення соціального захисту громадян, які 
працюють.

Результати роботи за 2016 рік
Верховною Радою України 6 грудня 2016 р. прийнято Закон України “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України” № 1774-VIII, який, 
зокрема, передбачає:

 ● приведення поняття мінімальної заробітної плати у відповідність з європей-
ською практикою та міжнародними нормами;

 ● запроваджено нову методологію її визначення (як нижньої межі оплати праці, 
яка гарантується державою), встановлення мінімального посадового окладу 
(тарифної ставки) у розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб;

 ● передачу повноважень зі здійснення контролю у сфері зайнятості та оплати 
праці органам місцевого самоврядування;

 ● дієвий механізм завершення процедури реорганізації фондів соціального 
страхування;

 ● перерахунок від 1 січня 2017 р. виплат потерпілим на виробництві, розміри 
яких у перерахунку на 100 відсотків втрати працездатності менше мінімаль-
ної заробітної плати, встановленої станом на 1 грудня 2016 р., (забезпечить 
для майже 68 тис. потерпілих на виробництві збільшення розміру страхових 
виплат в середньому на 234 гривні);

 ● відновлення від 1 березня 2017 р. щорічного перерахунку щомісячних стра-
хових виплат потерпілим на виробництві (поновлює перерахунок страхових 
виплат для понад 212 тис. потерпілих на виробництві, який було зупинено 
1 січня 2015 року. Розмір щомісячної страхової виплати внаслідок цього в се-
редньому збільшиться на 296 гривень).

Від 1 січня 2017 р. мінімальну заробітну плату встановлено у розмірі 3 200 
гривень. При цьому посадовий оклад працівника І тарифного розряду єдиної 
тарифної сітки підвищено до 1 600 гривень, що майже на 44 відсотка більше 
порівняно з січнем 2016 року.

 Довідка Прийнято постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 522 
“Про утворення міжвідомчої робочої групи із забезпечення проведення реорга-
нізації Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 
та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань шляхом їх злиття”, від 23 серпня 2016 р. № 523 
“Деякі питання обслуговування коштів фондів загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування”, від 23 серпня 2016 р. № 532 “Про затвердження 
бюджету Фонду соціального страхування України на 2016 рік”, від 30 листо-
пада 2016 р. № 870 “Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету 
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Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 675”; Закон України від 06 грудня 
2016 р. № 1774-VIІI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”.

З метою переорієнтації роботи державної служби зайнятості на сприяння 
у працевлаштуванні громадян:

 ● запроваджено нові форми та методи пошуку підходящої роботи та укомплекту-
вання вакансій роботодавців (перехресне стажування безпосередньо на ро-
бочих місцях, картка укомплектування вакансій та профвідбору, презентація 
безробітних через відеорезюме, організація співбесіди роботодавця з шукачами 
роботи у форматі онлайн, щоденне відвідування роботодавців керівниками 
та фахівцями центрів зайнятості);

 ● забезпечено організацію: профорієнтації усіх соціальних груп та вікових катего-
рій осіб, які звернулися до державної служби зайнятості; професійної підготов-
ки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних.

 Довідка  Протягом 2016 року порівняно з 2015 роком досягнуто суттєвих позитивних 
зрушень щодо працевлаштування громадян:

 ● збільшилася кількість роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнято-
сті (із 159,1 до 164,8 тис.);

 ● зросла кількість зареєстрованих вакансій (на 43,5 тис. –  до 919,3 тис. одиниць) 
та рівень їх укомплектування (з 81,4 відсотка до 82,2 відсотка);

 ● кількість осіб, які за сприяння служби зайнятості отримали роботу, збільшила-
ся на 29,1 тис. та становила 746 тис. осіб. При цьому серед працевлаштованих 
громадян 41 відсоток знайшли роботу до призначення статусу безробітного;

 ● кількість безробітних, які взяли участь у громадських та інших роботах тим-
часового характеру, зросла на 5,7 тис. осіб та становить 236,8 тис. осіб;

 ● зріс рівень працевлаштування після закінчення професійного навчання (з 94 
відсотків до 95,8 відсотка);

 ● скоротилася питома вага “тривалих” безробітних (з 8 до 7,8 відсотка).

З метою врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних від-
носин і узгодження інтересів працівників та роботодавців на національному 
рівні 23 серпня 2016 р. представниками сторін соціального діалогу підписано 
Генеральну угоду про регулювання основних принципів і норм реалізації соці-
ально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2016-2017 роки.

Протягом 2016 року забезпечувалося супроводження у Верховній Раді України 
проекту Трудового кодексу України (реєстраційний номер 1658).

Відповідно до рішення Комітету Верховної Ради України з питань соціальної 
політики, зайнятості та пенсійного забезпечення при Комітеті утворено 
робочу групу з доопрацювання проекту Трудового кодексу України до другого 
читання, до якої включено, зокрема, представників Мінсоцполітики. Відбуло-
ся 33 засідання зазначеної робочої групи, на яких опрацьовано 1 689 поправок 
народних депутатів України до 396 статей проекту Трудового кодексу України.

У напрямі забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків забез-
печено виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради 
Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека”.

Мінсоцполітики розроблено:
 ● навчальний посібник та курс з питань психологічної реабілітації населення, 

постраждалого внаслідок конфлікту, та навчальні програми з гендерних аспек-
тів конфліктів, включаючи сексуальне насильство та реабілітацію жертв, який 
2017 року проходитиме апробацію з подальшим включенням до навчальних 
програм вищих навчальних закладів;

 ● моніторингову картку стану справ щодо захисту, надання допомоги та реабілі-
тації постраждалих від гендерно зумовленого насильства.
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Міноборони внесено зміни до тимчасових переліків військово-облікових 
спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського 
складу та військовослужбовців-жінок і тарифних переліків посад зазначених 
військовослужбовців. Як результат –  на 290 одиниць розширилася загальна 
кількість штатних посад, на які дозволяється призначати військовослужбов-
ців-жінок, які проходять службу за контрактом.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Скорочення дефіциту 
державних соціальних 
фондів і підвищення рів-
ня соціального захисту 
окремих категорій тих, 
хто працює

Затверджено пропорції розподілу єдиного соціального внеску, які дадуть 
змогу схвалити бездефіцитні бюджети на 2017 рік:

 ● Фонду соціального страхування України;
 ● Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України 
на випадок безробіття;

 ● Пенсійного фонду України.
Змінені пропорції єдиного внеску дадуть змогу збільшити надходження 
до Пенсійного фонду України у сумі близько 6 млрд гривень, за рахунок 
відповідного скорочення до інших соціальних фондів

Прийнято рішення про відновлення з 1 березня 2017 р. щорічного перерахун-
ку щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві

Прийнято рішення про здійснення перерахунку з 1 січня 2017 р. виплат 
потерпілим на виробництві, розміри яких у перерахунку на 100 відсотків 
втрати працездатності менше мінімальної заробітної плати, встановленої 
станом на 1 грудня 2016 року

Розширення бази платни-
ків єдиного соціального 
внеску

Від 1 січня 2017 р. суб’єкти підприємницької діяльності –  фізичні осо-
би-підприємці, адвокати, нотаріуси зобов’язані сплачувати єдиний внесок, 
не залежно від отримуваного доходу, у розмірі, не меншому за мінімальний 
(2017 року до бази платників ЄСВ буде залучено 70 тис. осіб)

Подальші дії
Подальше підвищення соціальних стандартів та гарантій, зростання доходів 
населення.

Завершення реорганізації Фонду соціального страхування з тимчасової втра-
ти працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків 
на виробництві та професійних захворювань України.

Сприяння продуктивній зайнятості, залучення громадян до ринку праці, 
модернізація роботи Державної служби зайнятості.

Запровадження механізму легалізації зайнятості та заробітної плати для 
посилення соціального захисту громадян, які працюють. Збільшення надхо-
джень до фондів соціального страхування, Державного та місцевих бюджетів, 
зокрема шляхом посилення інституційної спроможності Державної служби 
України з питань праці.

Наближення трудового законодавства України до європейських норм.

Включення навчальних програм із гендерних аспектів конфліктів, включа-
ючи сексуальне насильство та реабілітацію жертв, до навчальних планів 
вищих навчальних закладів системи безпеки та оборони, а також до програм 
курсів підвищення кваліфікації.

Статус

Виконується

Статус

Виконується
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Підготовка державної доповіді про впровадження Національного плану дій 
з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека”.

Проведення моніторингу в областях стану справ щодо захисту, надання допо-
моги та реабілітації постраждалих від гендерно зумовленого насильства.

 3.  Реформування системи 
пенсійного забезпечення

Мета
Досягнення фінансової стабільності Пенсійного фонду України, гарантуван-
ня надійного захисту населення, що працює, та своєчасної виплати пенсій 
у розмірах, адекватних життєвим потребам пенсіонерів.

Що саме було зроблено для досягнення результату
Верховною Радою України 6 грудня 2016 р. прийнято Закон України № 1774-
VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, який передба-
чає додаткові заходи щодо наповнення бюджету Пенсійного фонду України.

Скорочено видатки Державного бюджету на виплату пенсій, надбавок та під-
вищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту 
коштів Пенсійного фонду України на 1,3 млрд гривень –  з 142,6 млрд гривень 
2016 р. до 141,3 млрд гривень 2017 року.

Розроблено законопроект щодо реформування пенсійної системи, яким, зо-
крема, передбачено застосування єдиного принципу нарахування пенсій, сис-
тематизація в одному законі умов пенсійного забезпечення для всіх категорій 
працівників, звільнення солідарної системи від невластивих для неї видатків. 
Оскільки реалізація його положень, зокрема –  в частині параметричних змін 
у пенсійній системі, потребуватиме додаткових видатків з бюджету Пенсійно-
го фонду України та Державного бюджету, робота з його підготовки триває.

Також доопрацьовуються питання щодо етапності реалізації проекту акта 
з урахуванням реалізації Закону України “Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України” (від 6 грудня 2016 р. № 1774-VIII).

Частково виконаним є завдання щодо відновлення диференціації розмірів 
пенсій залежно від заробітку, зокрема Законом України від 6 грудня 2016 р. 
№ 1774-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” врегу-
льовано питання щодо відновлення у разі зростання розміру заробітної плати 
щорічного перерахунку пенсій за наявності коштів у бюджеті Пенсійного 
фонду України та Державного бюджету.
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Цільові показники
Показник Стан реалізації

Поетапне виведення з тіні виплати заробітної плати Законом України від 6 грудня 2016 р. № 1774-VIII 
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України” передбачено передачу повноважень 
із здійснення контролю у сфері зайнятості та опла-
ти праці органам місцевого самоврядування, що 
сприятиме зменшенню виплати заробітної плати “в 
конвертах” та зниженню масштабів незареєстрова-
ної зайнятості

Поетапне збільшення обсягу надходжень 
до солідарної системи пенсійного забезпечення 
в результаті розширення охоплення пенсійним 
страхуванням зайнятого населення, легалізація 
тіньової зайнятості та заробітної плати (у середньо-
строковій перспективі –  досягнення бездефіцитно-
сті Пенсійного фонду України)

Верховною Радою України 6 грудня 2016 р. 
прийнято Закон України № 1774-VIII “Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України”, який 
передбачає додаткові заходи щодо наповнення 
бюджету Пенсійного фонду України

Встановлення єдиного принципу нарахування 
пенсій, систематизація в одному законі умов 
пенсійного забезпечення для всіх категорій 
працівників

Доопрацьовується проект закону щодо реформу-
вання пенсійної системи

Поетапне звільнення солідарної системи від 
невластивих для неї виплат

Розроблено законопроект щодо реформування 
пенсійної системи, яким, зокрема, передбачено за-
стосування єдиного принципу нарахування пенсій, 
систематизація в одному законі умов пенсійного 
забезпечення для всіх категорій працівників, звіль-
нення солідарної системи від невластивих для 
неї видатків. Оскільки реалізація його положень, 
зокрема в частині параметричних змін у пенсійній 
системі, потребуватиме додаткових видатків 
з бюджету Пенсійного фонду України та Державно-
го бюджету, робота з його підготовки триває

Подальші дії
Внесення законодавчих пропозицій щодо реформування пенсійної системи.

Розширення охоплення пенсійним страхуванням зайнятого населення.

Забезпечення реалізації Стратегії модернізації та розвитку Пенсійного фонду 
України на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 14 вересня 2016 р. № 672.

Статус

Виконується

Статус

Виконується

Статус

Виконується

Статус

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

Мета
Забезпечення оптимального розподілу повноважень органів місцевого самовря-
дування у сфері надання соціальних послуг та запровадження нових підходів 
в організації їх надання (у тому числі –  через залучення недержавних організа-
цій), що дасть можливість забезпечити надання соціальних послуг особам, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, на рівні територіальної громади.

Результати роботи за 2016 рік
Затверджено нову редакцію Типового положення про психоневрологічний 
інтернат (постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 957) 
та Типове положення про дитячий будинок-інтернат (постанова Кабінету 
Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 978), якими, зокрема, передбачається 
можливість створення при інтернатних закладах різноманітних відділень, 
зокрема –  денного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання, 
транзитного перебування тощо. Такі нововведення сприятимуть поступовому 
переходу до надання соціальних послуг у неінституційних формах.

Для створення умов для розвитку і виховання дітей у сім’ях або в умовах, 
максимально наближених до сімейних:

 ● запроваджено нову соціальну послугу патронату над дітьми, які перебувають 
у складних життєвих обставинах (Закон України від 26 січня 2016 р. № 936-VIІІ 
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 
соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми”);

 ● внесено зміни до Положення про дитячий будинок сімейного типу та Поло-
ження про прийомну сім’ю (постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 
2016 р. № 458), що сприятиме збільшенню кількості дітей, влаштованих до сі-
мейних форм виховання, та посиленню захисту прав та інтересів дітей-сиріт 
і дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у таких сім’ях;

 ● затверджено Примірне положення про центр соціальної підтримки дітей та сі-
мей (постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 834), що 
сприятиме створенню закладів нового типу для виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, в умовах, наближених до сімейних, 
безпосередньо в територіальних громадах, за місцем проживання дитини;

 ● розроблено проект Стратегії деінституціалізації.

Протягом 2016 року затверджено сім державних стандартів (усього –  19): соці-
альної послуги паліативного догляду; стаціонарного догляду осіб, які втрати-
ли/не набули здатності до самообслуговування; соціального супроводу сімей 
(осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах; кризового та екстре-
ного втручання; соціальної послуги посередництва (медіації); соціального су-
проводу під час працевлаштування та на робочому місці; соціальної послуги 
соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів/установ.

Протягом 2016 року у п’яти областях здійснено закупівлю соціальних послуг 
на загальну суму понад 855 тис. гривень (2015 року соціальне замовлення про-
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водили у двох областях на загальну суму близько 200 тис. гривень). Також для 
залучення недержавних організацій до надання соціальних послуг місцеви-
ми органами виконавчої влади використовуються інші механізми їх підтрим-
ки –  підтримка соціальних проектів, виділення коштів за рахунок місцевих 
бюджетів в межах програм соціально-економічного розвитку регіонів.

З метою посилення захисту прав осіб, постраждалих від торгівлі людьми:
 ● розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту постражда-
лих осіб”;

 ● внесено зміни до Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, 
які постраждали від торгівлі людьми, зокрема –  підвищено розмір такої допо-
моги з одного до трьох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб 
(постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 833).

З метою поліпшення якості соціальних послуг, максимального задоволення 
потреб населення, наближення послуг до місця проживання розроблено 
проект Закону України “Про соціальні послуги” (нова редакція) і подано для 
розгляду Верховною Радою України (реєстраційний номер 4607), прийняття 
якого забезпечить: розширення кола надавачів соціальних послуг за рахунок 
залучення недержавних організацій через соціальне замовлення; реформу-
вання місцевого самоврядування у сфері надання соціальних послуг; удоско-
налення адміністрування соціальних послуг.

Крім того, з метою розмежування повноважень органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування у сфері соціальної політики розроблено 
проект Закону України “Про внесення змін до статті 34 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”.

Також доопрацьовано проект Державного стандарту соціальної послуги 
підтриманого проживання осіб похилого віку та інвалідів з урахуванням 
пропозицій, наданих за результатами апробації.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Забезпечення наявності 
у кожній об’єднаній 
територіальній громаді 
суб’єкта, що надає 
соціальні послуги

У 359 об’єднаних територіальних громадах надання соціальних послуг 
здійснюють територіальні центри соціального обслуговування, центри 
соціальних послуг, відділи (відділення) надання соціальних послуг. Водночас 
у семи об’єднаних територіальних громадах послуги надають соціальні 
працівники, соціальні робітники, введені до штату виконавчого комітету 
об’єднаних територіальних громад

Створення законодавчих 
та організаційних умов 
для зменшення до 2020 
року чисельності 
дітей, які виховуються 
в стаціонарних умовах, 
щонайменше на 40 
відсотків

Законодавчі умови: затверджено Примірне положення про центр соціальної 
підтримки дітей та сімей (постанова Кабінету Міністрів України від 16 ли-
стопада 2016 р. № 834) –  внесено зміни до Положення про дитячий будинок 
сімейного типу та Положення про прийомну сім’ю (постанова Кабінету 
Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 458)

Організаційні умови: реалізація проекту “Модернізація системи соціальної 
підтримки населення України”, розрахованого до 2020 року, одним із компо-
нентів якого є трансформація та перепрофілювання закладів стаціонарного 
перебування дітей з метою забезпечення виховання кожної дитини у сім’ї

Статус

Виконано

Статус

Виконано



#ЗВІТУРЯДУ2016 107

Подальші дії
Подальший розвиток соціальних послуг та запровадження нових підходів 
в організації їх надання на рівні територіальної громади.

Зміна системи інституційного догляду дитини на систему, яка забезпечує 
її догляд і виховання в сімейному або наближеному до сімейного середовища.

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

Мета
Зробити етапний крок до запровадження у 2019 році нової моделі фінансуван-
ня охорони здоров’я на принципах медичного страхування, що 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

Результати роботи за 2016 рік
Схвалено Концепцію реформування фінансування системи охорони здоров’я 
України (розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. 
№ 1013), якою передбачається запровадження нової моделі фінансування 
охорони здоров’я, що включає: модель державного солідарного медично-
го страхування –  основним джерелом фінансування оновленої системи 
охорони здоров’я залишаються кошти, зібрані як загальнодержавні податки 
до Державного бюджету; виплати для лікування окремої людини не прив’я-
зані до розміру її індивідуальних внесків; новий, сучасний механізм 
стратегічної закупівлі медичних послуг “гроші йдуть за пацієнтом”, а не за 
інфраструктурою медичних закладів; предметом закупівлі стає гарантова-
ний пакет медичної допомоги –  чітко визначений набір медичних послуг 
та ліків, право на отримання яких матимуть усі без винятку громадяни 
України; здійснення закупівель медичних послуг відбуватиметься через 
єдиного національного замовника.

Забезпечувалось супроводження у Верховній Раді України внесеного народ-
ними депутатами України проекту Закону України “Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань 
діяльності закладів охорони здоров’я” (реєстраційний номер 2309а-д), який 
прийнято у першому читанні. 9 грудня 2016 р. законопроект розглянуто на за-
сіданні Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я та реко-
мендовано підтримати законопроект в другому читанні та в цілому.
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Цільові показники
Показник Стан реалізації

Створення нормативної бази, яка запровадить 
гарантований державою універсальний пакет ме-
дичних послуг, механізм “гроші йдуть за пацієнтом”, 
автономізацію закладів охорони здоров’я

Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів 
України “Про схвалення Концепції реформи 
фінансування системи охорони здоров’я України” 
від 30 листопада 2016 р. № 1013

Подальші дії
Затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансуван-
ня охорони здоров’я на 2017-2020 роки.

Прийняття постанови про утворення Національної служби здоров’я України.

Підготовка державного гарантованого пакета медичних послуг у первин-
ній ланці.

Розроблення та затвердження нормативно-правових актів щодо надання 
управлінської та фінансової автономії бюджетним закладам охорони здо-
ров’я, що передбачають реорганізацію медичних закладів.

Запровадження нового механізму фінансування первинної медичної допомоги.

Запровадження навчальних програм для лікарів первинної ланки.

Створення інструментів електронної охорони здоров’я для збору і обробки 
медичних, фінансових та управлінських даних.

Забезпечення обладнанням для роботи електронної охорони здоров’я.

Проведення аналізу витрат на надання медичної допомоги, аналізу вартості 
медичної допомоги.

Унормування питання функціонування закладів охорони здоров’я, які нада-
ють медичні послуги вторинного рівня в межах госпітальних округів.

Статус

Виконується
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 6.  Розвиток системи 
громадського здоров’я

Мета
У середньостроковій перспективі –  наявність достовірної інформації про 
захворюваність населення, можливість оперативно реагувати на надзвичайні 
ситуації у сфері здоров’я населення. У довгостроковій перспективі –  зменшен-
ня (контрольованість) обсягу витрат на медичне обслуговування населення, 
зниження рівня захворюваності та подовження життя населення.

Підготовка до впровадження реформи, включаючи створення інституційної 
бази (визначення єдиного компетентного органу відповідно до вимог Угоди 
про асоціацію з ЄС), єдиної бази даних із достовірною повною інформацією 
про захворюваність населення, посилення системи біобезпеки та біозахисту, 
отримання рекомендацій щодо оптимізації лабораторної мережі, підвищення 
якості та ефективності досліджень.

Результати роботи за 2016 рік
З метою напрацювання пропозицій щодо внесення змін до законодавства 
з питань розбудови системи громадського здоров’я утворено міжвідомчу 
експертну робочу групу, якою протягом 2016 року було розроблено Концепцію 
розвитку системи громадського здоров’я (схвалено розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1002), розроблено проект плану 
заходів із реалізації цієї Концепції, одним із пріоритетних заходів якого є 
розроблення законопроекту про систему громадського здоров’я.

Забезпечено функціонування Центру громадського здоров’я –  потужна коор-
динаційна установа, що формуватиме єдину систему громадського здоров’я. 
На установу безпосередньо покладається відповідальна функція щодо здійс-
нення заходів з епідеміологічного нагляду за інфекційними та неінфекційни-
ми захворюваннями, біологічної безпеки, соціально-гігієнічного моніторингу.

Проведено пілотування електронної інформаційної системи спостереження 
за захворюваннями (ЕЛІССЗ). До впровадження проекту були залучені Київ-
ська, Львівська, Одеська, Дніпропетровська області та Київ. На центральному 
рівні система опрацьовувалася на базі державного закладу “Український 
центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України”.

Проведено два етапи оцінки лабораторної мережі: перший –  експертами 
Інституту клінічних та лабораторних стандартів США і офісу СDС, другий –  
із залученням експертів ВООЗ.

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 1 лютого 2017 р. “Про вне-
сення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266”, 
відповідно до якої спеціальність “Громадське здоров’я” внесено до переліку 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

Крім того, додатково розроблено проект Стратегії розвитку національної 
системи крові.

Вперше в історії держави, 2016 року виділено 13 млн гривень –  на закупівлю 
препаратів для замінної підтримувальної терапії (ЗПТ).
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Розпочато зміни у державній системі реабілітації: відкрито тренінгово-ліку-
вальне відділення на базі Київської обласної клінічної лікарні, що має стати 
поштовхом до змін у державній системі реабілітації та дасть змогу знизити 
кількість людей із інвалідністю; затверджено кваліфікаційні характеристики 
професіоналів реабілітації: “Лікар фізичної та реабілітаційної медицини”, 
“Фізичний терапевт” та “Ерготерапевт”.

Покращено ситуацію в Україні із забезпеченням вакцинами:
 ● вперше за останні роки наявні всі вакцини для проведення планових щеплень 

дітям;
 ● вперше в процесі закупівель вакцин забезпечили економію бюджетних 

коштів.

Також здійснюються заходи з опрацювання редакції проекту Концепції біобез-
пеки та біозахисту на 2018-2023 роки. Утворено робочу групу та, ураховуючи 
напрацювання Дорожньої карти з імплементації положень Глобального 
порядку денного з безпеки здоров’я, яка враховує, зокрема, питання з біобез-
пеки та біозахисту, після схвалення відповідної Дорожньої карти заплановано 
розроблення Державної програми біологічної безпеки та захисту.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Створення інституційних та законодавчих засад 
формування системи громадського здоров’я

Схвалено Концепцію розвитку системи громад-
ського здоров’я (розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 30 листопада 2016 р. № 1002).

Почав функціонувати Центр громадського 
здоров’я.

Здійснюються кроки із розроблення законопроек-
ту про громадське здоров’я

Подальші дії
Продовження створення законодавчих засад формування системи громад-
ського здоров’я, зокрема прийняття розпоряджень Кабінету Міністрів України 
про створення регіональної мережі центрів громадського здоров’я, про за-
твердження Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань, 
схвалення Стратегії розвитку національної системи крові.

Забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону 
України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у частині 
оптимізації системи центральних органів виконавчої влади у сфері санітар-
ного та епідемічного благополуччя населення (реєстраційний номер 5134).

Запуск національної електронної інформаційної системи епідеміологічного 
нагляду (спостереження) за захворюваннями.

Створення єдиної системи біобезпеки та біозахисту за принципом “Єдине 
здоров’я”.

Статус

Виконується
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 7.  Реорганізація системи 
первинної та вторинної 
медичної допомоги

Мета
Створення організаційно-фінансових умов для впровадження нової моделі 
надання первинної медичної допомоги на рівні об’єднаних територіальних 
громад та вторинної допомоги через госпітальні округи.

Забезпечення підвищення ефективності діяльності закладів та якості медич-
ної допомоги на основі більшої самостійності (автономності).

Наближення до потреб населення якісної, доступної спеціалізованої медичної 
допомоги, забезпечення ефективності використання ресурсів, управління 
мережею та розвитку закладів.

Результати роботи за 2016 рік
Відповідно до Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я 
України, передбачається запуск сімейної медицини європейського зразка 
на базі наявної первинної ланки системи охорони здоров’я. Бюджетні кошти 
на фінансування медицини розподілятимуть через новий, сучасний механізм 
стратегічної закупівлі медичних послуг. Предметом закупівлі стане гаранто-
ваний пакет медичної допомоги –  чітко визначений набір медичних послуг 
та ліків, право на отримання якого у разі хвороби матимуть всі без винятку 
громадяни України. Сьогодні проводиться робота з визначення переліку 
послуг, які входитимуть до гарантованого пакету.

Видано наказ МОЗ від 29 липня 2016 р. № 801 “Про затвердження Положення 
про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про 
його підрозділи” (зареєстровано в Мін’юсті 22 серпня 2016 р. за № 1167/29297), 
який дає об’єднаним територіальним громадам можливість гнучкого вибору 
форми організації надання первинної медичної допомоги населенню.

Питання розподілу медичної субвенції між первинною та вторинною ланка-
ми медичної допомоги врегульовано постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 грудня 2016 р. № 1007 “Про внесення зміни до пункту 5 Порядку та умов 
надання медичної субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам”.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до По-
рядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 
кошторисів бюджетних установ” від 30 листопада 2016 р. № 875, яка поширює 
на всі заклади медичної допомоги (всіх рівнів у всій країні) принцип скла-
дення кошторисів за спрощеною економічною класифікацією видатків, що 
означає для медичних закладів перехід на “глобальний бюджет” і дає можли-
вість керівникам закладів оперативно здійснювати перерозподіл коштів між 
статтями, приймати гнучкіші і якісніші управлінські рішення.

З метою оптимізації вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги шляхом 
утворення госпітальних округів прийнято постанову Кабінету Міністрів 
України “Про затвердження порядку утворення госпітальних округів” від 
30 листопада 2016 р. № 932. Утворення госпітальних округів дасть можливість 
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забезпечити своєчасний доступ населення до послуг вторинної медичної 
допомоги належної якості, оптимізувати ресурси закладів охорони здоров’я, 
підвищити ефективність використання бюджетних коштів.

Розроблено програму паліативної допомоги в Україні. 2017 року в регіонах 
України почнуть організовувати паліативні відділення. Внесено морфін 
у сиропі для дітей до плану закупівель.

Крім того, наказом МОЗ від 5 січня 2017 р. № 6 “Про затвердження переліків 
лікарських засобів та медичних виробів, які мають бути в складі аптечок 
медичних загальновійськових індивідуальних, аптечки автомобільної загаль-
новійськової, наплічника медичного загальновійськового санітара та напліч-
ника медичного загальновійськового санітарного інструктора” внесено зміни 
до складу аптечок медичних загальновійськових індивідуальних, аптечки 
автомобільної загальновійськової, наплічника медичного загальновійсько-
вого санітара та наплічника медичного загальновійськового санітарного 
інструктора відповідно до стандартів НАТО.

Також розроблено алгоритм залучення медиків-добровольців для надання 
медичної допомоги в цивільних закладах охорони здоров’я, розміщених 
в населених пунктах поблизу лінії зіткнення.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Затвердження нормативно-правової бази для 
забезпечення доступності первинної медичної 
допомоги у територіальних громадах

Наказ МОЗ від 29 липня 2016 р. № 801 “Про 
затвердження Примірного положення про центр 
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 
та примірних положень про його підрозділи” 
(зареєстровано в Мін’юсті 22 серпня 2016 р. 
за № 1167/29297)

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 
2016 р. № 1007 “Про внесення зміни до пункту 5 
Порядку та умов надання медичної субвенції 
з Державного бюджету місцевим бюджетам”

Розроблення нормативно-правових актів щодо 
удосконалення системи надання спеціалізованої 
(вторинної) медичної допомоги, поліпшення 
ї ї якості, формування госпітальних округів

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України 
від 30 листопада 2016 р. № 932 “Про затвердження 
порядку утворення госпітальних округів” з метою 
оптимізації вторинної (спеціалізованої) медичної 
допомоги шляхом утворення госпітальних округів

Подальші дії
Одним із пріоритетів на 2017 рік визначено рішучий крок до сучасної системи 
фінансування охорони здоров’я.

Статус

Виконується

Статус

Виконується
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 8.  Боротьба із серцево-
судинними захворюваннями

Мета
Створення в державі регіональних реперфузійних мереж.

Зниження рівня госпітальної летальності у пацієнтів із гострим інфарктом 
міокарда з елевацією сегмента ST (до 5-7 відсотків).

Результати роботи за 2016 рік
З метою розвитку вже наявних “Регіональних Реперфузійних Мереж” (РРМ) 
проведено реорганізацію екстреної кардіологічної служби. Створено п’ять 
нових реперфузійних мереж, які відповідно до прийнятих клінічних протоко-
лів почали систематично приймати пацієнтів для перкутанної реперфузійної 
терапії в режимі 24 годин сім днів на тиждень, 365 днів на рік (24/7/365).

В результаті до десяти вже наявних центрів: Одеська, Закарпатська, Львів-
ська, Вінницька, Івано-Франківська, Хмельницька, Черкаська, Тернопільська, 
Волинська області і Київ, в яких уже функціонували регіональні реперфузійні 
мережі, додалося ще п’ять нових областей: Полтавська, Харківська, Рівнен-
ська, Чернігівська, Херсонська –  з новоорганізованої системою надання 
допомоги.

Впровадження найсучаснішої системи надання допомоги пацієнтам з го-
стрим інфарктом міокарда відповідно до нового уніфікованого клінічного про-
токолу (підготовленого за найсучаснішими стандартами європейських країн 
і США) дало змогу збільшити “виявленість” пацієнтів із гострим коронарним 
синдромом.

Збільшення кількості пацієнтів, госпіталізованих із гострим інфарктом міо-
карда, було відзначено у Вінницькій, Івано-Франківській, Черкаській, Волин-
ській, Закарпатській, Полтавській, Харківській, Рівненській, Чернігівській, 
Херсонській областях. Наявність можливості госпіталізувати більшу кількість 
пацієнтів із гострим інфарктом міокарда слід розглядати як позитивну 
тенденцію, пов’язану з істотним збільшенням кількості і якості ефективної 
реперфузійної терапії, забезпеченням ефективності лікування, якісною і своє-
часною діагностикою.

За 2016 рік (за оперативною інформацією) у кардіоцентрах України прове-
дено більше п’яти тисяч первинних стентувань і не менше шести тисячам 
пацієнтів проведена фібринолітична терапія, загальна кількість перкутанних 
і фармакологічних реперфузій –  не менше 11 тис. пацієнтів (уточнені показни-
ки будуть підготовлені після опрацювання статистичних звітів). Що в пере-
рахунку на кількість пацієнтів із гострим коронарним синдромом і стійкою 
елевацією сегмента ST (категорія пацієнтів, кому показано проведення репер-
фузії) становило, за попередніми розрахунками, не менше, 50 відсотків (немає 
даних із Донецької, Луганської областей і Автономної Республіки Крим).

2016 року деякі кардіологічні клініки країни збільшили активність порівняно 
з минулим роком щодо екстрених пацієнтів (Вінницька, Волинська, Львів-
ська, Закарпатська, Рівненська і Полтавська області). Особливо важливо, що 
у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда середня кількість перкутанних 



#ЗВІТУРЯДУ2016114

реперфузій на один мільйон населення (без урахування Донецької, Луганської 
областей та Автономної Республіки Крим) збільшилася, за попередніми розра-
хунками, з 142 до 150 пацієнтів (на один мільйон населення). Середня цифра 
в останніх публікаціях Європейського товариства кардіологів –  373/1 млн 
населення.

Імплементація в клінічну практику екстреної кардіології уніфікованого 
протоколу і, як наслідок, –  створення і розвиток регіональних реперфузійних 
мереж принципово змінює систему надання допомоги пацієнтам із гострим 
інфарктом міокарда. Основним способом реперфузійної терапії гострого 
інфаркту міокарда стає перкутанне коронарне втручання, яке проводиться 
в спеціалізованій клініці (реперфузійному центрі), що є основою системи 
реперфузійної терапії.

Госпітальна летальність від гострого інфаркту міокарда в клініках, які пра-
цюють як реперфузійні центри, відповідно до сучасних клінічних протоколів 
становить не більше 5-6 відсотків (в середньому по Україні 14-15 відсотків).

В областях, які були включені в проект Світового банку (кардіологічна служба 
задіяна в шести регіонах: Полтавська, Рівненська, Волинська, Дніпропетров-
ська, Вінницька, Закарпатська), або заплановані, або вже проведені конкурсні 
процедури щодо закупівлі ангіографічного обладнання. Сучасні кардіологічні 
ангіографічні апарати необхідні для ефективної роботи регіональних репер-
фузійних мереж. Закупівля ангіографічного обладнання є найбільш складною 
частиною організації регіональної системи перкутанної реперфузійної терапії 
пацієнтів із гострим інфарктом міокарда.

З метою розбудови регіональних реперфузійних мереж на базі Державної 
установи “Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України” утворено 
спеціалізований гуманітарний кардіохірургічний центр для лікування дітей.

Підписано Угоду про співпрацю між Інститутом, Фондом Калангоса та фондом 
“Серця для всіх” (очікується, що новостворений гуманітарний центр щомісяця 
надаватиме кардіохірургічну допомогу 8-12 дітям).

Державною установою “Науково-практичний медичний центр дитячої кар-
діології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України” проведено 
надскладну операцію з радикальної корекції вродженої вади серця.

В Україні річна потреба в оперативному лікування хворих із серцево-судин-
ною патологією задоволена лише на 62%, та на 9% –  у лікувально-діагностич-
них процедурах.

З метою забезпечення невідкладною медичною допомогою хворих на гострий 
інфаркт міокарда та інші серцево-судинні захворювання, у Державному бю-
джеті України на 2017 рік передбачено видатки для першочергового придбан-
ня ангіографічного обладнання на суму 150 млн гривень.

Крім того, з метою реформування служби екстреної медичної допомоги 
для забезпечення громадян України та інших осіб, які перебувають 
на її території, безоплатною, доступною, своєчасною, якісною екстреною 
медичною допомогою та створення інституційної і нормативно-правової 
бази для її проведення:

 ● 2016 року забезпечено функціонування у штатному режимі оперативно-дис-
петчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини ката-
строф з GPS-технологіями у Києві, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській 
областях; у режимі тестування апаратно-програмного комплексу оператив-
но-диспетчерські служби центрів екстреної медичної допомоги та медицини 
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катастроф у Вінницькій (Вінниця та Вінницький район) та Полтавській 
(Полтава та Полтавський район) областях;

 ● Донецькою обласною військово-цивільною адміністрацією закуплено 60 оди-
ниць спеціалізованого санітарного транспорту для центрів екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф;

 ● отримано ноту від Посольства КНР в Україні стосовно 50 автомобілів швидкої 
допомоги, оснащених медичним обладнанням, які поставлятимуть як гума-
нітарну допомогу в межах Угоди між Урядом України та Урядом Китайської 
Народної Республіки про надання Міністерству охорони здоров’я України 
обладнання для оснащення бригад швидкої допомоги.

З метою запровадження спеціальностей “Інструктор з надання домедичної 
допомоги”, “Парамедик”, “Екстрений медичний технік” розроблено кваліфі-
каційні вимоги до зазначених спеціальностей та розробляються програми 
підготовки фахівців за такими спеціальностями.

У зв’язку із запровадженням нових освітніх програм розроблено проект про-
грами “Перший на місці події” для осіб, які зобов’язані надавати домедичну 
допомогу людині у невідкладному стані, зокрема: рятувальників аварійно-ря-
тувальних служб, працівників державної пожежної охорони, поліцейських, 
фармацевтичних працівників, провідників пасажирських вагонів, бортпро-
відників та інших осіб, які не мають медичної освіти, але за своїми служ-
бовими обов’язками повинні володіти практичними навичками надання 
домедичної допомоги.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Забезпечення до 50 
відсотків осіб, які 
мають показання щодо 
лікування, відповідними 
лікарськими засобами 
та консультуванням

Особи, які мали показання щодо лікування, на 100 відсотків були забезпечені 
консультуванням

Збільшення кількості 
перкутанних втручань 
у системі лікування 
гострого інфаркту 
міокарда до 180 на 1 млн 
населення

За 2016 рік (за оперативною інформацією) у кардіоцентрах України проведе-
но більше 5 тис. первинних стентувань і не менше 6 тис. пацієнтів проведена 
фібринолітична терапія, загальна кількість перкутанних і фармакологічних 
реперфузій становила не менше 11 тис. пацієнтів (уточнені показники будуть 
підготовлені після опрацювання статистичних звітів). Що в перерахунку 
на кількість пацієнтів із гострим коронарним синдромом і стійкою елевацією 
сегмента ST (категорія пацієнтів, кому показано проведення реперфузії) 
становило, за попередніми розрахунками, не менше, 50 відсотків (немає 
даних із Донецької, Луганської областей і Автономної Республіки Крим)

Подальші дії
Здійснення заходів із запобігання серцево-судинних та судинно-мозкових 
захворювань.

Вирішення питань організації невідкладної медичної допомоги пацієнтам 
із гострим інфарктом міокарда. Впровадження проекту зі створення та роз-
витку регіональних реперфузійних мереж.

Здійснення заходів із лікування серцево-судинної патології у межах єдиного 
медичного простору.

Статус

Виконується

Статус

Виконується



#ЗВІТУРЯДУ2016116

Затвердження Концепції Національної стратегії із запобігання та лікування 
серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань до 2022 року.

Схвалення Національної стратегії із запобігання та лікування серцево-судин-
них і судинно-мозкових захворювань до 2022 року.

Вирішення питань організації медичної допомоги пацієнтам з гострим 
мозковим інсультом. Впровадження проекту із створення та розвитку мережі 
лікарень, готових до прийняття пацієнта з гострим інсультом.

Утворення оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф із GPS-технологіями у регіонах та початок 
створення відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги.

Забезпечення законодавчої бази для функціонування відділень екстреної 
(невідкладної) медичної допомоги.

Закупівля спеціалізованого санітарного транспорту для центрів екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф.

Затвердження та впровадження нових спеціальностей: “Інструктор з надання 
домедичної допомоги”, “Парамедик”, “Екстрений медичний технік”.

Впровадження нових освітніх програм для вдосконалення знань працівників 
системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

 9.  Збільшення доступності 
лікарських засобів

Мета
Запровадити механізм регулювання цін на лікарські засоби шляхом введення 
референтних цін на лікарські засоби та механізм реімбурсації (відшкодуван-
ня) лікарських засобів для лікування осіб, які страждають на серцево-судинні 
захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму.

Спрощення механізму виходу на ринок якісних ліків (дерегуляція ринку 
лікарських засобів) здійснюватиметься шляхом:

спрощення реєстрації лікарських засобів, що пройшли реєстрацію в країнах 
із жорсткою регуляторною юрисдикцією;

автоматичного визнання без додаткових документальних експертиз та про-
цедур сертифікатів належної виробничої практики країн, які долучилися 
до Системи співробітництва фармацевтичних інспекцій (PIC/S), та скасування 
процедури підтвердження їх відповідності.
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Реформування принципу регулювання цін на ліки.

Регулювання цін на ліки, які закуповуються або за які відшкодовуються 
бюджетні (державні) кошти, включатиме зовнішнє реферування цін на лікар-
ські засоби у референтних країнах (Республіка Польща, Словацька Республіка, 
Чеська Республіка, Латвійська Республіка, Угорщина).

Можливість швидкого виведення на ринок лікарських засобів, у тому числі 
інноваційних, які зареєстровані компетентним органом у країнах, регулятор-
ні органи яких застосовують високі стандарти якості.

Поліпшення умов для доступності та збільшення кількості споживання 
основних лікарських засобів.

Підвищення рівня інвестиційної привабливості українського фармацевтично-
го ринку та здешевлення ліків.

Результати роботи за 2016 рік
З метою спрощення реєстрації лікарських засобів, що пройшли реєстрацію 
в країнах, регуляторні органи яких застосовують високі стандарти якості, 
прийнято Закон України “Про внесення змін до статті 9 Закону України “Про 
лікарські засоби” щодо спрощення державної реєстрації лікарських засобів” 
№ 1396-VIII.

Також прийнято постанови Кабінету Міністрів України:
 ● від 8 серпня 2016 р. № 558 “Про внесення змін до Порядку державної реєстрації 

(перереєстрації) лікарських засобів”;
 ● від 23 серпня 2016 р. № 557 із змінами “Перелік лікарських засобів та медичних 

виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів) щодо закупівлі зі спе-
ціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами вико-
ристання бюджетних коштів у 2015 році за бюджетною програмою 2301400 
“Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних 
заходів програмного характеру”;

 ● від 23 листопада 2016 р. № 850 “Про внесення змін до переліку лікарських 
засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів) 
щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі 
за напрямами використання бюджетних коштів у 2015 році за бюджетною про-
грамою 2301400 “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм 
та комплексних заходів програмного характеру”;

 ● від 23 листопада 2016 р. № 864 “Про внесення змін до переліку лікарських 
засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів) 
щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі 
за напрямами використання бюджетних коштів у 2016 році за бюджетною про-
грамою 2301400 “Забезпечення медичних заходів окремих державних програм 
та комплексних заходів програмного характеру”;

 ● від 30 листопада 2016 р. № 874 “Про внесення змін до Положення про Держав-
ний реєстр лікарських засобів”.

Затверджено наказ МОЗ “Про затвердження Порядку розгляду реєстраційних 
матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (пе-
ререєстрацію), та матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів 
протягом дії реєстраційного посвідчення на лікарські засоби, які зареєстрова-
ні компетентними органами Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, Японії, 
Австралії, Канади, лікарських засобів, що за централізованою процедурою 
зареєстровані компетентним органом Європейського Союзу”, який зареєстро-
вано в Мін’юсті 14 грудня 2016 р. за № 1619/29749.
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З метою запровадження регулювання цін на лікарські засоби шляхом 
введення референтних цін на лікарські засоби та запровадження реімбурса-
ції (відшкодування) лікарських засобів для лікування осіб, які страждають 
на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму, 
прийнято постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 862 
“Про державне регулювання цін на лікарські засоби” та № 863 “Про запрова-
дження відшкодування вартості лікарських засобів”.

Розроблено проект Національного переліку основних лікарських засобів 
та розміщено для громадського обговорення на веб-сайті МОЗ.

Також наказом МОЗ від 8 липня 2016 р. № 690 утворено Експертний комітет 
із відбору та використання основних лікарських засобів, основною метою 
якого є формування єдиного Національного переліку основних лікарських 
засобів, та затверджено Положення про здійснення відбору лікарських засобів 
для внесення до Національного переліку основних лікарських засобів (наказ 
МОЗ від 7 жовтня 2016 р. № 1050).

Подальші дії
Запровадження відшкодування вартості основних лікарських засобів, вклю-
чених до Національного переліку основних лікарських засобів для лікування 
окремих захворювань.

Регулювання цін на лікарські засоби, за які відшкодовують державні (муніци-
пальні) кошти або у системі реімбурсації.
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 10.  Дерегуляція 
та дебюрократизація 
управління системою освіти

Мета
Зосередження діяльності органів управління системою освіти на підвищенні 
якості освіти шляхом зменшення бюрократичного навантаження на систему, 
вивільнення потенціалу педагогічних, науково-педагогічних і наукових 
працівників для зосередження зусиль на підвищенні якості освіти, збільшен-
ня кількості дітей, охоплених дошкільною та інклюзивною освітою, зміна 
санітарних норм для дошкільних навчальних закладів для її доступності.

Результати роботи за 2016 рік
Наприкінці травня 2016 р. вступив у дію новий Санітарний регламент для 
дошкільних навчальних закладів. Цим документом передбачено спрощені 
вимоги до заснування та функціонування дошкільних навчальних закладів 
усіх форм власності. Демократизація дозвільних процедур сприяє створенню 
більшої кількості дитячих садків, у тому числі приватних, у житлових та не-
житлових приміщеннях.

Органами місцевого самоврядування постійно здійснюється робота з розши-
рення мережі дошкільних навчальних закладів.

Кількість дітей із особливими потребами, охоплених інклюзивною освітою, 
збільшилась на 53,6%, кількість спеціальних класів –  на 7,7%.

Впроваджено інформаційно-комунікаційну систему –  державну інформаційну 
систему освіти, що має широкі можливості для застосування, зокрема для по-
дання та обробки звітності в електронному вигляді (у тому числі статистичної).

Завдяки тому, що державна інформаційна система освіти дозволяє генерува-
ти і надавати на запити громадян і органів влади статистичну інформацію, 
це зменшило навантаження на директорів та заступників директорів шкіл, 
обласних і районних органів управління освітою, підвищило якість освітньо-
го менеджменту. Статистична інформація щодня оприлюднюється на веб-сай-
ті державної інформаційної системи освіти (www.diso.gov.ua) у зручній 
графічній формі.

Вдосконалено навчальні програми для початкової школи. Вперше на відкри-
тій платформі Ed-Era.com за участю вчителів-практиків, науковців, громад-
ськості відбулося експертне й громадське обговорення навчальних програм 
та розроблено рекомендації для вчителів. Осучаснено 14 навчальних програм 
1–4 класів: вилучено інформацію, що не відповідає віковим особливостям 
дітей, збільшено практичну спрямованість, усунуто дублювання матеріалу. 
З 1 вересня 2016 р. учні 1–4 класів навчаються за оновленими програмами.

Наказом МОН від 22 грудня 2016 р. № 1593 “Про результати дослідження 
“Діти і папери: як досягти балансу в школі” департаментам (управлінням) 
освіти і науки обласних та Київської міської держадміністрацій рекомендо-
вано припинити практику звітування, що не передбачена законодавством, 
загальноосвітніми навчальними закладами стосовно проведення виховних, 
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позаурочних, позашкільних заходів, а також дублювання на паперовому носії 
документів, складених в електронній формі з дотриманням вимог законодав-
ства про електронні документи та електронний документообіг, затверджено 
склад робочої групи, члени якої мають розробити перелік та проекти розпо-
рядчих документів, що регламентуватимуть спрощення діяльності педагогів 
і адміністрації навчальних закладів системи загальної середньої освіти 
з ведення шкільної документації.

Розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Закону України 
“Про дошкільну освіту” (щодо розширення можливостей для створення 
та діяльності дошкільних навчальних закладів різних форм власності), який 
спрямований на врегулювання процесів розвитку мережі та функціонування 
дитячих садків, у тому числі приватних і корпоративних, що сприятиме збіль-
шенню кількості місць для дітей, зокрема з особливими освітніми потребами, 
в дитячих садках.

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін 
до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 “Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 
освіти”, який в результаті громадського обговорення увібрав у себе правове 
врегулювання особливостей ліцензування та запровадження навчальної діяль-
ності на всіх рівнях освіти, зокрема позашкільної та післядипломної освіти.

Розроблено відповідний програмний продукт та запроваджено друк ліцензій 
на здійснення освітньої діяльності у сфері вищої та професійно-технічної осві-
ти з Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Також розроблено 
модуль щодо попереднього запису подачі вищими та професійно-технічними 
навчальними закладами ліцензійних справ. Забезпечується технічна можли-
вість внесення відомостей щодо рішень про видачу та анулювання ліцензій 
на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої та професійно-технічної 
освіти тощо.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Підвищення рівня 
доступності до дошкіль-
них закладів освіти, 
у тому числі у результаті 
спрощення ліцензійних 
умов для приватних 
дошкільних навчальних 
закладів

Спрощено умови для відкриття та утримання дошкільних навчальних 
закладів різних форм власності (з 24 травня 2016 р. вступив у дію новий 
Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затверджений 
наказом МОЗ від 24 березня 2016 р. № 234).2016 року додатково створено 
26 тисяч 538 місць у дошкільних навчальних закладах для дітей раннього 
та дошкільного віку завдяки: введенню в експлуатацію новобудов –  16; 
відновленню діяльності дошкільних навчальних закладів, що тривалий час 
не працювали, – 36; реконструюванню дошкільних навчальних закладів –  46; 
відкриттю навчально-виховних комплексів –  151; відкриттю додаткових груп 
у дошкільних навчальних закладах, що вже працюють, – 492 групи; відкриттю 
30 приватних дошкільних навчальних закладів

Зменшення витрат 
робочого часу праців-
ників загальноосвітніх 
навчальних закладів 
на внутрішній документо-
обіг та підготовку звітних 
документів

Зменшено навантаження на адміністрації загальноосвітніх навчальних 
закладів, обласних і районних органів управління освіти за рахунок можли-
вості оперативно генерувати і надавати статистичну інформацію на запити 
громадян і органів влади з Державної інформаційної системи освіти (ДІСО)

Статус

Виконано

Статус

Виконано
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Показник Стан реалізації

Зменшення витрат 
робочого часу персоналу 
вищих навчальних закла-
дів та професійно-техніч-
них навчальних закладів 
на підготовку документів 
для ліцензування

Протягом 2016 року розпочато:
 ● видачу науковим установам (вперше) ліцензій на провадження освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні 
(підготовка докторів філософії);

 ● друк ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері вищої та профе-
сійно-технічної освіти з Єдиної державної електронної бази з питань освіти;

 ● видачу документів про державне визнання документів про наукові ступені 
та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами;

 ● видачу свідоцтв про визнання здобутих в іноземних вищих навчальних 
закладах наукових ступенів

Подальші дії
Оновлення Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання 
загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 
процесу.

Розроблення нової редакції Типової інструкції з діловодства у загальноосвіт-
ніх навчальних закладах усіх типів і форм власності.

Затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладами 
освіти у новій редакції та впровадження модуля автоматизованої системи 
ліцензування в Єдиній державній електронній базі з питань освіти з оформ-
лення заяв на ліцензування у сфері вищої та професійно-технічної освіти.

 11.  Модернізація професійної 
(професійно-технічної) 
освіти

Мета
Створення умов для якісної підготовки робітничих кадрів, які здатні задоволь-
нити вимоги сучасного ринку праці регіону, забезпечення рівного доступу 
до професійної (професійно-технічної) освіти.

Результати роботи за 2016 рік
Виділено кошти стабілізаційних дотацій із Державного бюджету України, які 
забезпечили фінансування професійно-технічних навчальних закладів 2016 
року (постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 р. № 41, 14 лип-
ня 2016 р. № 420, 22 вересня 2016 р. № 707 “Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 727”).

Затверджено Порядок надання субвенції з Державного бюджету місцевим 
бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази профе-

Статус

Виконується
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сійно-технічних навчальних закладів державної форми власності (постанова 
Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 925).

Законом України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” передбачено 
освітню субвенцію на здобуття повної загальної середньої освіти учнями 
у професійно-технічних навчальних закладах (2 млрд гривень), а також кош-
ти (119, 6 млн гривень) на здобуття професійної освіти за професіями, перелік 
яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 
2016 р. № 818.

Розроблено та подано до Верховної Ради України проект Закону України “Про 
професійну освіту” (реєстраційний номер 5160-1), прийняття якого є можли-
вим після прийняття нового Закону України “Про освіту”, який на даний час 
готується до розгляду в другому читанні.

Видано 18 наказів МОН щодо припинення діяльності 36 професійно-техніч-
них навчальних закладів шляхом приєднання до більш потужних закладів, 
зміни типу та назви 13 профтехучилищ. У зв’язку з відсутністю засуджених 
до позбавлення волі у виправних колоніях спільними наказами МОН та ДПтС 
ліквідовано два навчальних центри при установах виконання покарань.

Підготовлені рекомендації щодо розроблення регіональних планів розвитку 
професійно-технічної освіти та створення регіональних рад професійно-тех-
нічної освіти і надіслані до департаментів (управлінь) освіти і науки облас-
них, Київської міської держадміністрацій.

Утворено 25 регіональних рад професійно-технічної освіти та затверджено 25 
регіональних планів розвитку професійно-технічної освіти.

Затверджено перелік професійно-технічних навчальних закладів, на базі 
яких будуть утворені навчально-практичні центри (наказ МОН від 4 листопа-
да 2016 р. № 1335).

Розроблено та подано до Верховної Ради України проект Закону України “Про 
внесення змін до деяких законів України щодо регіонального замовлення 
на підготовку кадрів” (реєстраційний номер 5547).

Внесено зміни до статей 89 та 90 Бюджетного кодексу України, згідно з якими 
надається можливість здійснювати видатки на професійно-технічну освіту 
на умовах регіонального замовлення (Закон України “Про внесення змін 
до Бюджетного кодексу України” від 20 грудня 2016 р. № 1789-VIII).

Затверджено 72 державних стандарти професійно-технічної освіти з конкрет-
них професій, з них 35 стандартів розроблено на компетентнісній основі.

У межах державно-приватного партнерства 2 листопада 2016 р. між МОН 
та ТзОВ “Снєжка-Україна” підписано Меморандум про співробітництво щодо 
підготовки кваліфікованих робітників для будівельної галузі.
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Цільові показники
Показник Стан реалізації

Визначення трьох дефіцитних та акту-
альних професій, розроблення для них 
нових освітніх програм професійної 
підготовки та запровадження у базо-
вих професійно-технічних навчальних 
закладах з дообладнанням відповід-
ної матеріально-технічної бази

Реалізовано пілотний проект щодо утворення 25 навчаль-
но-практичних центрів галузевого спрямування на базі 
професійно-технічних навчальних закладів із професій: 
“Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва” (2 
центри), “Монтажник санітарно-технічних систем та устаткуван-
ня” (9 центрів), “Швачка. Кравець. Закрійник” (14 центрів). Для 
придбання сучасного обладнання, устаткування, інструменту 
для забезпечення роботи зазначених навчально-практичних 
центрів Уряд виділив 50 млн гривень. Затверджено стандарти 
з визначених професій

Створення трьох сучасних галузевих 
центрів професійно-технічної освіти 
на базі наявних професійно-технічних 
навчальних закладів із залученням 
інвестицій роботодавців

Створено вісім сучасних галузевих центрів на базі наявних 
професійно-технічних навчальних закладів із залученням 
інвестицій роботодавців (ТзОВ “Снєжка-Україна”, компанія 
“Геберіт Інтернешл Сейз АГ”)

Визначення нового механізму фор-
мування державного, регіонального 
та галузевого замовлення на підго-
товку кадрів відповідно до реальних 
потреб економіки, регіональних ринків 
праці та запитів суспільства

Для забезпечення єдиного підходу до формування регіонально-
го замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів, а та-
кож визначення шляхів взаємодії місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування та громадських орга-
нізацій затверджено Методичні рекомендації щодо формування 
регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих 
кадрів (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 
2016 р. № 994).

Затверджено регіональне замовлення на підготовку кадрів 
у професійно-технічних навчальних закладах (121 тис. осіб). 
Зараховано на навчання 112,5 тис. осіб

Розроблення та впровадження 15 
державних стандартів професійної 
(професійно-технічної) освіти на ком-
петентнісній основі

Затверджено 72 державних стандарти професійно-технічної 
освіти з конкретних професій, з них 35 стандартів розроблено 
на компетентнісній основі. 15 стандартів, розроблених на ком-
петентнісній основі, впроваджено в навчально-виробничий 
процес

Подальші дії
Модернізація мережі професійно-технічних навчальних закладів відповідно 
до потреб економіки держави та регіонального ринку праці, здійснення ре-
організації закладів професійно-технічної освіти для створення оптимальних 
умов забезпечення якісної професійної підготовки, збільшення середнього 
контингенту професійно-технічних навчальних закладів.

Розроблення та впровадження щороку 15 державних стандартів із кон-
кретних професій на основі компетентнісного підходу на базі професійних 
стандартів.

Утворення сучасних навчально-практичних центрів за галузевим спрямуван-
ням із залученням інвестицій роботодавців та за рахунок коштів Державного 
бюджету.

Відновлення престижності робітничих професій шляхом проведення всеукра-
їнських конкурсів фахової майстерності, “ярмарок професій”, регіональних 
та всеукраїнських виставок; участі у галузевих та міжнародних конкурсах 
фахової майстерності, зокрема WorldSkills.

Статус

Виконано

Статус

Виконано

Статус

Виконано

Статус

Виконано
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 12.  Аудит і реформування 
науково-інноваційної 
системи України

Мета
Одержання об’єктивної комплексної оцінки науково-інноваційної системи 
України з рекомендаціями щодо:

 ● оптимізації наявних інструментів для підтримки системи;
 ● інтернаціоналізації досліджень та інтеграції України в європейський дослід-

ницький простір;
 ● визначення ролі науки у розвитку українських інновацій.

Утворення Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Результати роботи за 2016 рік
Аудит вітчизняної науково-інноваційної системи представниками Євро-
пейської Комісії та делегацією МОН відбувався у два етапи (6–7 червня 
та 6–7 вересня 2016 р.) в межах візитів до України групи експертів (Policy 
Support Facility (PSF) panel), що сформована Європейською Комісією у складі 
п’яти незалежних експертів держав-членів ЄС (Австрія, Бельгія, Німеччина, 
Литва, Нідерланди) та чотирьох фахівців, працівників профільних мініс-
терств Німеччини, Угорщини, Латвії та Великої Британії. Групу експертів 
очолював Ханс Чанг –  генеральний директор Академії мистецтв і наук 
Королівства Нідерланди.

Експертами Європейської Комісії 19 грудня 2016 р. публічно презентовано 
звіт із рекомендаціями за результатами проведеного аудиту щодо системи 
науково-інноваційної діяльності. Документ використовуватимуть під 
час визначення пріоритетів та інструментів оптимізації науково-іннова-
ційної системи України, а також під час розроблення Дорожньої карти 
для інтеграції науково-інноваційної системи України до Європейського 
дослідницького простору.

Для забезпечення утворення Національної ради з питань розвитку науки 
і технологій затверджено Положення про Ідентифікаційний комітет з питань 
науки (постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 2016 р. № 410), 
а також персональний склад Ідентифікаційного комітету з питань науки 
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 р. № 670).

Крім того, 13 жовтня 2016 р. відбулося перше засідання Ідентифікаційного 
комітету з питань науки, який відповідно до Закону України “Про наукову 
і науково-технічну діяльність” здійснює обрання на конкурсній основі пер-
сонального складу Наукового комітету Національної ради України з питань 
розвитку науки і технологій. На засіданні було обговорено та прийнято 
низку документів, які необхідні для подальшої роботи цього органу та розро-
блення яких передбачено Законом України “Про наукову і науково-технічну 
діяльність”. Зокрема, було затверджено Регламент роботи Ідентифікаційного 
комітету з питань науки, кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени 
Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки 
і технологій, а також схвалено текст проекту Положення про конкурс щодо 
обрання членів Наукового комітету.
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Урядом 28 грудня 2016 р. затверджено Положення про конкурс щодо обрання 
членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і тех-
нологій (постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1042).

2016 року проведено роботу із забезпечення отримання пропозицій від 
центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук та націо-
нальних галузевих академій наук, обласних (міських) держадміністрацій регі-
онів, на території яких зосереджено значний науковий потенціал, державних 
органів, що відповідають за наукову сферу, великих наукоємних підприємств 
та інших суб’єктів, визначених Законом України “Про наукову і науково-тех-
нічну діяльність”, стосовно кандидатур до складу Адміністративного комітету 
Національної Ради України з питань розвитку науки і технологій.

Крім того, розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про 
утворення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій”. 
Після прийняття зазначеної постанови буде розпочато процес формуван-
ня персонального складу Наукового комітету Національної ради України 
з питань розвитку науки і технологій, після завершення якого буде підготов-
лено проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження 
персонального складу Національної ради України з питань розвитку науки 
і технологій.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Оприлюднення звіту про результати проведення 
аудиту науково-інноваційної системи України 
з рекомендаціями незалежної групи європейських 
експертів

Проведено аудит науково-інноваційної системи 
(за участю представників Європейської Комісії) 
та оприлюднено остаточний звіт із рекомендаціями 
представників Європейської Комісії

Затвердження Положення та персонального 
складу Національної ради з питань розвитку науки 
і технологій

Забезпечення початку виконання Національною 
радою з питань розвитку науки і технологій своїх 
функцій, передбачених Законом України “Про 
наукову і науково-технічну діяльність”

Після прийняття Кабінетом Міністрів України по-
станови “Про утворення Національної ради України 
з питань розвитку науки і технологій” буде розпочато 
процес формування персонального складу Науко-
вого комітету Національної ради України з питань 
розвитку науки і технологій, після завершення якого 
буде підготовлено проект розпорядження Кабінету 
Міністрів України щодо затвердження персональ-
ного складу Національної ради України з питань 
розвитку науки і технологій

Подальші дії
Забезпечення виконання Національною радою з питань розвитку науки 
і технологій функцій, передбачених Законом України “Про наукову і науко-
во-технічну діяльність”.

Формування Дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослід-
ницького простору для розвитку науково-інноваційної системи України 
відповідно до семи пріоритетних напрямів Дорожньої карти Європейського 
дослідницького простору з метою всебічної інтеграції України до Європей-
ського дослідницького простору.

Статус

Виконано

Статус

Виконується
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 13.  Осучаснення місцевих 
культурних закладів у межах 
децентралізації

Мета
Інвентаризація і оцінка стану наявних культурних закладів у селищах, селах, 
селищах міського типу, впровадження нових моделей їх функціонування 
відповідно до потреб громад.

Результати роботи за 2016 рік
Проведено ретельну інвентаризацію і оцінку стану наявних закладів культу-
ри у селищах, селах та селищах міського типу, за результатами якої встанов-
лено, що в Україні налічується 33 324 заклади культури у сільській місцевості, 
а саме: клубів –  16 640; бібліотек –  15 875; кінотеатрів –  184; кіноустановок –  625.

З них у відмінному стані: клуби –  630; бібліотеки –  971; кінотеатри –  6; кіноу-
становки –  3.

З ризиком закриття: клуби –  803; бібліотеки –  541; кінотеатри –  9; кіноуста-
новки –  146.

Потребують ремонту: клуби –  8 211; бібліотеки –  6 310; кінотеатри –  77; кіноу-
становки –  201.

Продовжено реалізацію заходів щодо удосконалення діяльності бібліотек згід-
но зі Стратегією розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні 
зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України”, затвердженої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 219.

Реалізується проект із адаптації, дослідження та запровадження системи індика-
торів ЮНЕСКО в Україні (індикаторів впливу культури на соціально-економіч-
ний розвиток –  CDIS) для отримання об’єктивних наукових даних про розвиток 
сфери культури в Україні. Це дослідження у кількісних і економічно обґрунто-
ваних показниках продемонструє місце культури в економіці та суспільстві. 
Презентація попередніх результатів дослідження відбулася 25 січня 2017 року.

У травні 2016 р. відбулася ІX Всеукраїнська науково-практична конференція 
“Бібліотека і книга в контексті часу”, присвячена 150-річчю від дня заснуван-
ня Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого.

У червні 2016 р. ініційовано проведення 2017 року в Україні експертами Ради 
Європи аналітичного огляду культурної політики з окремим наголосом на пи-
таннях охорони культурної спадщини і модернізації культурних інституцій 
та інфраструктури в різних регіонах з метою удосконалення формування 
державної політики у сфері культури.

Мінкультури долучилося до виконання Меморандуму про взаєморозуміння 
щодо підтримки впровадження ініціатив із децентралізації влади та реалі-
зації проекту міжнародної технічної допомоги “Експертна підтримка вряду-
вання та економічного розвитку” (EDGE), який фінансується Міністерством 
міжнародних справ торгівлі і розвитку Канади.
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29 листопада 2016 р. відбулася Всеукраїнська нарада “Обговорення напрямів 
співпраці у сфері культури на 2017-2020 роки” за участю керівників структур-
них підрозділів у галузі культури обласних, Київської міської держадміністра-
цій. Під час наради розглядали основні пріоритети діяльності Мінкультури 
на 2017-2020 роки та налагодження ефективної співпраці з місцевими 
структурними підрозділами у галузі культури в умовах децентралізації.

9-10 листопада 2016 у Вінниці відбулася I Всеукраїнська науково-практична кон-
ференція голів малих міст України за темою: “Місто як діалог. Чотирьохмірне 
моделювання розвитку: суспільство, свідомість, самореалізація, субсидіарність”. 
Конференція була проведена для імплементації досвіду та знайомства із кращи-
ми практиками європейських міст Німеччини, Польщі, Грузії та Болгарії.

Подальші дії
Вироблення диференційованих моделей функціонування закладів культури. 
Розроблення та затвердження відповідних нормативно-правових актів. Моні-
торинг впровадження диференційованих моделей.

Розроблення та затвердження мінімального культурного кошика (перелік 
культурних послуг).

Проведення соціологічних досліджень щодо потреби населення в культурних 
послугах.

Проведення щонайменше трьох заходів у місцевих громадах щодо адвокації 
культурних прав.
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 14.  Створення комплексної 
електронної системи обліку  
культурної спадщини 
України

Мета
Створення базових реєстрів (бази даних) об’єктів рухомої, нерухомої спад-
щини, а також втрачених/залишених на тимчасово окупованих територіях 
культурних цінностей, інтеграція такої інформації у національні та міжна-
родні інформаційні ресурси, встановлення диференційованого доступу до неї 
для цільових аудиторій.

Результати роботи за 2016 рік
З метою оптимізації та визначення чіткої процедури занесення об’єктів 
культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України 
здійснено комплекс заходів, зокрема внесено зміни до постанови Кабінету 
Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1760 “Про затвердження Порядку 
визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини 
до Державного реєстру нерухомих пам’яток України” (постанова Кабінету Мі-
ністрів України від 14 вересня 2016 р. № 626). Зазначеними змінами скорочено 
перелік обов’язкової документації, яка в минулому блокувала наповнення 
Реєстру, через свою суттєву вартість у виготовленні. Проте в переліку лиши-
лися ті документи, які дають змогу кваліфікувати об’єкт культурної спадщи-
ни перед тим як прийняти щодо нього певне рішення.

Станом на січень 2017 р. завдяки таким позитивним змінам до законодавства 
в сфері охорони культурної спадщини Державний реєстр нерухомих пам’я-
ток України поповнився 561 об’єктом культурної спадщини за категорією 
місцевого значення. На сьогодні до Реєстру занесено 6 603 пам’ятки (з них 855 
національного, 5 748 місцевого значення).

Підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України на 20 об’єктів 
за категорією національного.

З метою надання рекомендацій та пропозицій з питань обліку та зберігання 
музейних предметів і музейних колекцій, предметів музейного значення, від-
бору унікальних музейних предметів для включення до Державного реєстру 
національного культурного надбання утворено Експертно-фондову комісію 
(наказ Мінкультури від 4 квітня 2016 р. № 201), до персонального складу якої 
включено представників музеїв, архівів та наукових установ.

Також з метою встановлення єдиної системи обліку предметів Музейного 
фонду України затверджено Інструкцію з організації обліку музейних пред-
метів (наказ від 21 липня 2016 р. № 580), що дасть змогу створити необхідні 
умови для запровадження уніфікованого механізму ведення обліку для музе-
їв, заповідників інших закладів (установ, організацій) не залежно від форм 
власності та профілю, які зберігають предмети Музейного фонду України.

З метою визначення єдиного алгоритму ведення обліку музейних предметів 
в електронній формі та використання в подальшому для формування реєстру 
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предметів Музейного фонду України затверджено Порядок обліку музейних 
предметів в електронній формі (наказ Мінкультури від 9 вересня 2016 р. 
№ 784), що дасть змогу створити необхідні умови для впровадження уніфіко-
ваного стандарту обміну даними, відкриє шлях до створення ефективного 
інструментарію для автоматизації фондово-облікових процесів та формуван-
ня єдиного реєстру музейних цінностей України.

Крім того, проведено аналіз чинної нормативної бази у сфері охорони куль-
турної спадщини та затверджено форми друкованої документації з метою 
виділення атрибутів, що мають увійти до концептуальної моделі даних для 
опису пам’яток культурної спадщини; аналіз затверджених чинним законо-
давством стандартів метаданих у суміжних сферах (для забезпечення коор-
динації із земельним кадастром та іншими реєстрами); аналіз зарубіжних 
(міжнародних) стандартів метаданих для опису пам’яток культурної спадщи-
ни та обміну інформацією з метою забезпечення інтеграції з європейськими 
(міжнародними) банками даних; аналіз зарубіжних (міжнародних) стандар-
тів метаданих для представлення суміжної інформації; розроблено концепцію 
та вимоги щодо моделі метаданих для опису й обліку пам’яток культурної 
спадщини в Україні та обміну даними; розпочато розроблення національного 
стандарту метаданих для опису й обліку пам’яток культурної спадщини 
в Україні та обміну даними; розіслано анкетування керівникам обласних дер-
жадміністрацій з метою отримання інформації стосовно актуального стану 
об’єктів культурної спадщини.

2016 року зібрано інформацію про 5 594 одиниці зберігання музеїв та заповід-
ників, які були викрадені та втрачені ними у період з 2010 по 2015 роки.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Започаткування електронного реєстру Проаналізовано нормативно-правові акти, якими 
має регулюватися питання створення електронно-
го реєстру

Подальші дії
Розроблення законопроекту стосовно внесення змін до деяких актів зако-
нодавства України щодо вивезення та повернення культурних цінностей, 
музейної справи та охорони культурної спадщини.

Здійснення заходів із впровадження в електронній формі свідоцтва на пра-
во вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей із території 
України.

Запровадження обліку музейних предметів в електронній формі (пілотні проекти).

Продовження роботи зі збору інформації про викрадені культурні цінності 
із музеїв та заповідників для її подальшого оприлюднення.

Статус

Виконується
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 15.  Модернізація державної 
політики підтримки 
української культури 
та її популяризація у світі

Щодо удосконалення системи культурно-мистецької освіти –  запровадження 
нових форм навчання, модернізація системи культурно-мистецької освіти:

 ● внесено пропозиції до проекту Закону України “Про освіту” щодо мистецької 
освіти, які були враховані під час розгляду законопроекту в першому читанні;

 ● проведено тематичні семінари за участю керівників мистецьких шкіл у вось-
ми областях України;

 ● розроблено проект системи моніторингу якості початкової мистецької освіти;
 ● утворено Раду з питань культурно-мистецької освіти при Мінкультури та схва-

лено програму її діяльності;
 ● за участю представників Ради з питань культурно-мистецької освіти розро-

блено пропозиції до умов ліцензування закладів освіти в частині діяльності 
мистецьких шкіл як закладів позашкільної освіти, які надіслані до МОН;

 ● спільно з членами Ради розроблено мінімальні стандарти забезпечення 
послугами з початкової мистецької освіти за місцем проживання, які будуть 
представлені на обговорення в межах “мінімального культурного кошика”;

 ● проведено опитування надавачів послуг з початкової мистецької освіти з пи-
тань організації надання таких послуг;

 ● проведено моніторинг потреби державних спеціалізованих мистецьких 
шкіл-інтернатів у матеріально-технічному забезпеченні освітнього процесу.

Подальші дії
Затвердження концепції нової мистецької школи, розроблення мінімальних 
стандартів забезпечення послугами початкової мистецької освіти.

Оновлення змісту профільної підготовки в державних спеціалізованих мис-
тецьких школах-інтернатах.

Перший етап оновлення матеріально-технічної бази державних спеціалі-
зованих мистецьких шкіл-інтернатів (закупівля навчального обладнання, 
музичних інструментів, виготовлення проектно-кошторисної документації 
та проведення капітального ремонту двох шкіл).

Розроблення стандартів вищої освіти освітніх рівнів бакалавра і магістра 
спеціальностей галузі знань 02 Культура і мистецтво.

   Щодо модернізації системи 
підтримки культурно-мистецької 
творчості
З метою об’єктивного, раціонального та прозорого відбору культурно-мис-
тецьких проектів, стимулювання розвитку національної культури, відзна-
чення видатних творчих досягнень у галузі культури, сприяння творчій 
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реалізації молодих талановитих митців забезпечено діяльність Експертної 
ради Мінкультури з відбору культурно-мистецьких проектів для надання 
державної фінансової підтримки.

Так, 2016 року надано фінансову підтримку 69 проектам на загальну суму 
3 820 тис. гривень.

Указом Президента України “Про внесення змін до Положення про стипен-
дії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва” від 
12 січня 2016 р. № 2 розширено діапазон респондентів, які можуть пода-
вати до Мінкультури пропозиції щодо кандидатів на здобуття стипендій 
Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, зокрема, 
структурні підрозділи у сфері культури обласних, Київської та Севас-
топольської міських держадміністрацій, Національна спілка майстрів 
народного мистецтва України, творчі спілки та інші культурно-мистецькі 
громадські організації, заклади культури і навчальні заклади, а також 
шляхом самовисунення.

 Довідка  2016 року надійшло 171 клопотання претендентів на здобуття стипендій 
Президента України на 2017 рік. Кількість претендентів на здобуття сти-
пендій Президента України серед студентів спеціалізованих творчих вузів 
зросла в рази, до 44 осіб. Комісією з питань призначення стипендій Прези-
дента України для молодих майстрів народного мистецтва визначено 80 
кандидатур на отримання стипендій Президента України.

Протягом останніх 30 років у сфері культури і мистецтва засновано 14 
галузевих премій, які виплачували коштом Державного бюджету України. 
Розмір грошової винагороди цих премій коливався від 1 до 17 тис. гри-
вень, що не відповідало сучасним реаліям та значущості постаті, на честь 
якої утворено премію. З метою врегулювання зазначеного питання при-
йнято постанову Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 841 
“Про премії за досягнення у сфері культури і мистецтва”, якою визначено 
єдиний підхід до призначення галузевих премій шляхом встановлення 
однакового розміру грошової винагороди до всіх видів мистецтва у сумі 
20 тис. гривень кожна.

2016 року Мінкультури за активної підтримки експертного середовища 
запропоновано підтримати сучасних митців України, які працюють у сфері 
сучасного актуального мистецтва (contemporari-art).

З цією метою розроблено Положення про фестиваль-конкурс творчої моло-
ді “Бієнале актуальних мистецтв України”, затверджене наказом Мінкуль-
тури від 9 червня 2016 р. № 412.

Подальші дії
Продовжити практику надання фінансової підтримки мистецьким проектам 
за рекомендаціями Експертної ради Мінкультури з відбору культурно-мис-
тецьких проектів.

Проведення у вересні-жовтні 2017 року у виставкових залах державного 
підприємства “Національний культурно-мистецький та музейний комп-
лекс “Мистецький арсенал” фестивалю-конкурсу творчої молоді “Бієнале 
актуальних мистецтв України”.
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  Підтримка культурної дипломатії
Для цього розроблено забезпечення належної підготовки та представлення 
України у найпрестижніших міжнародних заходах, а саме на Венеціанській 
бієнале сучасного мистецтва та на Франкфуртському міжнародному книжко-
вому ярмарку унормовано прозору процедуру конкурсного відбору куратора 
національного павільйону.

З цією метою розроблено та затверджено Порядок відбору Куратора націо-
нального культурного проекту для представлення України на Венеціанській 
бієнале сучасного мистецтва (наказ Мінкультури від 4 липня 2016 р. № 498), 
який встановлює єдині вимоги щодо процедури відбору Куратора національ-
ного культурного проекту, а також регламентує процес надання державної 
фінансової підтримки національному мистецькому проекту, закріплює розпо-
діл повноважень і зобов’язань під час організації участі України у бієнале.

З метою завчасної оплати послуг оренди павільйону для розміщення на-
ціонального мистецького проекту та значної економії коштів Державного 
бюджету України прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 30 ли-
стопада 2016 р. № 872 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 23 квітня 2014 року № 117”.

18-21 жовтня 2016 року у Франкфурті-на-Майні (Німеччина) відбувся 68-й 
Франкфуртський міжнародний книжковий ярмарок, на якому Україна пред-
ставила великий національний стенд і вперше –  широку промоційну про-
граму. Зокрема, 19 жовтня 2016 р. відбулося відкриття національного стенду 
Ukraine. The best. 2016 року українські учасники ярмарку вперше відмовилися 
від оренди стандартного устаткування, яке пропонували організатори заходу. 
Натомість був створений свій оригінальний стенд, дизайн якого виконаний 
у стилі авангард з алюзіями на творчість Казимира Малевича, що зрештою 
призвело до економії державних коштів.

Подальші дії
Забезпечити високий рівень представлення України на 57-й Венеціанській 
бієнале сучасного мистецтва та на 69-му Франкфуртському міжнародному 
книжковому ярмарку.

   Популяризація читання, 
українського книговидання 
та книгорозповсюдження, розвиток 
української мови
З метою створення умов для розвитку українського книговидання, україн-
ської мови та популяризації читання за ініціативою громадських організацій 
утворена і працює Координаційна рада з питань застосування української 
мови в усіх сферах суспільного життя України як постійний дорадчий орган 
при Мінкультури (наказ Мінкультури від 8 червня 2016 р. № 404), метою якого 
є узгодження дій у сфері розвитку української мови, аналіз та оцінка процесів 
у мовній сфері, проведення фахових консультацій із проблемних питань, 
узгодження дій влади, науковців і громадських інституцій щодо застосування 
української мови.
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Протягом 2016 року робочою групою спільно з Координаційною радою про-
ведено роботу з розроблення проекту Закону України “Про державну мову” 
та Концепції Державної програми забезпечення розвитку і функціонування 
української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України 
на 2018-2022 роки, яку буде завершено 2017 року.

Також розроблено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України доповідну 
записку на тему “Нові підходи до сприйняття державної мови”.

У липні 2016 р. утворено державну установу “Український інститут книги” 
(наказ Мінкультури від 28 липня 2016 р. № 612), предметом діяльності якого 
є створення організаційних, адміністративних та культурологічних умов 
для перетворення вітчизняної видавничої справи на культурну індустрію 
європейського зразка, формування єдиного книжкового ринку в країні, забез-
печення за допомогою вітчизняної книги вільного доступу громадян України 
до всіх сфер сучасних знань, відродження культури читання.

2016 року в Державному бюджеті України Мінкультури передбачено асигну-
вання у сумі 40 млн гривень для придбання україномовних книг для попов-
нення фондів публічних бібліотек України.

За результатами проведеної роботи придбано 195 назв україномовних видань 
загальним накладом майже 360 тис. примірників у 51 видавництва. Книги 
розповсюджено серед мережі публічних бібліотек регіонів.

Подальші дії
Здійснити повномасштабний запуск роботи Українського інституту книги.

Створити умови для розвитку державної мови.

Популяризувати літературу, читання, сучасну видавничу справу, в тому числі 
шляхом забезпечення представництва України на міжнародних книжкових 
форумах.
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 16.  Представлення України 
у міжнародних спортивних 
змаганнях

Мета
Формування позитивного іміджу країни у світовій спільноті, зміцнення 
патріотичних почуттів та об’єднання суспільства у результаті гідного виступу 
українських спортсменів.

Акредитація лабораторії антидопінгового контролю.

Результати роботи за 2016 рік
Забезпечено участь національної збірної команди в XXXI літніх Олімпійських 
іграх, ХV літніх Паралімпійських іграх та в 42-й Всесвітній шаховій олімпіаді.

Організовано проведення на території України міжнародних спортивних 
заходів. Так, на території України протягом 2016 року проведено 36 міжна-
родних змагань із олімпійських видів спорту та 24 міжнародних спортивних 
заходи з неолімпійських видів спорту.

Забезпечено представництво України в керівних та інших органах міжнарод-
них спортивних інституцій шляхом входження представників національних 
спортивних федерацій у відповідні міжнародні структури, зокрема, із 43 
спортивних федерацій України з олімпійських видів спорту (35 федерацій 
з літніх видів спорту, 8 –  із зимових) 28 їх представників обіймають посади 
віце-президентів, входять до складу виконавчих органів зазначених міжна-
родних інституцій та є членами відповідних технічних комітетів.

Протягом року забезпечувалося супроводження у Верховній Раді України про-
екту Закону України “Про антидопінговий контроль у спорті” (реєстраційний 
номер 4724), який 7 лютого 2017 р. Верховною Радою України прийнято.

Крім того, з метою збільшення рівня залучення населення до оздоровчої ру-
хової активності, дотримання здорового способу життя та зміцнення здоров’я 
нації, спрощення процедури подачі документів на отримання громадськими 
організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості статусу національної 
федерації з видів спорту прийнято Указ Президента України від 9 лютого 
2016 р. № 42 “Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності 
в Україні на період до 2025 року “Рухова активність –  здоровий спосіб жит-
тя –  здорова нація” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 ве-
ресня 2016 р. № 653, спрямоване на реалізацію заходів із зазначеної стратегії; 
постанову Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 909 “Про внесення 
змін до Положення про надання на конкурсних засадах спортивній федерації 
статусу національної та позбавлення такого статусу”.
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Цільові показники
Показник Стан реалізації

Здобути до 180 ліцензій на участь 
у XXXІ літніх Олімпійських іграх

Здобуто 206 ліцензій на участь у XXXІ літніх Олімпійських іграх

За підсумками Ігор ХХХІ Олімпіади 
увійти до 20 найсильніших спортивних 
держав світу

За підсумками Ігор ХХХІ Олімпіади національна збірна 
команда України з олімпійських видів спорту здобула 11 
нагород (2 золотих, 5 срібних, 4 бронзових) та посіла 31 
загальнокомандне місце серед країн-учасників; за кількістю 
представництва (завойовані ліцензії для участі в Іграх) 
Україна посіла 16 місце серед держав-учасниць; за загаль-
ною кількістю медалей Україна –  25 місце у світі; за кількі-
стю місць з 1 по 6 Україна на 14 місці у світі

Здобути до 150 ліцензій на участь 
у XV літніх Паралімпійських іграх; 
за підсумками XV літніх Паралімпій-
ських ігор увійти до 10 найсильніших 
спортивних держав світу

Здобуто 129 ліцензій на участь у ХV літніх Паралімпійських іграх.

За підсумками ХV літніх Паралімпійських ігор Національна 
паралімпійська збірна команда посіла третє загальноко-
мандне місце серед країн-учасниць (українські спортсмени 
з інвалідністю вибороли 117 медалей, з них: 41 золоту, 37 
срібних та 39 бронзових)

Взяти участь у 600 міжнародних 
змаганнях з олімпійських видів 
спорту, у тому числі 172 чемпіонатах 
світу та Європи і, як підсумок, здобути 
до 400 нагород

Спортсмени національної збірної команди України взяли 
участь у 645 міжнародних змаганнях з олімпійських видів 
спорту, у тому числі –  в 106 офіційних міжнародних змаганнях 
(ХХХІ літніх Олімпійських іграх, ІІ зимових Юнацьких Олімпій-
ських іграх, 29 чемпіонатах світу, 63 чемпіонатах Європи, 7 
Кубках світу та 5 Європи), де здобули 430 нагород

Взяти участь у 450 міжнародних 
змаганнях із неолімпійських видів 
спорту, у тому числі 180 чемпіонатах 
світу та Європи і, як підсумок, здобути 
до 2 000 нагород

За підсумками участі українських спортсменів у міжнародних 
змаганнях з неолімпійських видів спорту, у тому числі чемпіона-
тах світу та Європи, здобуто 2 695 нагород

Отримати до 40 ліцензій на участь 
у X Всесвітніх іграх з неолімпійських 
видів спорту 2017 року

Наразі українські спортсмени завоювали 65 ліцензій на участь 
у Х Всесвітніх іграх із неолімпійських видів спорту 2017 року

Здобути одну медаль на 42-й Всесвіт-
ній шаховій олімпіаді

За результатами виступу спортсменів на цьогорічній Всесвітній 
шаховій олімпіаді чоловіча збірна команда України стала волода-
рем срібних нагород, а жіноча –  бронзових нагород

Взяти участь у 142 міжнародних 
змаганнях з видів спорту інвалідів, 
у тому числі 22 чемпіонатах 
світу та 23 чемпіонатах Європи, 
і, в підсумку, здобути  
до 475 медалей

За підсумками участі українських спортсменів з інвалідністю 
у міжнародних змаганнях, у тому числі чемпіонатах світу та Євро-
пи, здобуто 477 медалей з видів спорту інвалідів

Провести на території України 
не менш як 35 міжнародних спортив-
них заходів

На території України проведено 36 міжнародних змагань з олім-
пійських видів спорту та 24 міжнародних спортивних заходи 
з не олімпійських

Подальші дії
Забезпечення підготовки та участі українських спортсменів у X Всесвітніх іграх 
з неолімпійських видів спорту (2017), XXІІІ літніх Дефлімпійських іграх (2017).
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Забезпечення підготовки українських спортсменів до участі у XXІІІ зимових 
Олімпійських іграх, ХІІ зимових Паралімпійських іграх 2018 року, III Юнаць-
ких Олімпійських іграх 2018 року.

Проведення в Україні офіційних міжнародних спортивних заходів, підготовка 
спортсменів до участі в Іграх XXXІІ Олімпіади 2020 року, ХVІ літніх Паралім-
пійських іграх 2020 року.

Проведення експерименту щодо залучення Мінмолодьспорту національних 
спортивних федерацій з окремих олімпійських видів спорту до організації 
і проведення спортивних заходів та здійснення заходів з дерегуляції у спорті.

Виконання плану заходів на 2017 рік щодо реалізації Національної стратегії 
з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова 
активність –  здоровий спосіб життя –  здорова нація”, затвердженого розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 653, прийняття 
постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної цільової 
соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 
року” та проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості насе-
лення України.

 17.  Національно-патріотичне 
виховання

Мета
Забезпечення системних та узгоджених дій органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства з метою 
національно-патріотичного виховання, що відповідно сприятиме єдності 
та консолідації українського суспільства.

Підвищення рівня знань молоді про стандарти НАТО та готовності до бороть-
би за державну незалежність і територіальну цілісність України, зокрема –  
шляхом підвищення престижності проходження військової служби за кон-
трактом у Збройних Силах.

Результати роботи за 2016 рік
Сформовано систему взаємодії центральних органів виконавчої влади з міс-
цевими держадміністраціями та інститутами громадянського суспільства 
з питань національно-патріотичного виховання.

Утворено координаційні ради з питань національно-патріотичного вихован-
ня при обласних та Київській міській держадміністраціях.
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Проведено міжнародні та всеукраїнські заходи, спрямовані на підвищення 
рівня знань молоді про стандарти НАТО та престижності проходження вій-
ськової служби за контрактом у Збройних Силах.

Також з метою підвищення престижності проходження військової служби 
шляхом забезпечення максимального поширення соціальної реклами 
забезпечено організаційну підтримку 10 брифінгів та інших заходів Мінобо-
рони на тему впровадження стандартів НАТО, організовано низку інтерв’ю 
та конференцій, що дозволили охопити аудиторію понад 100 тис. осіб за учас-
тю посадових осіб та експертів. Поширено рекламні плакати, спрямовані 
на популяризацію престижності проходження військової служби за контрак-
том у Збройних Силах, в усіх областях, відділеннях “Укрпошти”, на вокзалах 
та рухомому складі “Укрзалізниці”.

Проведено репрезентативне соціологічне дослідження щодо ціннісних 
орієнтирів молоді та з урахуванням отриманих результатів підготовлено 
щорічну доповідь.

Розроблено та впроваджено систему узагальнення та розповсюдження героїч-
них вчинків військовослужбовців у засобах масової інформації, пропагування 
військової служби та увічнення пам’яті про загиблих військовослужбовців 
під час проведення антитерористичної операції.

У межах реалізації зазначених питань забезпечено:
 ● присвоєння почесних імен бойовим літакам і кораблям;

 Довідка  Літаку Су-27 831 брТА ПС ЗСУ ім’я лицаря ордена Богдана Хмельницького 
Василя Нікіфорова (Указ Президента України від 10 лютого 2016 р. № 43/2016). 
Літаку Іл-76 МД (бортовий номер 76683) 25 бригади транспортної авіації ПС 
ЗСУ ім’я Олександра Белого (Указ Президента України від 30 листопада 2016 р. 
№ 529/2016). Середньому десантному кораблю “Кіровоград” 5 бригади надвод-
них кораблів Південної військово-морської бази ВМС ЗСУ ім’я Юрія Олефіренка 
(Указ Президента України від 2 липня 2016 р. № 290/2016);

 ● спільно з органами державної влади та місцевого самоврядування вшанування 
пам’яті військовослужбовців-героїв антитерористичної операції через при-
своєння їм звання “Почесний громадянин”, встановлення пам’ятних дошок, 
присвоєння їх імен навчальним закладам, вулицям тощо.

 Довідка  Всього: 
 ● більше 300 почесних громадян, 315 пам’ятних дошок, 35 пам’ятних стель, ме-

моріалів та Алеї Слави; 44 пам’ятних знаки; названо 6 шкіл, 11 вулиць та один 
провулок на честь героїв антитерористичної операції, одна багатофігурна 
композиція монументальної скульптури;

 ● публікацію у центральних та військових друкованих засобах масової інформації 
аналітичних матеріалів, статей, інтерв’ю про проявлення військовослужбовця-
ми Збройних Сил героїзму та мужності. Всього опубліковано 2 974 матеріали.

 ● Організовано створення відеофільмів, телесюжетів про військовослужбов-
ців-героїв та здійснюється систематичне радіоінформування.

 Довідка  Всього знято відеофільмів –  71, відеороликів –  88, телесюжетів –  977, спеці-
альних репортажів –  56, записано радіорепортажів –  79, видано та надіслано 
до військ 7 компакт-дисків із 204 відеофільмами.

На основі національно-патріотичних традицій спільно з МОН та громадськи-
ми організаціями проведено Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріо-
тичну гру “Сокіл” (“Джура”).
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Крім того, забезпечено виконання організаційних заходів щодо проведення 
конкурсу проектів, спрямованих на покращення військово-патріотичного 
виховання молоді. Здійснено моніторинг реалізації проектів, розроблених 
всеукраїнськими громадськими об’єднаннями та творчими спілками, яким 
за результатом конкурсу надано фінансову підтримку.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Проведення 10 міжнародних та всеукраїнських 
заходів, спрямованих на підвищення рівня знань 
молоді про стандарти НАТО та престижності 
проходження військової служби за контрактом 
у Збройних Силах і у перспективі збільшення 
на 10 відсотків чисельності молоді, яка проживає, 
зокрема, у східних та південних регіонах держави, 
готової до захисту територіальної цілісності 
та незалежності України

Проведено 17 міжнародних та всеукраїнських 
заходів (із запланованих 10), спрямованих на під-
вищення рівня знань молоді про стандарти НАТО 
та престижності проходження військової служби 
за контрактом у Збройних Силах, що у перспективі 
дасть можливість збільшити на 10 відсотків чи-
сельність молоді, яка проживає, зокрема, у східних 
та південних регіонах держави, готової до захисту 
територіальної цілісності та незалежності України

Утворення координаційних рад з питань націо-
нально-патріотичного виховання при обласних 
та Київській міській держадміністраціях (до кінця 
червня 2016 року) та в перспективі –  при всіх 
районних держадміністраціях (до кінця 2016 року)

При 14 облдержадміністраціях утворено коорди-
наційні ради з питань національно-патріотичного 
виховання, при 10 обласних та Київській міській 
держадміністраціях –  координаційні центри 
з питань національно-патріотичного виховання, 
штаби та комісії при громадських радах. У 24 
областях України утворено відповідні координаційні 
ради, штаби, комісії при громадських радах, групи 
при райдержадміністраціях. У зв’язку з набуттям 
чинності постанови Кабінету Міністрів України від 
7 грудня 2016 р. № 999 “Про затвердження Типового 
положення про координаційну раду з питань на-
ціонально-патріотичного виховання при місцевій 
державній адміністрації” діяльність зазначених ко-
ординаційних рад, центрів, штабів, комісій, груп буде 
приведено у відповідність з Типовим положенням

Подальші дії
Проведення 15 міжнародних та всеукраїнських заходів, спрямованих на наці-
онально-патріотичне виховання молоді (охоплення –  270 тис. молодих осіб).

Виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів, соціальних 
роликів, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді (охо-
плення –  понад 400 тис. осіб).

Проведення експертно-аналітичного дослідження щодо формування стан-
дартів національно-патріотичного виховання та визначення індикаторів 
ефективності проведення заходів у цій сфері.

Розроблення проектів Концепції та Державної цільової соціальної програми 
національно-патріотичного виховання на 2017-2021 роки.

Статус

Виконано

Статус

Виконано



#ЗВІТУРЯДУ2016 139

 18.  Нові можливості  
для самореалізації 
української молоді

Мета
Збільшення на 15 відсотків чисельності учасників програм та заходів, спрямо-
ваних на розв’язання актуальних проблем молоді.

Результати роботи за 2016 рік
2016 року за результатами проведеного конкурсу з визначення програм 
(проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, 
реалізовано 42 проекти 34 молодіжних та дитячих громадських організацій, 
для реалізації яких надається фінансова підтримка.

Проведено конкурс із визначення програм (проектів, заходів), розроблених 
інститутами громадянського суспільства, та визначено переможців конкурсу 
на 2016 рік. Наказом Мінмолодьспорту від 8 червня 2016 р. № 2275 затвердже-
но перелік проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими 
організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка 2016 року, 
та наказом Мінмолодьспорту від 16 червня 2016 р. № 2406 затверджено кален-
дарний план на 2016 рік надання державної підтримки дитячим, молодіж-
ним громадським організаціям на виконання загальнодержавних програм 
і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї.

Протягом 2016 року залучено 573 тис. молодих людей до реалізації програм 
(проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для 
вирішення актуальних проблем молоді.

Проведено конкурс проектів Українсько-польських обмінів молоддю, визна-
чено переможців. У межах здійснення українсько-польських обмінів молоддю 
Україною та Польщею реалізовано 56 проектів переможців конкурсу за учас-
тю більше 2000 молодих осіб обох держав із метою вирішення актуальних 
питань молоді та підвищення рівня її участі у житті обох країн.

Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 14 вересня 2016 р. 
№ 671 “Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досяг-
нення молоді у розбудові України”. Присуджено 18 Премій Кабінету Міністрів 
України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

2016 року Мінмолодьспорту спільно з Програмою розвитку ПРООН та Держав-
ним інститутом сімейної та молодіжної політики в межах виконання програ-
ми “Молодіжний працівник” проведено п’ять базових, один спеціалізований, 
п’ять регіональних тренінгів та підготовлено 254 молодіжних працівники.

Крім того, існує сайт програми “Молодіжний працівник”, на якому можна 
пройти онлайн-тестування програми (за підтримки ПРООН).

З метою створення правових підстав для діяльності молодіжних центрів у ре-
гіонах України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про 
затвердження Типового положення про молодіжний центр”. Проект пройшов 
громадське обговорення у п’яти регіонах України за участю представників 



#ЗВІТУРЯДУ2016140

інститутів громадянського суспільства та установ, що працюють з молоддю, 
і активної молоді.

Водночас із метою врегулювання питання законодавчого визначення порядку 
та правового статусу молодіжного центру потребує прийняття проект Закону 
України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удо-
сконалення окремих положень молодіжної політики та утворення молодіж-
них центрів)” (реєстраційний номер 1248). 18 січня 2017 р. проект відхилено 
і знято з розгляду Верхової Ради України.

З метою створення правових підстав для державної підтримки інституцій-
ного розвитку молодіжних організацій розробляються законопроекти щодо 
внесення змін до Закону України “Про молодіжні та дитячі громадські органі-
зації” та Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвит-
ку молоді в Україні”, а також зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України 
(щодо державної підтримки інституційного розвитку молодіжних та дитячих 
громадських організацій)”.

Також 2016 року розпочато реалізацію в Україні європейської ініціативи 
“Пакт заради молоді –  2020”, мета якого –  створення нових робочих місць 
для молоді, допомога у здійсненні правильного вибору майбутньої роботи, 
запровадження сучасних європейських механізмів і підходів до роботи з мо-
лоддю та консолідація зусиль держави, громадськості і бізнесу для вирішення 
проблем освіти і працевлаштування молодих людей.

Пактом передбачається створення до 2020 року щонайменше 100 партнер-
ських проектів між бізнесом та освітнім сектором та забезпечення 10 000 
місць для стажування та першого робочого місця молоді.

2016 року до підписання Пакту залучено 26 компаній, які утворили 1 600 
нових місць для роботи та стажування молоді. Протягом 2017 року планується 
створити ще 2 000 нових робочих місць для молоді шляхом залучення нових 
компаній до підписання Пакту, в тому числі у регіонах України.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Залучити 300 тис. молодих людей до реалізації 
програм (проектів, заходів), розроблених інститу-
тами громадянського суспільства для вирішення 
актуальних проблем молоді

Проведено конкурс із визначення програм 
(проектів, заходів), розроблених інститутами 
громадянського суспільства (3 червня 2016 р. 
рішенням конкурсної комісії визначено переможців 
конкурсу на 2016 рік; наказом Мінмолодьспорту 
від 8 червня 2016 р. № 2275 затверджено перелік 
проектів, розроблених молодіжними та дитячими 
громадськими організаціями, для реалізації 
яких надається фінансова підтримка 2016 року; 
реалізовано 42 проекти 34 громадських організацій 
та залучено 573 тис. осіб

Залучити 2000 молодих людей до реалізації 
проектів у межах здійснення українсько-польських 
та українсько-литовських обмінів

Залучено більше 2000 молодих людей до 56 проек-
тів, які реалізовано Україною та Польщею у межах 
здійснення українсько-польських обмінів молоддю

Присудити до 20 Премій Кабінету Міністрів України 
за особливі досягнення молоді у розбудові України

Забезпечено в установленому порядку присуджен-
ня 18 Премій Кабінету Міністрів України за особливі 
досягнення молоді у розбудові України

Статус

Виконано

Статус

Виконано

Статус

Виконано



#ЗВІТУРЯДУ2016 141

Показник Стан реалізації

Підготувати 250 фахівців для роботи з молоддю Протягом 2016 року проведено п’ять базових, один 
спеціалізований, п’ять регіональних тренінгів 
і підготовлено 254 молодіжних працівники

Прийняти положення про діяльність молодіжних 
центрів у регіонах України

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів 
України “Про затвердження Типового положення 
про молодіжний центр”

Подальші дії
Розвиток мережі молодіжних центрів відповідно до критеріїв знаку якості 
Ради Європи.

Реалізація програми “Молодіжний працівник”.

Здійснення 2017 року українсько-польських та українсько-литовських обмінів.

Проведення конкурсу для молодіжних та дитячих громадських організацій 
2017 року.

Реформування системи призначення грантів Президента України для обдаро-
ваної молоді.

Запровадження сучасних механізмів із питань працевлаштування молоді.

Створення правових підстав для державної підтримки Інституційного розвит-
ку молодіжних організацій.

Статус

Виконано

Статус

Виконується
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 19.  Дерегуляція 
та децентралізація сфери 
фізичної культури і спорту

Мета
Продовження експерименту, залучення до нього інших національних спор-
тивних федерацій.

Недопущення скорочення чисельності вихованців та тренерсько-виклада-
цького складу, безпідставної і необґрунтованої ліквідації ДЮСШ не залежно 
від їх підпорядкування та форми власності.

Результати роботи за 2016 рік
Здійснено моніторинг експерименту щодо залучення Мінмолодьспортом 
національних спортивних федерацій з окремих олімпійських видів спорту 
до організації і проведення спортивних заходів. Прийнято постанову Кабінету 
Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 1010 “Про внесення змін до постанов 
Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 152 і від 5 серпня 2015 р. 
№ 573”, відповідно до якої передбачається продовження строку дії експери-
менту, збільшення кількості учасників, розширення деяких повноважень 
національних спортивних федерацій та врегулювання питання використан-
ня коштів, передбачених у Державному бюджеті для спорту вищих досягнень 
та резервного спорту. Під час проведення експерименту федерації здобули 
досвід самостійного планування, використання та відповідного звітування 
щодо коштів Державного бюджету України, спрямованих на забезпечення 
організації і проведення спортивних заходів.

Прийнято Закон України від 16 листопада 2016 р. № 1752-VІІІ “Про ратифіка-
цію Конвенції Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями”, 
метою якого є попередження, виявляння та застосовування санкцій проти 
національного чи транснаціонального маніпулювання національними 
і міжнародними спортивними змаганнями, що сприятиме національному, 
міжнародному співробітництву проти маніпулювання спортивними зма-
ганнями між відповідними державними органами, а також з організаціями, 
залученими до спорту і ставок на спортивні змагання.

За результатами проведеного моніторингу ефективності діяльності ДЮСШ 
станом на 28 грудня 2016 р., в Україні функціонує 1 294 дитячо-юнацьких спор-
тивних школи, що порівняно з 2015 роком менше на 69 закладів. У спортив-
них школах навчається 475 тис. вихованців (2015 рік –  486 тис. осіб) та працює 
майже 32 тис. працівників, з яких навчально-тренувальний процес забезпе-
чують 18 тис. (2015 рік –  18,3 тис.) тренерів-викладачів, з них 11,6 тис. (2015 
рік –  11,4 тис.) –  штатні (64%). Зменшення кількості шкіл, тренерів та вихован-
ців пов’язано з процесом оптимізації та прийнятих місцевою владою рішень. 
На місцях проведена інвентаризація наявних спортивних шкіл та виявлено 
непоодинокі випадки, коли у спортивних школах тренери працювали на 0,5 
ставки і не змогли підтвердити наповнюваність спортивних груп та наявну 
кількість вихованців. Органи виконавчої влади та органи місцевого самовря-
дування також дотримувалися вимог щодо освітньо-кваліфікаційного рівня 
тренерів та інших працівників, які раніше працювали у закладах, що припи-
нили свою діяльність.
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Водночас, незважаючи на соціально-економічні умови та демографічну 
кризу, внаслідок якої за 25 років незалежності в країні більше як вдвічі ско-
ротилася чисельність дітей та молоді віком від 6 до 18 років (з 8,5 млн осіб 
1991 року до 4,1 млн осіб 2016 року), відсоток дітей цього віку, які навчаються 
у спортивних школах, залишається стабільним протягом багатьох років 
і становить від 11 до 13%.

Розроблено наказ Мінмолодьспорту “Про затвердження форм звітності 
№ 5-ФК, № 5-ФК (зведена) про діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 
спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резер-
ву та Інструкцій щодо їх заповнення”, відповідно до якого регіони мають 
подавати статистичну звітність за результатами діяльності позашкільних 
спортивних закладів.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Збереження відсотка чисельності осіб (12%), які 
залучені до занять спортом в ДЮСШ

Відсоток дітей віком від 6 до 18 років, які навчають-
ся у спортивних школах, залишається стабільним 
протягом багатьох років і становить в середньому 
12 відсотків, незважаючи на соціально-економічні 
умови та демографічну кризу (з 8,5 млн осіб 1991 
року –  до 4,1 млн осіб 2016 року)

Збільшення на один відсоток чисельності дітей, які 
займаються спортом, у тому числі у ДЮСШ

За попереднім аналізом моніторингу діяльності 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл кількість дітей, 
які залучені до занять спортом, збільшена майже 
на один відсоток

Подальші дії
Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про вне-
сення змін до статті 40 Закону України “Про фізичну культуру і спорт” (щодо 
скорочення контрольних функцій державних органів) (реєстраційний номер 
4567), метою якого є підвищення ролі федерацій у сфері спортивної діяльно-
сті шляхом скорочення непритаманних контрольних функцій державних 
органів, з урахуванням міжнародного досвіду.

Дотримання нормативів забезпечення населення дитячо-юнацькими спор-
тивними школами відповідно до Державного соціального стандарту у сфері 
фізичної культури і спорту.

Статус

Виконано

Статус

Виконано
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВЕРХОВЕНСТВА 
ПРАВА ТА  
БЕЗПЕКИ ГРОМАДЯН, 
ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ

 1.  Розвиток підрозділів 
патрульної поліції

Мета
Поліпшення стану публічної безпеки і порядку, забезпечення належного рів-
ня реагування на повідомлення про злочини та інші події, а також сприяння 
підвищенню рівня довіри населення до поліцейських.

Результати роботи за 2016 рік
На сьогодні патрульна поліція працює у 32 містах України загальною чисель-
ністю понад 12 тис. працівників.

2016 року працівники патрульної поліції повністю замінили підрозділи 
Державтоінспекції на автошляхах державного та міжнародного значення 
у Львівській області та частково –  на трасах Київської, Житомирської, Одесь-
кої, Миколаївської, Херсонської, Волинської, Закарпатської та Рівненської 
областей. У цілому 34 автопатрулі патрульної поліції задіяні до забезпечення 
безпеки дорожнього руху на трасах загальною протяжністю понад 1,5 тис. км 
у Київській, Одеській, Львівській, Миколаївській, Херсонській, Волинській, 
Рівненській, Закарпатській та Житомирській областях.

Налагоджено взаємодію з громадськістю в межах реалізації концепції “Полі-
ція та громада” (патрульні поліцейські відвідують навчальні заклади, беруть 
участь у конференціях і спортивних змаганнях, проводять неформальні 
зустрічі з активами громад, здійснюють поліцейське піклування тощо).

Уперше в історії правоохоронних органів України проведено тотальну переа-
тестацію працівників. Створено незалежний рекрутинговий центр, розробле-
но і впроваджено систему прозорих, відкритих конкурсних відборів слідчих, 
дільничних та оперативних співробітників.

Минулого року атестацію і новий відбір у Національну поліцію проходило близь-
ко 84 тис. працівників, серед них і ті, які з міліції перейшли до поліції (68,1 тис.). 
Із загальної кількості працівників, які брали участь в атестуванні, не пройшли пе-
реатестації 26 відсотків вищого керівного складу і близько 15 відсотків –  середнього.

V.
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Після запровадження діяльності патрульної поліції та введення в дію служби 
“102” спостерігається зростання на 29 відсотків (з 4,8 млн до 6,2 млн) зареє-
строваних до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні пра-
вопорушення та інші події, що, з одного боку, свідчить про певне підвищення 
довіри населення до поліції, а з іншого –  про підвищення якості контролю 
за реєстрацією заяв та повідомлень. У зв’язку з цим відзначається прогнозо-
ване збільшення кількості зареєстрованих кримінальних проваджень. Так, 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про вчинен-
ня 1 млн 94,5 тис. (+3 відсотки) кримінальних правопорушень.

Водночас протягом звітного періоду спостерігається позитивна тенденція 
до зменшення кількості зареєстрованих умисних убивств (–43 відсотки, без 
урахування закритих), умисних тяжких тілесних ушкоджень (–10 відсотків), 
фактів незаконного заволодіння автомобілями (–0,1 відсотка), порушень 
правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого (–4,4 
відсотка), хуліганства (–3 відсотки).

Розкрито (особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального пра-
вопорушення) 154,7 тис. злочинних посягань, у тому числі 51,9 тис. тяжких 
та особливо тяжких.

На 7 відсотків (37,8 тис.) збільшилася кількість розслідуваних кримінальних 
правопорушень, учинених за минулі роки, у тому числі на 0,4 відсотка (504) –  
умисних убивств, на 13 відсотків (1,4 тис.) –  пограбувань, на 10 відсотків (650) –  
розбоїв, на 22 відсотка (77) –  зґвалтувань, на 12 відсотків (13,9 тис.) –  крадіжок, 
на 16 відсотків (2,2 тис.) –  ДТП із потерпілими, на 9 відсотків (833) –  уганянь 
та на 7 відсотків (516) –  хуліганств.

За закінченими розслідуванням кримінальними провадженнями викрито 
102 тис. осіб, які вчинили кримінальні правопорушення. Установлено 39 тис. 
осіб, які переховувалися від дізнання, слідства та суду, а також 21,3 тис. безвіс-
но зниклих громадян.

Відповідно до даних соціологічного опитування Центру Разумкова, проведено-
го 2016 року, рівень довіри населення до поліції становить 41 відсоток.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Завершення відкриття управлінь патрульної поліції у 32 містах, у тому числі 
в тих, що розташовані в районі проведення антитерористичної операції, 
у межах видатків та показників чисельності, передбачених для Національної 
поліції у Державному бюджеті України на 2016 рік

Патрульна поліція працює 
у 32 містах України 
загальною чисельністю 
понад 12 тис. працівників

Подальші дії
Забезпечення ефективної роботи підрозділів патрульної поліції, створення 
умов для функціонування дорожньої патрульної поліції на всіх дорогах 
міжнародного та державного значення, проведення додаткового набору щодо 
доукомплектування патрульних підрозділів, у тому числі вжиття заходів для 
належного матеріально-технічного забезпечення.

Статус

Виконано
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 2.  Спрощення процедур 
надання послуг у сфері  
Міністерства внутрішніх 
справ

Мета
Розроблення та впровадження нових правил державної реєстрації тран-
спортних засобів за сучасними прозорими процедурами та європейськими 
стандартами; удосконалення процедури обов’язкового технічного контролю 
транспортних засобів; наближення послуг до громадян.

Результати роботи за 2016 рік
2016 року відкрито 12 сервісних центрів МВС нового зразка (містах Києві (2), 
Дніпрі, Сєвєродонецьку Луганської області, Львові, Броварах Київської області, 
Вінниці, Запоріжжі, Харкові, Бахмуті Донецької області, Прилуках Чернігів-
ської області, Рівному), в яких створено умови для надання послуг за прин-
ципом “єдиного вікна” у форматі відкритого офісу. Зменшено термін надання 
адміністративних послуг, насамперед завдяки запровадженню електронної 
черги та електронних інфобоксів.

Понад 30 тис. громадян отримали послуги з реєстрації транспортних засобів, 
видачі та обміну посвідчення водія.

Кабінетом Міністрів України прийнято постанови від 13 липня 2016 р. № 436 
“Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 
р. № 1388 і від 11 листопада 2009 р. № 1200” та від 5 жовтня 2016 р. № 687 “Про 
внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку 
автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі 
автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, 
мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів”.

Зокрема, удосконалено документальне оформлення комісійної торгівлі 
транспортними засобами, запроваджено автоматичну інтеграцію інформації 
про транспортний засіб, отриману від суб’єкта господарювання під час його 
реалізації, до Єдиного державного реєстру МВС, що скоротило час оформлення 
реєстраційних документів, а також з метою убезпечення власників тран-
спортних засобів від недобросовісних дій третіх осіб, розширено перелік дер-
жавних автоматизованих баз даних, за якими перевіряється інформація про 
транспортний засіб, та скорочено час таких перевірок за рахунок електронної 
передачі інформації від розпорядників реєстрів до сервісних центрів МВС.

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення 
змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137 та від 
31 травня 2012 р. № 512” щодо обов’язкової фотофіксації процедури обов’яз-
кового технічного контролю транспортних засобів із подальшою передачею 
даних до загальнодержавної бази, а також зменшення періодичності прове-
дення обов’язкового технічного контролю для окремих суб’єктів.

Після врегулювання на законодавчому рівні питання делегування органам 
місцевого самоврядування (через центри надання адміністративних послуг) 
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низки повноважень із надання деяких адміністративних послуг, пов’язаних, 
зокрема, з державною реєстрацією транспортних засобів, буде підготовлено 
новий порядок реєстрації транспортних засобів.

Відповідний законопроект розроблено та погоджується із зацікавленими 
центральними та місцевими органами виконавчої влади.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Створення умов для передачі повноважень щодо 
надання послуг із державної реєстрації транспорт-
них засобів, видачі посвідчень водія органам 
місцевого самоврядування та/або місцевим 
держадміністраціям

Розроблено законопроект щодо внесення змін 
до Закону України “Про дорожній рух” (щодо 
делегування органам місцевого самоврядування 
(через центри надання адміністративних послуг) 
низки повноважень із надання деяких адміністра-
тивних послуг, пов’язаних, зокрема, з державною 
реєстрацією транспортних засобів)

Подальші дії
До кінця першого півріччя 2017 року планується завершити створення мережі 
сервісних центрів МВС нового зразка у всіх регіонах держави.

 3.  Реформування системи ДСНС
Мета

Впровадження сучасних європейських підходів у сфері захисту населення 
і територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення пожежної та техно-
генної безпеки, а також здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 
пожежної, техногенної безпеки та діяльності аварійно-рятувальних служб. 
Розроблення заходів щодо інтеграції України до механізму цивільного захи-
сту Європейського Союзу, а також до інших європейських та світових органі-
зацій із питань цивільного захисту та гуманітарного реагування на кризові 
ситуації.

Результати роботи за 2016 рік
25 січня 2017 р. Урядом схвалено Стратегію реформування системи Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій.

Статус

Виконується
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Для здійснення апробації новітніх підходів з організації та виконання заходів 
цивільного захисту об’єднаними територіальними громадами започаткова-
но пілотні проекти щодо організації заходів цивільного захисту населення 
об’єднаних територіальних громад на 2016-2017 роки у Вінницькій, Дніпропе-
тровській, Донецькій, Львівській та Тернопільській областях.

Затверджено 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 тери-
торіальних громад”, зокрема спільно з Донецькою військово-цивільною адмі-
ністрацією (залучено три територіальні громади), Тернопільською обласною 
державною адміністрацією (залучено 26 територіальних громад), Дніпропе-
тровською обласною державною адміністрацією (залучено 15 територіальних 
громад), Вінницькою обласною державною адміністрацією (залучено дві 
територіальні громади), Львівською обласною державною адміністрацією 
(залучено 15 територіальних громад). Загалом реалізація пілотних проектів 
здійснюється у 61 об’єднаній територіальній громаді.

На території, де реалізуються пілотні проекти, утворено дев’ять місцевих 
пожежно-рятувальних підрозділів (з них п’ять –  у об’єднаних територіальних 
громадах). Загалом на зазначеній території створено та функціонує 114 місце-
вих пожежно-рятувальних підрозділів.

У листопаді 2016 року на території міста Лиман Донецької області побудовано 
та введено в експлуатацію Центр громадської безпеки, у складі якого функці-
онують місцевий пожежно-рятувальний підрозділ, а також служби швидкої 
медичної допомоги та охорони правопорядку.

Заходи щодо передачі в окремих районах Вінницької, Дніпропетровської, 
Донецької, Львівської та Тернопільської областей органам місцевого само-
врядування державних пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС у сільських 
населених пунктах, де відсутні об’єкти підвищеної небезпеки або соціально 
значимі об’єкти, з покладанням на них відповідальності за пожежну безпеку 
населених пунктів і територій, будуть реалізовані після внесення відповідних 
змін до законодавчих актів та завершення реформування місцевого самовря-
дування і територіальної організації влади в Україні.

З метою реалізації заходів щодо передачі органам місцевого самоврядування 
державних пожежно-рятувальних підрозділів розроблено проекти Законів 
України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту” та “Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функціонування 
системи цивільного захисту та сприяння розвитку місцевої і добровільної 
пожежної охорони в умовах реформування місцевого самоврядування та те-
риторіальної організації влади в Україні”.

Супроводжується у Верховній Раді проект Закону України “Про внесення 
зміни до статті 7 Закону України “Про передачу об’єктів права державної 
та комунальної власності” щодо передачі майнових комплексів державних 
пожежно-рятувальних підрозділів (частин) та іншого майна Оперативно-ря-
тувальної служби цивільного захисту” (реєстраційний номер 4943).

Територіальним громадам надані рекомендації щодо формування структур-
них підрозділів, які постійно діють (призначення окремих фахівців) цивіль-
ного захисту в складі виконавчих органів територіальних громад із ураху-
ванням техногенного навантаження територій та створення і організації 
діяльності комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій територіальних громад.
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Цільові показники
Показник Стан реалізації

Реалізація у Вінницькій, Дніпропе-
тровській, Донецькій, Львівській 
та Тернопільській областях пілотних 
проектів із питань організації заходів 
цивільного захисту спроможних те-
риторіальних громад та формування 
структурних підрозділів відповідних 
органів із питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту

В регіонах завершено роботу із затвердження положень про 
територіальні підсистеми єдиної державної системи цивільного 
захисту та їх ланки

Об’єднані територіальні громади, залучені до реалізації пілотних 
проектів, входять до складу зазначених ланок територіальних 
підсистем єдиної державної системи цивільного захисту

Триває робота зі створення структурних підрозділів із питань 
цивільного захисту спроможних територіальних громад, а саме:

 ● у Дніпропетровській області в 13 громадах рішеннями територі-
альних громад передбачено в структурі виконавчого комітету 
структурний підрозділ або фахівець із питань ЦЗ;

 ● у Донецькій області рішеннями трьох створених громад введе-
но штатні посади відділу (сектору) з питань цивільного захисту 
(Лиманська громада –  три посади, Октябрська громада –  дві 
посади, Черкаська громада –  одна посада);

 ● у Львівській області розпорядженням голів Тростянецької, 
Міженецької та Новоміської територіальних громад призна-
чено відповідальних осіб з питань цивільного захисту у цих 
громадах;

 ● у Тернопільській області до штату апарату виконавчих органів 
п’ятьох громад (Підволочиська, Козлівська, Скала-Подільська, 
Мельниця-Подільська, Заводська громади) введено посаду 
фахівця з питань цивільного захисту;

 ● у Вінницькій області територіальними громадами рішення щодо 
створення структурного підрозділу або призначення фахівців 
із питань цивільного захисту не прийнято

Створення нових та реформування 
наявних місцевих і добровільних 
пожежно-рятувальних підрозділів 
(пожежних частин) в об’єднаних 
територіальних громадах Вінницької, 
Дніпропетровської, Донецької, 
Львівської та Тернопільської областей 
з урахуванням часу прибуття до най-
віддаленішого населеного пункту 
не більше 20 хвилин від моменту 
отримання повідомлення про пожежу 
або надзвичайну ситуацію

Протягом 2016 р. на території, де реалізуються пілотні проекти, 
утворено дев’ять місцевих пожежно-рятувальних підрозділів 
(з них п’ять –  в об’єднаних територіальних громадах), а саме:

 ● у Дніпропетровській області –  один;
 ● у Донецькій області –  три (з них три в об’єднаних територіаль-
них громадах);

 ● у Львівській області –  один (з них один у об’єднаній територіаль-
ній громаді);

 ● у Тернопільській області –  чотири (з них один у об’єднаній 
територіальній громаді).

Загалом на зазначеній території функціонує 114 місцевих пожеж-
но-рятувальних підрозділів

Дооснащення пожежно-рятувальною 
технікою та спеціальним облад-
нанням місцевих і добровільних 
пожежно-рятувальних підрозділів 
(пожежних частин) у межах пілотних 
проектів, у тому числі за рахунок 
надлишкового майна та техніки ДСНС, 
місцевих, державних і міжнародних 
гуманітарних програм

Здійснено попередні розрахунки необхідної кількості місцевих 
і добровільних пожежно-рятувальних підрозділів у спроможних 
територіальних громадах, фінансово-економічне обґрунтування 
створення і утримання їх в межах реалізації у Вінницькій, 
Дніпропетровській, Донецькій, Львівській та Тернопільській 
областях пілотних проектів придбання пожежної техніки, пожеж-
но-технічного оснащення, первинних засобів пожежогасіння буде 
здійснюватися під час створення територіальних громад

Статус

Виконується

Статус

Виконується
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Показник Стан реалізації

Оптимізація та удосконалення 
діяльності комунальних (громад-
ських) аварійно-рятувальних служб, 
формування волонтерського руху, 
підготовка волонтерів та їх вклю-
чення до розрахунку сил реагування 
на надзвичайні ситуації та пожежі

На території Вінницької, Львівської та Тернопільської областей 
комунальні (громадські) аварійно-рятувальні служби відсутні. 
Виконання аварійно-рятувальних робіт проводиться силами на-
явних державних, місцевих, добровільних пожежно-рятувальних 
підрозділів, а також державних аварійно-рятувальних служб

На території Дніпропетровської області створено та функціонує 
сім комунальних аварійно-рятувальних служб, з яких одна 
не пройшла відповідної атестації

На території Донецької області функціонує дві комунальні 
аварійно-рятувальні служби

Подальші дії
Подальша реалізація у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Львівській 
та Тернопільській областях пілотних проектів із питань організації заходів 
цивільного захисту об’єднаних територіальних громад.

Підвищення спроможностей піротехнічних підрозділів ДСНС для здійснення 
гуманітарного розмінування територій держави від вибухонебезпечних 
предметів.

Впровадження обов’язкового проведення планових перевірок лише суб’єктів 
господарювання з високим ступенем ризику від провадження господарської 
діяльності та державних установ, а також щодо запровадження для суб’єктів 
господарювання із середнім та незначним ступенем ризику страхування 
цивільно-правової відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка 
може бути заподіяна третім особам або їх майну, а також іншим юридичним 
особам унаслідок надзвичайної ситуації чи пожежі, що може виникнути 
на об’єкті нерухомості, який їм належить, або об’єкті, який належить до сфери 
їх управління (користування), як альтернатива плановим заходам державно-
го нагляду (контролю).

Надання об’єднаним територіальним громадам методичної допомоги щодо 
створення місцевих і добровільних пожежно-рятувальних підрозділів (по-
жежних частин).

Статус

Виконується
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 4.  Розширення доступу 
до безоплатної правової 
допомоги та підвищення 
її якості

Мета
Забезпечення та розширення доступу громадян до якісної безоплатної первинної 
та вторинної правової допомоги відповідно до наявної потреби на всій території 
України. Створення нових пунктів доступу до безоплатної правової допомоги 
(бюро правової допомоги) та розширення переліку осіб, які матимуть право 
на її отримання, підвищення рівня правової спроможності територіальних 
громад та правосвідомості громадян, зниження корупції на побутовому рівні.

Результати роботи за 2016 рік
Від 1 вересня 2016 р. на всій території України, крім тимчасово окупованої 
та зони проведення антитерористичної операції, розпочали роботу 427 бюро 
правової допомоги, до функцій яких належать надання послуг безоплатної 
первинної правової допомоги, доступу до безоплатної вторинної правової до-
помоги та електронних сервісів Мін’юсту, проведення правопросвітницьких 
заходів та посилення правової спроможності територіальних громад.

Утворено 7 444 мобільні пункти консультування та 1 371 дистанційних 
пунктів доступу до безоплатної правової допомоги, у яких громадяни можуть 
отримати правову інформацію, консультації та роз’яснення з правових 
питань, допомогу у складанні заяв, скарг та інших документів правового ха-
рактеру. Зазначені пункти утворені та функціонують на базі місцевих органів 
державної виконавчої влади (у державних адміністраціях), органів місцевого 
самоврядування (у сільських, селищних, міських, районних радах), закладів 
соціального обслуговування населення, охорони здоров’я, у тому числі –  вій-
ськових госпіталях тощо.

Проведена широка інформаційна кампанія для громад та відповідних органів 
місцевого самоврядування щодо обов’язку таких органів забезпечити доступ 
до безоплатної первинної правової допомоги у кожній громаді. Зокрема, регіо-
нальними та місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги розроблено 796 тем методичних рекомендацій для органів місце-
вого самоврядування щодо організації ними надання безоплатної первинної 
правової допомоги.

Право на безоплатну вторинну правову допомогу отримали нові вразливі 
категорії осіб (Законом України “Про вищу раду правосуддя” внесено відпо-
відні зміни до Закону України “Про безоплатну правову допомогу”), зокрема:

 ● внутрішньо переміщені особи та громадяни України, які звернулися із заявою 
про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб;

 ● особи, які звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія 
Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 
(учасника антитерористичної операції);

 ● малозабезпечені, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох 
прожиткових мінімумів (раніше –  мав не перевищувати середньомісячного 
доходу, розрахованого для сім’ї).
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Спрощено доступ до безоплатної вторинної правової допомоги для осіб, які 
не володіють державною мовою та/або є глухими, німими чи глухонімими 
в частині залучення таким особам перекладачів (сурдоперекладачів) (поста-
нова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 401).

Забезпечено суттєве підвищення розміру оплати праці адвокатів, які надають 
безоплатну вторинну правову допомогу, починаючи із 1 січня 2018 р. –  з 2,5 
до 5 відсотків місячного розміру прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб, визначеного законом, за годину роботи (постанова Кабінету Міністрів 
України від 21 грудня 2016р. № 1048 “Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465”).

Протягом другого півріччя 2016 р. здійснювалися організаційні заходи щодо 
створення п’яти міжрегіональних правопросвітницьких ресурсно-комуніка-
ційних платформ у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові, зокрема –  розпочато 
ремонтні роботи у відповідних приміщеннях (здійснюються за фінансової 
допомоги Міжнародного фонду “Відродження”) та процедура закупівлі 
мультимедійного обладнання та меблів (здійснюється за фінансової та органі-
заційної допомоги Посольства США в Україні).

Планується, що запуск роботи зазначених міжрегіональних правопросвіт-
ницьких ресурсно-комунікаційних платформ відбудеться в першому півріччі 
2017 року.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Опрацювання 200 тис. звернень громадян до міс-
цевих центрів із надання безоплатної вторинної 
правової допомоги

Кількість опрацьованих звернень громадян до міс-
цевих центрів із надання безоплатної вторинної 
правової допомоги –  275 039

Опрацювання операторами  
80 тис. звернень до Єдиного контакт-центру

Кількість опрацьованих операторами звернень 
до Єдиного контакт-центру –  111 489

Опрацювання місцевими центрами 265 тис. актів 
надання адвокатами безоплатної вторинної 
правової допомоги

Кількість опрацьованих місцевими центрами дору-
чень, за якими подано принаймні один акт надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, –  101 114

Здійснення 2 400 виїздів мобільних та чинних 
дистанційних пунктів доступу до безоплатної 
правової допомоги

Кількість виїздів мобільних пунктів доступу 
до безоплатної правової допомоги –  7 444, чинних 
дистанційних пунктів доступу до безоплатної 
правової допомоги –  1 371

Проведення моніторингу якості надання безоплат-
ної вторинної правової допомоги регіональними 
центрами щодо 12 150 кримінальних проваджень

Кількість кримінальних проваджень, відносно яких 
регіональними центрами проведено моніторинг 
якості надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, – 13 941

Доведення кількості органів місцевого самовряду-
вання, яким надано методичну допомогу, та уста-
нов безоплатної правової допомоги (громадських 
організацій, волонтерських рухів, юридичних осіб 
приватного права), з якими налагоджено співпрацю 
щодо надання безоплатної правової допомоги, 
до 5 400 одиниць

Кількість органів місцевого самоврядування, яким 
надано методичну допомогу, – 3 573;

Кількість розроблених методичних рекомендацій 
для органів місцевого самоврядування –  796;

Кількість громадських організацій, волонтерських 
рухів, юридичних осіб приватного права, з якими 
налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної 
правової допомоги, –  1 029
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Показник Стан реалізації

Забезпечення 85 тис. випадків надання  
безоплатної вторинної правової допомоги 
адвокатами

Кількість випадків надання безоплатної вторинної 
правової допомоги адвокатами –  111 893

Доведення кількості випадків представництва 
інтересів у суді працівниками місцевих центрів 
до 7 000 випадків

Кількість випадків представництва інтересів у суді 
працівниками місцевих центрів –  3 293

Подальші дії
Переорієнтація системи безоплатної правової допомоги з надання правової 
допомоги окремим фізичним особам на посилення правової спроможності 
та правових можливостей територіальних громад. Створення ефективної 
системи управління правовими знаннями та розвиток людського потенціалу 
правничої спільноти та партнерських мереж системи безоплатної правової 
допомоги. Децентралізація системи безоплатної правової допомоги у ци-
вільних та адміністративних справах, а також пілотування моделі офісів 
громадського захисту у кримінальних провадженнях (перехід від ієрархічної 
моделі підпорядкованих державних установ до мережі незалежних провай-
дерів безоплатної правової допомоги, мінімізація адміністративних витрат, 
створення сприятливого середовища на рівні територіальних громад для 
якісного забезпечення їхніх правових потреб та його стабільного фінансуван-
ня з Державного та місцевих бюджетів).

Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення 
надання безоплатної правової допомоги та впровадження інших новітніх ін-
формаційних технологій, що дасть змогу забезпечити проведення постійного 
моніторингу ефективності чинної системи надання безоплатної правової до-
помоги та визначення правових потреб громадян, автоматизувати внутрішні 
бізнес-процеси, посилити та розвинути внутрішню аналітичну спроможність, 
оптимізувати адміністративні витрати.
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 5.  Реформування системи 
примусового виконання 
рішень судів та інших 
органів (посадових осіб)

Мета
Створення змішаної системи примусового виконання рішень, запровадження 
виконання рішень державними та приватними виконавцями та удоскона-
лення процедури виконавчого провадження.

Результати роботи за 2016 рік
Верховною Радою України прийнято 2 червня 2016 р. Закони України “Про 
органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень 
інших органів” та “Про виконавче провадження”, положення яких передба-
чають запровадження в Україні змішаної системи виконання та спрямовані 
на підвищення ефективності діяльності органів та осіб, які здійснюють 
примусове виконання судових рішень і рішень інших органів.

З метою реалізації зазначених Законів забезпечено прийняття відповідних 
нормативно-правових актів, які регламентують порядок допуску та діяльності 
державних і приватних виконавців.

Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України 
та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень у 2017 році” закріплено статус приватних виконавців 
як самозайнятих осіб –  платників податку, які провадять незалежну професій-
ну діяльність.

Затверджено Порядок виплати та розмірів винагород державним виконавцям 
та встановлення розміру основної винагороди приватного виконавця (поста-
нова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 643).

Нормативно врегульовано питання взаємодії державних та приватних вико-
навців з органами державної влади.

Відбір кандидатів у приватні виконавці здійснюватиметься відповідно до По-
рядку допуску до професії приватного виконавця, затвердженого наказом 
Мін’юсту 25 жовтня 2016 р. № 3053/5 (зареєстровано в Мін’юсті 7 листопада 
2016 р. за № 1445/29575), після проходження ними навчання та стажування.

Навчальні курси з отримання знань у сфері примусового виконання судових 
рішень і рішень інших органів розпочнуться 27 лютого 2017 р. в Інституті 
права та післядипломної освіти Мін’юсту.

Створено та проведено процедуру погодження програмного забезпечення 
Автоматизованої системи виконавчого провадження та Єдиного реєстру 
боржників, функціонування яких забезпечить прозорість прийняття рішень 
виконавцями, доступність інформації про вчинені виконавчі дії, запобігання 
відчуженню боржниками свого майна.
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Цільові показники
Показник Стан реалізації

Скорочення строків 
примусового виконання 
рішень

Законом України від 2 червня 2016 р. № 1404-VIII “Про виконавче проваджен-
ня” вже не передбачено строків здійснення виконавчого провадження

Підвищення відсотка 
фактично виконаних 
рішень

Постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 643 “Про 
затвердження Порядку виплати винагород державним 
виконавцям та їх розмірів і розміру основної винагороди приватного 
виконавця” забезпечено належну мотивацію державних та приватних 
виконавців, що сприятиме ефективній роботі органів державної виконавчої 
служби та приватних виконавців, своєчасності та повноті виконання рішень 
судів та інших органів (посадових осіб)

Створення умов для 
поступового скорочення 
витрат Державного 
бюджету на утримання 
органів державної 
виконавчої служби 
та процедуру виконавчо-
го провадження

Законом України від 2 червня 2016 р. № 1404-VІІ “Про виконавче провадження” 
передбачено сплату авансового внеску, що мінімізує бюджетні витрати 
на утримання органів державної виконавчої служби та процедуру виконавчого 
провадження

Створення нових робочих 
місць (приватні виконав-
ці, їх помічники)

Постановою Кабінету Міністрів від 8 вересня 2016 р. № 620 “Про встановлення 
чисельності працівників органів державної виконавчої служби” передбачено 
нормативне визначення чисельності працівників органів державної виконав-
чої служби

При цьому запровадження інституту приватних виконавців також сприяє 
створенню нових робочих місць

Подальші дії
З метою реалізації Закону України “Про органи та осіб, які здійснюють приму-
сове виконання судових рішень і рішень інших органів” у частині підготовки 
кандидатів у приватні виконавці буде проводитися навчання таких кандида-
тів, після якого буде організовано анонімне тестування для відбору кандида-
тів у приватні виконавці.

Створення програмного забезпечення автоматизованої системи виконавчого 
провадження, Єдиного реєстру боржників шляхом удосконалення програмно-
го забезпечення.
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 6.  Реформа пенітенціарної 
системи України

Мета
Створення нової пенітенціарної системи шляхом ліквідації ДПтС та передача 
її повноважень та функцій Мін’юсту, що дасть змогу залучити нових людей че-
рез відкриті конкурси, демілітаризувати систему та підвищити заробітну плату.

Оптимізація мережі установ виконання покарань та слідчих ізоляторів про-
порційно до рівня їх заповнення дасть змогу скоротити значну чисельність 
персоналу та підвищити заробітну плату.

Підвищення операційної ефективності (зменшення збитків та збільшення 
доходів) 100 державних підприємств у пенітенціарній системі дасть змогу 
підвищити заробітну плату засудженим і їхню мотивацію до здобуття про-
фесійних навичок, збільшити обсяг надходжень до Державного бюджету від 
сплати податків.

Початок будівництва нових установ виконання покарань та слідчих ізолято-
рів у найбільших містах за інвестиційною схемою або за рахунок кредитних 
коштів. Переміщення установ виконання покарань та слідчих ізоляторів 
за межі Києва, Одеси, Львова, Чернівців.

Результати роботи за 2016 рік
Ліквідовано ДПтС, функції з реалізації державної політики у сфері виконання 
кримінальних покарань та пробації передано Мін’юсту. Утворено шість міжре-
гіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації 
Мін’юсту. Триває ліквідація територіальних органів ДПтС (23 управління).

Зокрема, прийнято постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. 
№ 343 “Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої 
влади системи юстиції” та № 348 “Про ліквідацію територіальних органів управ-
ління Державної пенітенціарної служби України та утворення територіальних 
органів юстиції”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 
2016 р. № 697 “Питання Міністерства юстиції”.

Завдяки скороченню чисельності працівників пенітенціарної системи вре-
гульовано питання грошового забезпечення осіб рядового і начальницького 
складу міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних 
покарань та пробації Мін’юсту, установ виконання покарань та Державної 
кримінально-виконавчої служби (постанова Кабінету Міністрів України від 
28 грудня 2016 р. № 1036 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 7 листопада 2017 р. № 1294”).

Здійснюються заходи щодо підготовки переліку установ виконання покарань 
та слідчих ізоляторів, що підлягають ліквідації або консервації.

Так, у Мін’юсті утворено робочу групу з оптимізації установ виконання 
покарань, яка здійснює виїзди до установ виконання покарань з метою 
конкретизації переліку установ виконання покарань та слідчих ізолято-
рів, що підлягають ліквідації або консервації (графік виїздів із 23 січня 
2017 р. по 17 лютого 2017 р.).
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Триває робота в межах будівництва нових установ виконання покарань 
та слідчих ізоляторів у найбільших містах за інвестиційною схемою та перемі-
щення установ виконання покарань та слідчих ізоляторів за межі міст.

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” 
на реалізацію проекту щодо створення слідчого ізолятора в Київській області 
із Державного бюджету заплановано виділення 23,6 млн гривень. Мін’юстом за-
плановано проведення у лютому 2017 р. конкурсу передпроектних пропозицій 
другої черги створення слідчого ізолятора в Київській області та будівництва 
нового слідчого ізолятора у Львові в межах державно-приватного партнерства.

Вирішується питання щодо виділення земельних ділянок для переміщення 
установ виконання покарань та слідчих ізоляторів за межі Одеси, Хмельниць-
кого, Чернівців.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Скорочення чисельності працівників 
центрального апарату на 33 відсотки 
(до 200 осіб), регіональних управ-
лінь –  на 45 відсотків (до 730 осіб)

Скорочено чисельність працівників центрального апарату на 33 
відсотки (з 300 до 200 осіб), регіональних управлінь –  на 46 
відсотків (з 1 364 до 730 осіб)

Залучення нових людей в систему –  
не менш як 20 відсотків у централь-
ному апараті та міжрегіональних 
дирекціях

Відбулося кадрове оновлення працівників пенітенціарної системи 
на конкурсних засадах

Підвищення середньої заробітної пла-
ти співробітників установ виконання 
покарань та слідчих ізоляторів на 33 
відсотки (до 4 311 гривень) за рахунок 
проведеного скорочення працівників

Підвищено середню заробітну плату персоналу установ виконан-
ня покарань та слідчих ізоляторів більш як удвічі

Підвищення середньої заробітної 
плати засуджених, які працюють 
на державних підприємствах, до про-
житкового рівня (1 368 гривень)

З метою забезпечення засуджених роботою в достатній 
кількості, що дасть змогу підвищити рівень їх заробітної плати, 
триває робота зі збільшення завантаження підприємств установ 
виконання покарань замовленнями

Зокрема, 2016 року розпочато роботу із залучення державних 
підприємств Державної кримінально-виконавчої служби до участі 
у публічних закупівлях як постачальників товарів, робіт, послуг, 
через систему ProZorro

За даними модуля аналітики, протягом 2016 року підприємства 
Державної кримінально-виконавчої служби взяли участь у 290 
публічних закупівлях як постачальники, підписали з організато-
рами закупівель 172 контракти та реалізували продукцію на суму 
понад 30 млн гривень

Подальші дії
Забезпечення прийняття Закону України “Про пенітенціарну систему”.

Створення повноцінної системи пробації, здатної забезпечити баланс між 
безпекою суспільства/запобіганням злочинам та попередженням скоєння 
злочинів/реабілітацією правопорушників.

Підвищення довіри до системи серед учасників сектору юстиції та з боку 
суспільства.

Статус

Виконано

Статус

Виконано

Статус

Виконано

Статус

Виконується
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 7. Антикорупційна реформа
Мета

Метою реалізації антикорупційної реформи за п’ять-сім років є зниження 
рівня корупції для забезпечення національної безпеки та сталого розвитку 
економіки. Для досягнення цієї мети необхідно реалізувати проміжні страте-
гічні та операційні цілі та виконати конкретні завдання.

Так, зокрема, стратегічними цілями є забезпечення прозорості та підзвітності 
з метою усунення або мінімізації корупційних ризиків, забезпечення невід-
воротності відповідальності за корупційні правопорушення та виховання 
“нульової толерантності” до корупції у суспільстві.

Створення та ефективне функціонування Національного агентства з питань 
запобігання корупції сприятиме зниженню корупційних ризиків, зокре-
ма –  за рахунок підвищення прозорості та підзвітності діяльності публічних 
службовців та політичних партій. Забезпечення функціонування системи 
електронного декларування є одним із основних завдань щодо запобігання 
корупції на 2016 рік.

Розслідування та покарання високопосадовців за здійснення корупційних 
злочинів, що не підпадають до підслідності Національного антикорупційного 
бюро, здійснюватиме Державне бюро розслідувань. З метою започаткування 
ефективного процесу повернення вкрадених активів утворено Національне 
агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержани-
ми від корупційних та інших злочинів.

Результати роботи за 2016 рік

   Щодо утворення та забезпечення 
ефективного функціонування 
Національного агентства з питань 
запобігання корупції
Забезпечується реалізація передбачених Законом України “Про запобігання 
корупції” функцій, у тому числі щодо функціонування системи електронного 
декларування публічними службовцями своїх статків, координації діяльності 
антикорупційних підрозділів органів державної влади та органів місцевого са-
моврядування, здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів зако-
нодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів, інших передбачених Законом вимог у діяльності публічних осіб, 
а також функціонування системи контролю за встановленими обмеженнями 
та забезпеченням прозорості і підзвітності фінансування політичних партій.

Сформовано 67,8 відсотка штатної чисельності апарату Національного агент-
ства, що дає змогу забезпечити виконання визначених законом повноважень.

Забезпечено функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи 
“Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування” від 1 вересня 2016 року.
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Прийнято 19 серпня 2016 р. рішення “про захист інформації в Інформацій-
но-телекомунікаційній системі “Єдиний державний реєстр декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядуван-
ня”, яким визначено комплекс заходів із усунення недоліків та підготовки 
до запуску системи електронного декларування з 1 вересня 2016 року. Укла-
дено договір № 97/16Н з корегування програмного забезпечення комплексної 
системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи 
“Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування”, а також корегування 
документації щодо комплексної системи захисту інформації інформаційно-те-
лекомунікаційної системи “Єдиний державний реєстр декларацій осіб, упов-
новажених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” 
між Національним агентством з питань запобігання корупції та Державним 
науково-дослідним інститутом спеціального зв’язку та захисту інформації.

На кінець 2016 року до зазначеної системи подано 135 949 електронних 
документів, зокрема –  щорічних декларацій за 2015 рік –  107 050 (у тому 
числі виправлених –  20 334), з них:

 ● народними депутатами –  418;
 ● особами, які обіймають посади державної служби категорії “А” та “Б”, – 65 542;
 ● посадовими особами місцевого самоврядування –  1 053;
 ● суддями –  7 019;
 ● прокурорами –  10 198;
 ● слідчими –  11 078;
 ● посадовими особами Кабінету Міністрів України –  78;
 ● повідомлень про зміни у майновому стані –  746;
 ● декларацій кандидатів на посаду –  2 276.

З метою належного виконання завдань, у тому числі в частині проведення 
моніторингу способу життя та здійснення контролю і повної перевірки де-
кларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, забезпечено доступ Національного агентства до дев’яти (з 22 
необхідних) реєстрів та інформаційних баз державних органів (Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру обтяжень 
рухомого майна, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань, Державного судового реєстру 
та інформації із Судової книги України, відкритої частини Національної авто-
матизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної 
інспекції МВС, Єдиного державного реєстру об’єктів державної власності, 
інформації про набуті до 1 січня 2013 р. речові права на земельні ділянки, 
а також вартість їх придбання, Реєстру платників податків –  фізичних осіб, які 
мають у власності значні пакети акцій, інформації про суми доходу, нарахова-
ного (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку).

Відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” забезпечено 
прийняття нормативно-правових актів щодо регулювання заходів фінан-
сового контролю. Національним агентством з питань запобігання корупції 
затверджено:

 ● Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного 
державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування (рішення від 10 червня 2016 р. № 3, 
зареєстровано в Мін’юсті 15 липня 2016 р. за № 960/29090);

 ● форму декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування (рішення від 10 червня 2016 р. № 3, зареєстровано 
в Мін’юсті 15 липня 2016 р. за № 960/29090);

 ● форму повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларуван-
ня (рішення від 10 червня 2016 р. № 3, зареєстровано в Мін’юсті 15 липня 2016 р. 
за № 961/29091);
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 ● Порядок перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій 
відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та повідомлення 
Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання 
таких декларацій (рішення від 6 вересня 2016 р. № 19, зареєстровано в Мін’юсті 
15 листопада 2016 р. за № 1479/29609);

 ● Порядок інформування Національного агентства про відкриття валютного 
рахунка в установі банку-нерезидента (рішення від 6 вересня 2016 р. № 20, 
зареєстровано в Мін’юсті 18 жовтня 2016 р. за № 1366/29496).

Розроблено Порядок проведення контролю та повної перевірки декларації 
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого само-
врядування та Порядок здійснення моніторингу способу життя особи, упов-
новаженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 
З метою забезпечення належної підготовки та опрацювання зазначених 
Порядків рішенням Кабінету Міністрів утворено робочу групу за участю 
Мін’юсту, Національного агентства з питань запобігання корупції, Націо-
нального агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших злочинів із залученням інших 
зацікавлених органів, Національного антикорупційного бюро, Генераль-
ної прокуратури України, Секретаріату Кабінету Міністрів, громадськості 
та експертів, що мають досвід у відповідній сфері. Наразі триває опрацю-
вання зазначених порядків міжвідомчою робочою групою.

Триває робота з розроблення Порядку здійснення заходів фінансового конт-
ролю стосовно осіб, які належать до кадрового складу розвідувальних органів 
та/або обіймають посади, перебування на яких становить державну таємни-
цю, зокрема у військових формуваннях та державних органах, що провадять 
оперативно-розшукову, контррозвідувальну, розвідувальну діяльність, 
а також осіб, які претендують на такі посади.

Проведено аналіз утворення антикорупційних підрозділів органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування і збір інформації щодо їх діяльно-
сті. Забезпечується методичне та консультативне забезпечення виконання 
законодавства з питань етичної поведінки, отримання подарунків, дотриман-
ня обмежень, встановлених законом, запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів у діяльності посадових осіб, а також здійснення моніторингу 
та контролю за виконанням відповідних актів законодавства.

У межах моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з пи-
тань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 
у діяльності посадових осіб Національним агентством з питань запобігання 
корупції проведено 234 перевірки інформації за повідомленнями щодо мож-
ливих правопорушень.

Надіслано 23 вимоги про усунення порушення вимог законодавства щодо 
етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших 
вимог та обмежень, передбачених законом, з яких 12 врегульовано.

За результатами перевірок складено два приписи про порушення вимог 
законодавства, які вже виконані, а до судів надіслано п’ять протоколів про 
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. За результатами 
розгляду двох протоколів суд прийняв рішення про притягнення винних 
осіб до відповідальності.

Забезпечено функціонування системи контролю за встановленням обмежень 
і забезпечення прозорості та підзвітності фінансування політичних партій 
і виборчих кампаній, запровадження прямого державного фінансування 
діяльності політичних партій.
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Затверджено форму звіту політичної партії про майно, доходи, витрати 
і зобов’язання фінансового характеру, порядок його подання до Національного 
агентства з питань запобігання корупції та положення про аналіз такого звіту.

Для фінансування статутної діяльності політичних партій 2016 року виділено 
кошти в сумі 167 647,625 тис. гривень.

2016 року державне фінансування отримали такі політичні партії, як: “На-
родний фронт” –  50,272 млн гривень, партія “Блок Петра Порошенка “Солідар-
ність” –  49,543 млн гривень, “Об’єднання “Самопоміч” –  44,475 млн гривень, 
“Радикальна партія Олега Ляшка” –  16,907 млн гривень, політична партія 
“Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” –  6,448 млн гривень.

Подані звіти політичних партій проаналізовано та оприлюднено на офіцій-
ному веб-сайті Національного агентства.

За несвоєчасне подання звітів складено 16 протоколів про адміністративне 
правопорушення. За результатами їх розгляду судами двох осіб вже притягну-
то до адміністративної відповідальності із накладенням штрафу.

   Щодо створення та забезпечення 
ефективного механізму виявлення, 
розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних 
та інших злочинів
Забезпечено проведення конкурсу з обрання Голови Національного агент-
ства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 
корупційних та інших злочинів.

За результатами конкурсу, Головою Національного агентства строком на п’ять 
років призначено Янчука А. В. (розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 7 грудня 2016 р. № 924).

Затверджено план заходів щодо забезпечення здійснення повноважень 
та виконання функцій органу виконавчої влади Національним агентством 
з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 
корупційних та інших злочинів (розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 14 грудня 2016 р. № 1015).

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 997 утворено 
міжвідомчу робочу групу з питань забезпечення функціонування Націо-
нального агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших злочинів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 980 визначено 
граничну чисельність працівників апарату Національного агентства у кілько-
сті 130 осіб.
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   Щодо створення та забезпечення 
ефективного функціонування 
Державного бюро розслідувань
Триває робота комісії з проведення конкурсу на зайняття посад Директора 
Державного бюро розслідувань, його заступників, директорів територіальних 
органів та керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро 
розслідувань (склад комісії затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 29 лютого 2016 р. № 125 (зі змінами).

Забезпечено проведення спеціальних перевірок кандидатів на посади 
Директора Державного бюро розслідувань та його заступників, передбачених 
Законами України “Про запобігання корупції” і “Про очищення влади”, тес-
тування на знання законодавства (професійний тест), загальних здібностей, 
а також тестування на благонадійність. Затверджено 23 грудня 2016 р. перелік 
кандидатів на зайняття посад Директора Державного бюро розслідувань, 
першого заступника і заступника Директора, які пройшли тестування на бла-
гонадійність (протокол конкурсної комісії № 31).

Найближчим часом кандидати на зайняття відповідних посад повинні 
пройти дослідження за допомогою поліграфа, після якого з ними буде прове-
дено співбесіду та здійснено відбір кандидатів для призначення на відповідні 
посади.

З метою започаткування діяльності Державного бюро розслідувань розро-
блено проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про 
Державне бюро розслідувань”, 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”.

Вирішення інших питань, пов’язаних із початком функціонування Держав-
ного бюро розслідувань (формування штату, матеріально-технічне забезпе-
чення тощо), здійснюватиметься після обрання Директора Державного бюро 
розслідувань та реєстрації зазначеного органу як юридичної особи.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Забезпечення повно-
цінного функціонування 
новоутворених органів 
із запобігання та протидії 
корупції

Забезпечено функціонування Національного агентства з питань запобігання 
корупції

Вживаються заходи щодо забезпечення функціонування Національного 
агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними 
від корупційних та інших злочинів

Триває робота з обрання Директора Державного бюро розслідувань, першого 
заступника і заступника Директора

Статус

Виконується
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Подальші дії
Забезпечення ефективної роботи превентивних антикорупційних підрозділів. 
Запровадження антикорупційних програм у органах державної влади, юрис-
дикція яких поширюється на всю територію України, облдержадміністраціях 
і радах, державних цільових фондах.

Підвищення рівня стандартів доброчесності осіб, уповноважених на виконан-
ня функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них 
осіб, а також громадськості.

Удосконалення системи державного контролю за партійними фінансами 
(спрощення подання звітності політичними партіями про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру, забезпечення вільного та зруч-
ного доступу суспільства до зазначеної інформації).

Здійснення заходів щодо започаткування роботи Національного агентства 
з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 
корупційних та інших злочинів, забезпечення добору персоналу, доступу 
до необхідних для виконання покладених на Агентство функцій джерел 
інформації, нормативно-правового забезпечення у сфері виявлення, розшуку 
та управління активами.

Забезпечення ефективного функціонування Державного бюро розслідувань.
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ЗАХИСТ 
СУВЕРЕНІТЕТУ 
УКРАЇНИ 
І МІЖНАРОДНА 
ПОЛІТИКА

   Захист та відновлення 
політико-дипломатичним 
шляхом територіальної 
цілісності і суверенітету 
України

Результати роботи за 2016 рік
Збережено незмінність позиції іноземних партнерів та впливових міжна-
родних організацій щодо підтримки територіальної цілісності і суверенітету 
України, дотримання ними політики невизнання анексії Автономної Рес-
публіки Крим і Севастополя, засудження наявних порушень окупаційною 
владою основоположних прав людини.

Забезпечено політико-дипломатичний діалог у межах Нормандського форма-
ту і Тристоронньої контактної групи.

Проведено цільові інформаційні кампанії за кордоном у контексті реалізації 
пріоритетів зовнішньої політики України.

Активізовано взаємодію із закордонним українством, міжнародними громад-
ськими і волонтерськими об’єднаннями.

Забезпечено схвалення міжнародним співтовариством важливих багатосто-
ронніх документів із відповідними сигналами: Генеральною Асамблеєю ООН –  
Резолюції щодо ситуації з правами людини в Автономній Республіці Крим 
та Севастополі від 19 грудня 2016 р.; Європейським Парламентом –  Резолюції 
про ситуацію з правами людини в Криму, зокрема щодо порушення прав 
кримських татар, від 4 лютого 2016 р.; ПАРЄ –  Резолюції 2132 (2016) “Політичні 
наслідки російської агресії в Україні”, Резолюції 2133 (2016) “Засоби правового 
регулювання проти порушень прав людини на українських територіях, що 
знаходяться поза контролем української влади”, Парламентською Асамблеєю 
ОБСЄ –  Резолюції “Порушення прав людини та основоположних свобод в Ав-
тономній Республіці Крим та місті Севастополь” від 5 липня 2016 р., Резолюції 
щодо стратегічної комунікації ЄС із протидії пропаганді з боку третіх країн від 

VI.
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23 листопада 2016 р.; Комітетом міністрів Ради Європи –  12 рішень, Загальним 
комітетом Парламентської Асамблеї ОБСЄ –  Резолюції з політичних питань 
та безпеки.

Ініційовано арбітражне провадження проти Російської Федерації відповідно 
до Конвенції ООН з морського права 1982 року з метою захисту своїх прав 
як прибережної держави в прилеглих до Криму морських зонах в Чорному 
морі, Азовському морі та Керченській протоці.

Забезпечено збереження спеціальних економічних і секторальних санкцій 
та інших обмежувальних заходів щодо Російської Федерації, розширення 
персональних списків санкцій ЄС щодо шести депутатів Державної Думи 
Федеральних Зборів Російської Федерації 7-го скликання, незаконно обраних 
на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та Севасто-
поля (Рішення Ради ЄС 2016/1961).

Залучено значну фінансову, гуманітарну, військово-технічну, експертну 
та іншу допомогу Україні з метою протидії російській агресії та подолання 
її наслідків від урядів іноземних країн, міжнародних організацій, громад-
ських і волонтерських об’єднань.

Подальші дії
Збереження консолідованої позиції міжнародного співтовариства щодо 
подальшої підтримки України у протидії російській агресії.

Притягнення Російської Федерації до міжнародно-правової відповідальності 
за порушення нею своїх зобов’язань за міжнародними договорами України.

Створення міжнародного інструменту деокупації Криму.

Здійснення заходів із протидії гібридним викликам з боку Російської Федерації.

Забезпечення систематичного інформування міжнародної громадськості 
щодо подій навколо України з метою ефективної протидії російській пропа-
ганді, формування позитивного іміджу України за кордоном, а також збіль-
шення присутності України в іноземному інформаційному просторі.

 1.  Завершення розроблення 
документів щодо оборонного 
планування

Мета
За результатами проведення оборонного огляду затвердження (прийняття) 
концептуальних та програмних документів щодо оборонного планування.
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Результати роботи за 2016 рік
З метою врегулювання питання розвитку Збройних Сил та інших складових 
сил оборони на період до 2020 року на виконання Концепції розвитку сектору 
безпеки і оборони України, схваленої Указом Президента України від 14 берез-
ня 2016 р. № 92, розроблено Стратегічний оборонний бюлетень України, який 
схвалено Указом Президента України від 6 червня 2016 р. № 240.

Виконання Стратегічного оборонного бюлетеня, зокрема, здійснюється 
відповідно до Плану дій щодо впровадження оборонної реформи на 2016 рік, 
який розглянуто на засіданні Комітету реформ Міноборони та Збройних Сил 
і введено в дію 15 серпня 2016 року.

Крім того, розроблено проект Указу Президента України “Про затвердження 
Державної програми розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року”, 
який схвалено на засіданні Уряду та подано 16 грудня 2016 р. Президентові 
України, а 29 грудня 2016 р. –  схвалено на засіданні Ради національної безпеки 
і оборони України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. затверджено 
Державну цільову програму розвитку спеціального зв’язку, забезпечення 
захисту інформації і протидії технічним розвідкам на 2016-2021 роки, яка 
створює підґрунтя та визначає заходи з розвитку системи спеціального зв’яз-
ку, забезпечення захисту інформації та створення системи кібербезпеки.

За результатами вжитих заходів до виконання державними органами плану 
заходів на 2016 рік із реалізації Стратегії кібербезпеки України, затвердженої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 440, підго-
товлено і подано Кабінетові Міністрів та Раді національної безпеки і оборони 
України узагальнений звіт.

Зокрема, у межах удосконалення нормативно-правової бази з питань кібер-
безпеки розроблено Порядок формування переліку інформаційно-телекому-
нікаційних систем об’єктів критичної інфраструктури держави (затверджено 
постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 563), проект 
постанови Кабінету Міністрів “Про затвердження переліку інформаційно-те-
лекомунікаційних систем об’єктів критичної інфраструктури держави”.

Також розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про 
затвердження плану заходів на 2017 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки 
України”.

Розпочато роботу з будівництва національної телекомунікаційної мережі, 
у межах якої Адміністрацією Держспецзв’язку проведено комплекс робіт 
з розроблення концептуальної моделі розбудови національної телекомуніка-
ційної мережі, визначення основних її елементів та базових етапів створення, 
формування переліку телекомунікаційних послуг і пріоритетних проектів. 
Розроблено та затверджено загальні технічні вимоги до Національної телеко-
мунікаційної мережі.

На сьогодні розпочато проектні роботи на об’єктах “Будівництво Національ-
ної телекомунікаційної мережі” та “Будівництво першої черги Національної 
телекомунікаційної мережі в місті Києві”. Після отримання вихідних даних 
на телекомунікаційне обладнання національної телекомунікаційної мережі 
буде розпочато розгортання її основних елементів –  транспортних вузлів 
національної телекомунікаційної мережі.
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Цільові показники
Показник Стан реалізації

Затвердження 
та реалізація положень 
Стратегічного оборонного 
бюлетеня України

Розроблено Стратегічний оборонний бюлетень України, який схвалено Указом 
Президента України від 6 червня 2016 р. № 240

Реалізація Указу Президента України здійснюється відповідно до Матриці 
досягнення стратегічних цілей і виконання основних завдань оборонної 
реформи (додаток 1 до Стратегічного оборонного бюлетеня), заходи якої 
деталізовано у Плані дій щодо впровадження оборонної реформи 2016-2020 
років (дорожня карта оборонної реформи)

Затвердження Державної 
програми розвитку 
Збройних Сил

Проект Указу Президента України “Про затвердження Державної програми 
розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року” схвалено 14 грудня 
2016 р. на засіданні Уряду та 29 грудня 2016 р. на засіданні Ради національної 
безпеки і оборони України

Забезпечення виконання 
Державної програми 
розвитку Збройних Сил

Заходи щодо реформування Збройних Сил здійснюються в межах реалізації 
оборонної реформи

Забезпечення виконання 
Державної цільової 
оборонної програми 
розвитку озброєння 
та військової техніки 
на період до 2020 року

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. 
№ 284–6 щодо затвердження Державної цільової оборонної програми розвит-
ку озброєння та військової техніки на період до 2020 року до Збройних Сил 
поставлено понад 14 тис. зразків озброєння та військової техніки, обладнання 
та майна і понад 154 тис. одиниць боєприпасів різного призначення, у тому 
числі закуплено понад 4 тис. нових і модернізованих зразків озброєння 
та військової техніки, з яких основних –  близько 1 тис. (у тому числі модерні-
зовані вертольоти Мі-8МСБ-В, бойові вертольоти Мі-24ПУ1, літаки МіГ-29МУ1, 
СУ-25М1, СУ-271М, Л-39М, автомобільну техніку), і понад 85 тис. боєприпасів 
(у тому числі протитанкові керовані ракети, 60-міліметрові міни, боєприпаси 
до снайперських гвинтівок)

За результатами державних випробувань прийнято 20 зразків озброєння та вій-
ськової техніки, зокрема автоматизовану станцію оптико-електронних перешкод 
“АДРОС”, броньовані санітарно- та ремонтно-евакуаційні машини, наземний радіо-
локатор ближньої дії, малі броньовані артилерійські катери, вертоліт Мі-2МСБ

Відновлено на підприємствах більше 850 одиниць зразків озброєння та вій-
ськової техніки і понад 1 200 двигунів, агрегатів і блоків

Забезпечення здійснення 
заходів із реалізації Стра-
тегії кібербезпеки України 
та заходів зі створення 
національної телекомуні-
каційної мережі

Протягом року Адміністрацією Держспецзв’язку разом з іншими державни-
ми органами забезпечено виконання в повному обсязі завдань, визначених 
планом заходів на 2016 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України, 
затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 
2016 р. № 440

Подальші дії
Схвалення на засіданні Уряду проекту розпорядження Кабінету Міністрів 
України “Про затвердження плану заходів на 2017 рік з реалізації Стратегії 
кібербезпеки України”.

Завершення проведення державної експертизи та забезпечення затверджен-
ня в установленому порядку документів тристадійного проектування щодо 
створення національної телекомунікаційної мережі.

Розгортання в 50 державних органах, у тому числі у 12 державних органах 
сектору безпеки і оборони, 50 транспортних вузлів Національної телекомуніка-
ційної мережі.

Статус

Виконано

Статус

Виконується

Статус

Виконується

Статус

Виконується

Статус

Виконується
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 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)

Мета
Забезпечення переходу Міноборони на нову організаційно-штатну структуру, 
укомплектування структурних підрозділів апарату Міноборони підготовле-
ним особовим складом, забезпечення набуття спроможностей щодо виконан-
ня завдань військово-політичного керівництва Збройними Силами. Продов-
ження структурної перебудови Збройних Сил відповідно до стандартів НАТО.

Результати роботи за 2016 рік
Затверджено нові положення та нові функціональні обов’язки особового 
складу структурних підрозділів Міноборони та Генерального штабу Збройних 
Сил. Затверджено нову структуру апарату Міноборони (наказ Міноборони від 
9 квітня 2016 р. № 190 (зі змінами).

Новоутворені структурні підрозділи Міноборони та Генерального штабу 
Збройних Сил укомплектовані найбільш підготовленим професійним 
особовим складом, який здатний успішно розв’язувати актуальні загаль-
нодержавні проблеми та забезпечувати якісне функціонування визначе-
них органів. Для їх укомплектування працювали комісії, до складу яких 
входили представники громадських організацій, Проектного офісу реформ 
та Ради волонтерів.

 Довідка  Відповідно до вимог спільних директив Міноборони та Генерального шта-
бу Збройних Сил від 25 березня 2016 р. № 322/1/3 та від 11 серпня 2016 р. 
№ Д322/1/15 реорганізовано Головне управління персоналу та Головне управлін-
ня оборонного та мобілізаційного планування Генерального Штабу Збройних 
Сил; переформовано Центральне управління підготовки та повсякденної ді-
яльності військ (сил) Збройних Сил у Головне управління підготовки Збройних 
Сил; сформоване Управління зв’язків із громадськістю Збройних Сил на базі 
Прес-служби Генерального Штабу Збройних Сил; вдосконалено структуру 
Головного оперативного управління Генерального Штабу Збройних Сил.
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З метою набуття новоутвореними структурними підрозділами Міноборо-
ни спроможності щодо виконання завдань за призначенням:

 ● розроблено нормативні документи щодо імплементації Закону України “Про 
державну службу”;

 ● проведено перевірку професійних та кваліфікаційних якостей державних 
службовців;

 ● визначені структурні підрозділи Міноборони, укомплектовані найбільш 
професійно підготовленим особовим складом. Для укомплектування працю-
вали комісії, до складу яких входили представники громадських організацій, 
Проектного офісу реформ, Ради волонтерів;

 ● розроблено та затверджено нові положення та нові функціональні обов’язки 
особового складу структурних підрозділів Міноборони та призначено особо-
вий склад.

Також структурними підрозділами Міноборони для набуття особовим скла-
дом необхідного рівня підготовки щодо виконання завдань за призначенням 
проведено роздільні мобілізаційні тренування.

Крім того, прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 
2016 р. № 730 “Про внесення змін до Положення про Міністерство оборони 
України” та розроблено проект Указу Президента України “Про Положення 
про Генеральний штаб Збройних Сил України”, який схвалено на засіданні 
Уряду 8 лютого 2017 року.

Відповідно до вимог спільної директиви Міноборони та Генерального штабу 
Збройних Сил від 25 березня 2016 р. № 322/1/3 шістьома структурними підроз-
ділами (25 відсотків від загальної кількості структурних підрозділів Генераль-
ного штабу Збройних Сил) досягнуто критерії держав-членів НАТО: Головне 
управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил; Головне 
управління підготовки Збройних Сил; Головне оперативне управління Гене-
рального Штабу Збройних Сил; Управління зв’язків з громадськістю Збройних 
Сил; Головне управління персоналу Генерального Штабу Збройних Сил; 
Головне управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального 
Штабу Збройних Cил. Структурні підрозділи переведено на нові організацій-
но-штатні структури та їх функції приведено до критеріїв держав-членів НАТО.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Здійснення основних 
заходів із реформування 
Міноборони

Затверджено нову структуру апарату Міноборони (наказ Міноборони від 
9 квітня 2016 р. № 190 (із змінами)

Затверджено нові положення та нові функціональні обов’язки особового 
складу структурних підрозділів Міноборони та Генерального штабу 
Збройних Сил

Сформовано професійний цивільний кадровий склад Міноборони, призначено 
державного секретаря Міноборони та керівників структурних підрозділів 
апарату Міністерства

Зокрема, делеговано окремі функції Міністра оборони до заступників, а від 
заступників –  до директорів департаментів, повноваження для прийняття 
рішень делеговано разом із відповідальністю за кінцеві результати в роботі

Оптимізовано та укрупнено департаменти, що дає змогу ефективніше 
вирішувати комплексні завдання, кількість структурних підрозділів апа-
рату Міноборони оптимізовано з 25 до 18, а його чисельність зменшилася 
майже на 200 осіб

Статус

Виконано
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Подальші дії
Призначення особового складу новоутворених структурних підрозділів Гене-
рального штабу Збройних Сил.

Підготовка проекту Указу Президента України “Про Положення про Генераль-
ний штаб Збройних Сил України” та його імплементація у межах оборонної 
реформи.

Набуття 40 відсотками структурних підрозділів Генерального штабу Збройних 
Сил критеріїв держав-членів НАТО.

 3.  Підвищення рівня соціальних 
і правових гарантій 
військовослужбовців, 
зокрема –  забезпечення 
житлом та упорядкування 
системи грошового 
забезпечення

Мета
Посилення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей.

Поліпшення стану забезпеченості житлом військовослужбовців та членів їх 
сімей.

Врегулювання питання грошового забезпечення військовослужбовців для 
стимулювання служби у Збройних Силах, що дасть можливість:

 ● збільшити з 1 січня 2017 р. частку основних видів грошового забезпечення 
в його структурі до 60–70 відсотків;

 ● поетапно (до кінця 2020 року) ліквідувати диспропорції розмірів військових 
пенсій залежно від часу звільнення.

Результати роботи за 2016 рік
Протягом 2016 року для військовослужбовців Збройних Сил та членів їх сімей 
розподілено 1 040 квартир та виплачено компенсації за належне житло 404 
сім’ям військовослужбовців.
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 Довідка  На квартирному обліку для отримання житла на початок 2016 року перебу-
вало 43,9 тис. сімей, з них 10,4 тис. осіб (23,7 відсотка) перебували у списках 
позачергового забезпечення житлом, з них 427 інвалідів війни та прирівня-
них до них осіб, 13,3 тис. (30,3 відсотка) –  у списках першочергового забез-
печення житлом, з них 427 інвалідів війни, 20,2 тис. осіб (46 відсотків), які 
не мають пільг.

Також з метою забезпечення будівництва (придбання) житла для сімей 
загиблих та поранених військовослужбовців (осіб рядового і начальниць-
кого складу), які брали безпосередню участь в антитерористичній опера-
ції, розроблено та подано для розгляду Верховною Радою України проекти 
Законів України:

 ● “Про внесення змін до законодавчих актів України з питань забезпечення 
жилими приміщеннями військовослужбовців та членів сімей військовослуж-
бовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби” (реєстра-
ційний номер 4995);

 ● “Про внесення зміни до статті 12 Закону України “Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей” (реєстраційний номер 5027), 
яким передбачено запровадження виплати грошової компенсації за піднай-
мання (винаймання) жилого приміщення для військовослужбовців рядового, 
сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом 
(у разі відсутності можливості їх розміщення в спеціально пристосованих 
казармах або у сімейних гуртожитках).

З метою упорядкування системи грошового забезпечення військовослужбов-
ців, осіб рядового та начальницького складу шляхом збільшення розмірів 
посадової платні, платні за військові звання розроблено проект постанови Ка-
бінету Міністрів України “Про грошове забезпечення військовослужбовців”.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Упорядкування системи грошового забезпечення 
військовослужбовців, осіб рядового та начальниць-
кого складу шляхом збільшення розмірів посадової 
платні, платні за військові звання, зменшення 
переліку та розмірів додаткових видів грошового 
забезпечення та поетапний перерахунок військових 
пенсій

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів 
України “Про грошове забезпечення військово-
службовців”, який погоджено із зацікавленими 
центральними органами виконавчої влади, 
наразі тривають узгоджувальні процедури 
з Мінфіном

Будівництво (закупівля) близько 800 квартир Протягом 2016 року для військовослужбовців 
Збройних Сил та членів їх сімей розподілено 1 040 
квартир та виплачено компенсації за належне 
житло 404 сім’ям військовослужбовців

Подальші дії
У межах оборонної реформи опрацювання проекту постанови Кабінету 
Міністрів України “Про грошове забезпечення військовослужбовців” та надіс-
лання його на розгляд Уряду.

Статус

Виконано

Статус

Виконується
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 4.  Оновлення підходів 
до інтеграції з НАТО

Мета
Перетворення річних національних програм співробітництва з НАТО на стра-
тегічний документ, орієнтований на підготовку України до членства в НАТО.

Створення належної системи координації співробітництва з НАТО.

Результати роботи за 2016 рік
Оновлено концептуальні підходи до стратегічного планування у сфері 
національної безпеки та оборони та відповідно до інтеграції з НАТО. Зокрема 
затверджено Стратегічний оборонний бюлетень (Указ Президента України 
від 6 червня 2016 р. № 240) та Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони 
України (Указ Президента України від 14 березня 2016 р. № 92), метою яких є 
реформування Збройних Сил відповідно до стандартів НАТО та досягнення їх 
взаємосумісності із силами НАТО до 2020 року.

Затверджено Положення про розроблення річних національних програм 
під егідою Комісії Україна-НАТО та оцінювання результатів їх виконання 
(Указ Президента України від 7 грудня 2016 р. № 547), згідно з яким підготов-
лено проект Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО 
на 2017 рік.

Встановлено чіткий механізм координації і взаємодії та налагоджено ефек-
тивну комунікацію між центральними органами виконавчої влади, залу-
ченими до співробітництва з НАТО. Утворено Комісію з питань координації 
євроатлантичної інтеграції на чолі з Віце-прем’єр-міністром з питань євро-
пейської та євроатлантичної інтеграції України (Указ Президента України від 
8 липня 2016 р. № 296).

Від початку російської агресії проти України НАТО заснувало шість трасто-
вих фондів на підтримку України: з реформування систем логістики та стан-
дартизації, з модернізації систем командування, управління, комунікації 
та комп’ютеризації в Збройних Силах, кіберзахисту, медичної реабілітації, 
зі зміни військової кар’єри на професійну цивільну та з питань розвитку 
національної системи протимінної діяльності та протидії саморобним 
вибуховим пристроям.

Організовано роботу зі стратегічного зближення України з НАТО, переве-
дення сектору безпеки та оборони на стандарти НАТО, зокрема –  в межах 
реалізації Комплексного пакета допомоги НАТО для України, ухваленого 
у ході Саміту НАТО 9 липня 2016 р. у Варшаві. Метою Комплексного пакета 
допомоги є консолідація та збільшення практичної допомоги з боку НАТО 
у реформуванні оборонного сектору нашої держави відповідно до євроатлан-
тичних стандартів.
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Цільові показники
Показник Стан реалізації

Ефективне здійснення 
заходів, передбачених 
Річною національною 
програмою співробітни-
цтва Україна-НАТО

Проект Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО 1 лютого 
2017 р. схвалено на засіданні Уряду, до виконання Програми залучено більше 
45 державних органів, після підписання відповідного Указу Президента Укра-
їни про затвердження Річної національної програми на 2017 рік розпочнеться 
здійснення заходів, визначених у Програмі

Подальші дії
Забезпечення проведення моніторингу вчасної імплементації проектів прак-
тичного співробітництва, насамперед Річної національної програми.

Лобіювання фінансового наповнення трастових фондів НАТО.

Забезпечення переходу до практичної фази реалізації новоутвореного Трасто-
вого фонду з розвитку національної системи протимінної діяльності та проти-
дії саморобним вибуховим пристроям.

Забезпечення якісної професійної підготовки цивільного персоналу сектору 
безпеки та оборони України.

Збереження громадської підтримки необхідності вступу до НАТО.

Посилення роз’яснювальної роботи щодо переваг членства України в НАТО.

Статус

Виконується
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 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

Мета
Основною метою розвитку Національної гвардії є утворення в її складі 
військових частин оперативного призначення, спроможних у взаємодії 
з іншими складовими сектору безпеки і оборони виконувати правоохоронні 
та оборонні завдання з протидії загрозам національній безпеці.

Результати роботи за 2016 рік
Організовано та проведено закупівлю 178 одиниць автомобільної техніки, 
74 одиниці бронетанкового озброєння, чотирьох протитанкових ракетних 
комплекси “Стугна П”, 1045 одиниць стрілецької зброї (у тому числі 44 одиниць 
снайперських комплексів), пально-мастильних матеріалів на загальну суму 
237 млн гривень, 14 двосекційних автопаливозаправників на базі автомобіля 
МАЗ, чотирьох модульних блок-пунктів із крюковим захватом, 15 модульних ав-
тозаправних станцій на два види пального, восьми котлів на твердому паливі.

Побудовано п’ять швидкозбірних споруд для розміщення особового складу 
та три ангари для зберігання матеріальних цінностей. Проведено капітальні 
ремонти 15 казарм, трьох солдатських їдалень, двох гуртожитків, трьох 
котелень та двох солдатських лазень.

Організовано цифрові канали зв’язку до всіх військових частин, розгорнуто 
15 стаціонарних та 33 польових телекомунікаційних вузли.

Надано житло 156 сім’ям. На будівництво та придбання житла для військо-
вослужбовців та членів їх сімей виділено 121,8 млн гривень, які спрямовано 
на будівництво 304 квартир у власних житлових об’єктах та придбання 100 
квартир у регіонах України (Вінниця, Харків, Одеса, Слов’янськ, Маріуполь, 
Охтирка, Шостка; Київська, Одеська та Дніпропетровська області).

Урядом схвалено 1 лютого 2017 р. Концепцію розвитку Національної гвардії 
на період до 2020 року. Метою Концепції є вжиття подальших заходів із роз-
будови сучасного військового формування з правоохоронними функціями, 
якісного виконання покладених на неї завдань та функцій.



#ЗВІТУРЯДУ2016 175

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Забезпечення збільшення чисельності 
особового складу на 4 тис. військовослужбовців 
за контрактом

Станом на 1 січня 2016 р. чисельність військовос-
лужбовців за контрактом становила 14 422 особи

Протягом 2016 року чисельність зазначеної катего-
рії військовослужбовців збільшилася на 4 340 осіб 
та станом на 31 грудня 2016 становила 18 762 особи

Створення умов для доведення до кінця 
2020 року чисельності Національної гвардії 
до 60 тис. осіб, готових до виконання бойових 
завдань, збільшення обсягів всебічного 
забезпечення та наявної кількості озброєння 
і військової техніки

Наразі чисельність Національної гвардії стано-
вить 37 041 військовослужбовець з 49 923, або 
74 відсотки укомплектованості, для збільшення 
штатної чисельності до 60 тис. осіб необхідне 
удосконалення організаційно-штатної структури 
Національної гвардії

Подальші дії
Розроблення плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку Національної 
гвардії на період до 2020 року.

 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

Мета
Відновлення та розбудова миру у східних регіонах шляхом стимулювання 
соціально-економічного розвитку громад, підвищення їх інституційної, 
економічної та соціальної спроможності, здійснення на національному 
та місцевому рівні заходів за такими стратегічними напрямами:

 ● відновлення критичної інфраструктури та надання основних соціальних 
послуг у таких сферах, як освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, будівниц-
тво житла, енергетика, транспорт, водопостачання та водовідведення, екологія 
та охорона навколишнього природного середовища;

 ● економічне відновлення шляхом підтримки суб’єктів господарювання мікро-

Статус

Виконано

Статус

Виконується
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підприємництва, малого та середнього підприємництва, розширення доступу 
до фінансових послуг, зокрема –  у сфері кредитування та мікрокредитування; 
забезпечення розвитку промисловості, будівництва, сільського господарства 
та інших сфер економічної діяльності на засадах інноваційного розвитку 
та переведення їх на сучасні технологічні платформи; створення нових, насам-
перед високотехнологічних, робочих місць та підвищення рівня зайнятості 
населення, збільшення доходів населення та відновлення надання основних 
соціальних послуг.

Результати роботи за 2016 рік
Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. 
№ 892 “Про схвалення Концепції Державної цільової програми відновлення 
та розбудови миру в східних регіонах України”.

Розроблено проект Державної цільової програми “Відновлення та розбудова 
миру в східних регіонах України”. На сьогодні опрацьовуються пропози-
ції до проекту Програми, які надійшли під час проведення громадського 
обговорення.

Утворено Раду з питань відновлення та розбудови миру в Україні (постанова 
Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 р. № 672).

Залучено кошти для реалізації проектів міжнародної технічної допомоги 
на суму 10,7 млн доларів США. Додатково триває робота із залучення міжна-
родної технічної допомоги на загальну суму більше 10 млн євро.

Угоду між Урядом України та Управлінням ООН із обслуговування проектів 
(ЮНОПС) про відкриття Офісу ЮНОПС в Україні підписано 22 листопада 
2016 року.

За результатами переговорів із Німецькою Стороною досягнуто домовлено-
стей щодо надання додаткових фінансових ресурсів обсягом 55 млн євро для 
реалізації нового інвестиційного проекту “Відбудова й оновлення місцевої 
інфраструктури та помешкань для біженців” (кредит –  52 млн євро, супровід-
ний захід (грант –  3 млн євро).

Досягнуто домовленості щодо залучення від Уряду Німеччини 20 млн євро для 
реалізації проекту “Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб”.

Зареєстровано проект міжнародної технічної допомоги “Подолання наслідків 
конфлікту, пілотний проект із відновлення та розбудови спроможностей” 
Фонду розбудови державності і миру (SPF) Світового банку на суму 3,2 млн 
доларів США та розпочато його реалізацію.

Проаналізовано першочергові потреби у відновленні інфраструктури 
Донецької та Луганської областей та проведено роботу з відновлення 
інфраструктури областей за такими напрямами:

 ● залізнична інфраструктура –  за результатами роботи підгрупи із соціально- 
економічних питань Тристоронньої контактної групи відкрито рух поїздів 
у цілодобовому режимі на залізничних перегонах Ясинувата-Скотувата, 
Микитівка-Майорськ;

 ● водопостачання –  задіяно механізм доставки на територію, на якій органи 
державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, залізничним 
транспортом хімічних реагентів та коагулянтів для очищення води, що дало 
можливість забезпечити стабільне водопостачання населення Донецької 
області. Комунальне підприємство “Попаснянський районний водоканал” 
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отримало змогу забезпечувати питною водою населення Луганської області, 
виконати ремонтні роботи на пошкоджених водогонах, встановити прилади 
обліку води, затвердити тариф на водопостачання, а також отримати фінан-
сову підтримку від Міжнародного Комітету Червоного Хреста для проведення 
ремонтно-відновлювальних робіт та розрахунків за поставлену електроенер-
гію (на двомісячний період);

 ● енергопостачання –  державним підприємством НЕК “Укренерго” розроблено 
техніко-економічне обґрунтування та підготовлено зведений кошторис розра-
хунку вартості будівництва нової електричної підстанції 500 кВ “Кремінська” 
та повітряної лінії електропередачі напругою 220 кВ “Кремінська-Ювілейна” 
на території Луганської області (будівництво вказаних енергооб’єктів значно 
підвищить енергетичну безпеку регіону та дасть можливість здійснити запуск 
низки великих промислових підприємств).

Забезпечено інституційну спроможність МТОТ (затверджено Положення про 
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо пере-
міщених осіб, структуру, штатний розпис, утворено територіальні підрозділи 
у Донецькій, Луганській і Херсонській областях, отримано бюджетне фінансу-
вання).

Для оперативного та ефективного виконання завдань, покладених на МТОТ 
у зв’язку з постконфліктним відновленням, прийнято постанову Кабінету 
Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 959 “Деякі питання Міністерства 
з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб”.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Для об’єктів, що потребують першочергового 
відновлення, необхідно 5,8 млрд гривень (Доне-
цька область –  1,73 млрд, Луганська область –  4 
млрд). 2016 року для цих цілей передбачено 
227 млн гривень

Роботи на об’єктах проводять в межах реалізації 
проектів, що фінансуються коштом:

Державного фонду регіонального розвитку 
(постанова Кабінету Міністрів України від 
11 травня 2016 р. № 362) –  90 проектів на суму 
433,204 млн гривень (38 –  Донецька область 
на суму 239,472 млн гривень, 52 –  Луганська 
область на суму 193,732 млн гривень)

Спеціального фонду обласних бюджетів 
Донецької та Луганської областей, сформованого 
відповідно до підпункту 4 пункту 24 розділу VI 
“Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного 
кодексу України за рахунок залишків коштів 
місцевих бюджетів населених пунктів, де органи 
державної влади тимчасово не здійснюють своїх 
повноважень –  735 проектів на суму 3 629 млн 
гривень (585 проектів –  Донецька область на суму 
2 600 млн гривень; 150 проектів –  Луганська 
область на суму 1 029 млн гривень)

Надзвичайної кредитної програми для відновлен-
ня України (постанова Кабінету Міністрів України 
від 25 листопада 2015 р. № 1068) 75 проектів 
на суму 293,588 млн гривень (49 проектів –  До-
нецька область на суму 204,343 млн гривень; 26 
проектів –  Луганська область на суму 89,245 млн 
гривень)

Статус

Виконується
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Показник Стан реалізації

Згідно з результатами оцінки шляхів відновлення 
та розбудови миру в Україні орієнтовний обсяг 
необхідних фінансових ресурсів становить для 
відновлення інфраструктури та надання соціальних 
послуг –  1 257,7 млн доларів США, для відновлення 
економіки –  135,5 млн доларів США

Утворено Раду з питань відновлення та розбудови 
миру в Україні (постанова Кабінету Міністрів України 
від 14 вересня 2016 р. № 672)

Визначення чітких кількісних показників можливе 
після затвердження Державної цільової програми 
“Відновлення та розбудова миру в східних регіонах 
України”, внесення змін до Закону України “Про 
Державний бюджет України на 2016 рік” та включен-
ня ї ї фінансування до проекту Закону України “Про 
Державний бюджет України на 2017 рік”, уточнення 
видатків на здійснення заходів із відновлення 
та розбудову миру у східних регіонах України

Розроблено проект Державної цільової програми 
відновлення та розбудови миру в східних регіонах 
України, на сьогодні опрацьовуються пропозиції 
до проекту Програми, які надійшли під час прове-
дення ї ї громадського обговорення

Подальші дії
Прийняття Державної цільової програми відновлення та розбудови миру 
в східних регіонах України та виконання заходів з її реалізації.

Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Ради з питань відновлення та розбудови миру в Україні.

Продовження співпраці з міжнародними партнерами щодо чинних проектів 
міжнародної технічної допомоги та залучення донорської допомоги для 
нових проектів і програм, спрямованих на відновлення та розбудову миру 
в східних регіонах України.

Актуалізація та формування переліку проектів, спрямованих на відновлення 
інфраструктури областей, що зазнали негативного впливу внаслідок тимчасо-
вої окупації або збройного конфлікту.

Формування пропозицій, спрямованих на вирішення проблемних питань 
щодо відновлення інфраструктури областей, що зазнали негативного впливу 
внаслідок тимчасової окупації або збройного конфлікту.

Статус

Виконується

Статус

Виконується
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 7.  Створення Цільового фонду 
багатьох партнерів для 
України для залучення 
коштів міжнародних 
фінансових організацій 
та міжнародної технічної 
допомоги для фінансування 
заходів, проектів і програм 
з відновлення та розбудови 
миру

Мета
Створення Цільового фонду багатьох партнерів для України, що дасть можли-
вість залучати позабюджетні кошти, акумулювати їх і спрямовувати на від-
новлення та розбудову миру в Україні, створити нові інструменти фінансу-
вання та залучати донорів, міжнародні фінансові організації.

Сприяння загальній узгодженості здійснення заходів із відновлення та розбу-
дови миру та виконання відповідної державної програми.

Виконання функцій координаційної платформи для заходів із відновлення.

Результати роботи за 2016 рік
Урядом 22 вересня 2016 р. прийнято розпорядження № 689 “Про підписання 
Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці між Кабінетом Міністрів 
України, Організацією Об’єднаних Націй та Міжнародним банком реконструк-
ції та розвитку стосовно утворення Цільових фондів багатьох партнерів”.

Підписаний Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці між Кабінетом 
Міністрів України, Організацією Об’єднаних Націй та Міжнародним банком 
реконструкції та розвитку 28 жовтня 2016 року.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Забезпечення залучення коштів від донорів та між-
народних фінансових організацій для фінансування 
об’єктів, що потребують першочергового відновлен-
ня (мостів, естакад, шляхопроводів) та відбудови 
зруйнованих автомобільних доріг і штучних споруд 
у Донецькій та Луганській областях

Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів Укра-
їни від 22 вересня 2016 р. № 689 “Про підписання 
Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці 
між Кабінетом Міністрів України, Організацією 
Об’єднаних Націй та Міжнародним банком рекон-
струкції та розвитку стосовно утворення Цільових 
фондів багатьох партнерів”

Статус

Виконується
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Подальші дії
Забезпечення функціонування Цільових фондів багатьох партнерів.

 8.  Зміцнення соціальної 
стійкості, розбудова  
миру та громадська безпека

Мета
Визначення основних наслідків кризи для постраждалих внаслідок зброй-
ного конфлікту у східних регіонах України та тимчасової окупації частини 
території України груп населення у контексті питань соціальної згуртовано-
сті, відновлення миру та забезпечення громадської безпеки, забезпечення 
підтримки реінтеграції внутрішньо переміщених осіб та колишніх учасників 
збройного конфлікту, які не скоїли тяжких злочинів, зміцнення прийомних 
громад, залучення інвестицій для здійснення заходів із відновлення та зміц-
нення систем правосуддя і безпеки громадян.

Створення реєстру внутрішньо переміщених осіб, який відображатиме реаль-
ний стан справ.

Надання допомоги внутрішньо переміщеним особам залежно від їх матері-
ального стану.

Забезпечення відновлення та розбудови миру шляхом здійснення заходів 
із посилення довіри громадян до держави і надання допомоги найбільш 
уразливим верствам населення, зокрема –  внутрішньо переміщеним особам, 
у подоланні кризової ситуації у східних регіонах України, а також інших 
заходів у відповідній сфері. Допомога щодо зниження напруги між громадами 
Донбасу та в цілому України. Розширення доступу громадян до правосуддя. 
Сприяння відновленню та розбудові відносин і довіри в громадах, що безпосе-
редньо постраждали від конфлікту. Підготовка до роззброєння, демобілізації 
та реінтеграції колишніх військовослужбовців, які повертаються на постійне 
місце проживання.

Результати роботи за 2016 рік
З метою зміцнення соціальної стійкості, розбудови миру та громадської 
безпеки:

 ● затверджено план заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної 
внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської облас-
тей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень 
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 січня 2017 р. № 8);

 ● розроблено проект Закону України “Про визнання таким, що втратив чин-
ність, Закону України “Про створення вільної економічної зони “Крим” та про 
особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій тери-
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торії України” та внесення змін до деяких законодавчих актів України”, який 
узгоджується із зацікавленими центральними органами виконавчої влади;

 ● розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін 
до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1035 “Про 
обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої 
території на іншу територію України та/або з іншої території України на тим-
часово окуповану територію”;

 ● розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження 
Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитеро-
ристичної операції”;

 ● забезпечується супроводження у Верховній Раді України проекту Закону Украї-
ни “Про правовий статус осіб, зниклих безвісти” (реєстраційний номер 5435).

Затверджено Порядок створення, ведення та доступу до Єдиної інформаційної 
бази даних про внутрішньо переміщених осіб (постанова Кабінету Міністрів 
України від 22 вересня 2016 р. № 646). Порядок визначає умови створення, 
ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про 
внутрішньо переміщених осіб та внесення даних щодо наявності в особи інва-
лідності, інформації про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби 
внутрішньо переміщених осіб.

Здійснено заходи щодо збільшення площі покриття телерадіомовленням 
у районі проведення антитерористичної операції та на тимчасово окупованій 
території.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Забезпечення залучення 126,8 млн доларів США 
для відновлення соціальної стійкості, розбудови 
миру та громадської безпеки, зокрема за такими 
напрямами:

 ● відновлення соціальної згуртованості та зміцнен-
ня стійкості –  33,7 млн доларів США

 ● захист груп населення, постраждалих внаслідок 
конфлікту, – 20,5 млн доларів США

 ● психосоціальна підтримка постраждалих 
внаслідок конфлікту груп населення –  28,4 млн 
доларів США

 ● відновлення громадської безпеки –  44,3 млн 
доларів США

Триває робота щодо залучення коштів (у перед-
бачених обсягах), зокрема, міжнародної технічної 
допомоги, кредитних ресурсів міжнародних 
фінансових інститутів, в межах діяльності Цільових 
фондів багатьох партнерів для України

Крім того, для задоволення гуманітарних потреб 
населення, постраждалого від збройного конфлікту 
на Сході України, відповідно до плану гуманітарного 
реагування на 2016 рік залучено 97,8 млн доларів 
США, а також надано гуманітарної допомоги 
Міжнародним Комітетом Червоного Хреста на суму 
близько 62 млн доларів США

Подальші дії
Сприяння міжнародним організаціям у доставці гуманітарних вантажів 
та іншій діяльності на території, де органи державної влади тимчасово 
не здійснюють своїх повноважень.

Прийняття нормативно-правових актів щодо забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб та інших категорій населення, які зазнали 
негативного впливу від збройного конфлікту.

Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про право-
вий статус осіб, зниклих безвісти”.

Статус

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

Мета
Забезпечення охоплення якісним телерадіосигналом східних та південних 
областей України, а також забезпечення зазначених регіонів мовленням 
не менш як п’яти телевізійних каналів.

Формування однозначної позиції світової спільноти щодо необхідності деоку-
пації Автономної Республіки Крим, привернення уваги до ситуації в Автоном-
ній Республіці Крим, поширення об’єктивної інформації про неї.

Результати роботи за 2016 рік
Відновлено та введено в експлуатацію (з 5 грудня 2016 р.) 184-метрову вежу 
на горі Карачун (місто Краматорськ Донецької області), що забезпечило радіус 
покриття сигналом близько 63 кілометрів. Завдяки цьому відновлено тран-
сляцію 14 телевізійних програм (у тому числі в цифровому стандарті DVB-T2) 
та шести радіопрограм.

З метою відновлення телерадіомовлення у східних та південних регіонах 
України встановлено телевізійні передавачі у населених пунктах Красноар-
мійськ, Волноваха, Попасна, Очеретине (всього чотири передавачі) та радіо-
мовні FМ-передавачі (всього 28).

2016 року встановлено один цифровий передавач, сім аналогових, шість 
FM-передавачів та три FM-передавачі у тестовому режимі.

На Сході України змонтовано та введено в експлуатацію телепередавачі у Вол-
новасі, Старобільську, Попасній, Очеретиному. Відновлено мовлення Першого 
каналу Українського радіо, радіо “Пульс” на частоті 89,3 FМ-передавача.

У смт. Очеретине Донецької області перенесено аналогові телевізійні передава-
чі з Авдіївки для трансляції телепрограм “12 ТВК” на Першому Національному 
телеканалі та “30 ТВК” на Донецькій обласній державній телерадіокомпанії.

У Маріуполі включено 1 липня 2016 р. радіомовний передавач на частоті 67,34 
МГц, день цього ж дня запустили FM-передавач у місті Щастя для радіостанції 
“Голос Донбасу” на частоті 88 МГц. У Волновасі Донецької області розпочато 
13 липня 2016 р. мовлення радіопрограм Донецької регіональної дирекції 
Національної телекомпанії України “Голос Донбасу” на частоті 100,3 МГц, що 
дало змогу розширити мовлення українських радіопрограм на цій території. 
Радіостанція “Голос Донбасу” працює в ефірі цілодобово.

Проведено зустрічі з Надзвичайними та Повноважними Послами в Україні 
Великої Британії, Естонської Республіки, Латвійської Республіки, Литовської 
Республіки, Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки, 
Швейцарської Конфедерації та Республіки Словенія щодо надання Україні 
технічної допомоги та передавального обладнання з метою формування 
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технічної бази для відновлення та поширення мовлення.

За результатом Словенія надала Україні три телепередавачі для відновлення 
мовлення на сході країни, в зоні проведення антитерористичної операції.

З метою привернення уваги до ситуації в Автономній Республіці Крим 
в Україні, а також поширення об'єктивної інформації про події в Автономній 
Республіці Крим у світі в межах діяльності телеканалу іномовлення UA|TV 
забезпечено створення та трансляцію телепередач, присвячених подіям в Ав-
тономній Республіці Крим. Здійснено пілотний запуск кримської редакції.

Розроблено та презентовано Стратегію інформаційної реінтеграції Авто-
номної Республіки Крим та Стратегію інформаційної реінтеграції окремих 
територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади 
тимчасово не здійснюють своїх повноважень.

2016 року проведено низку соціальних та інформаційних кампаній 
на підтримку населення Автономної Республіки Крим та кримських татар, 
зокрема:

 ● “Крим –  це Україна”, в межах якої розміщено зовнішню соціальну рекламу 
(більше 400 одиниць), поширено відеоматеріали, проведено міжнародний 
Форум “Крим –  це Україна. Анексований півострів між минулим та майбутнім”, 
запущено інформаційний проект “ТОП-5 новин про Крим” –  щотижневий 
дайджест найважливіших подій із окупованого півострова кількома мовами;

 ● стартувала 5 травня 2016 р. соціальна кампанія “18 травня ми всі –  кримські 
татари” до роковин геноциду кримських татар, розміщено більше 500 одиниць 
зовнішньої реклами, тематичні відеоматеріали на телебаченні;

 ● на сайті Укрінформу започатковано рубрику “Крим” (мета проекту –  розшири-
ти межі інформування українських громадян і всієї світової громадськості про 
ситуацію в Автономній Республіці Крим);

 ● запущено проект “Крим. Декомунізовані”;
 ● презентовано міжнародний молодіжний форум та молодіжну платформу 

“Майбутнє Криму”;
 ● проведено інформаційну кампанію “Два прапори –  єдина країна” з нагоди Дня 

кримськотатарського національного прапора;
 ● проведено комунікаційну кампанію “Три народи –  один корінь” до Міжнарод-

ного дня корінних народів.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Введення в дію двох те-
левізійних веж у східних 
регіонах України

Відновлено та введено в експлуатацію (з 5 грудня 2016 р.) 184-метрову вежу 
на горі Карачун (Краматорськ Донецької області), що забезпечило радіус 
покриття сигналом близько 63 кілометрів, відновлено трансляцію 14 те-
левізійних програм (у тому числі в цифровому стандарті DVB-T2) та шести 
радіопрограм

Встановлення не менш 
як 30 передавачів 
(за умови отримання 
їх від партнерів –  дер-
жав-членів ЄС та США)

Забезпечено розміщення та введення в експлуатацію в Донецькій та Луган-
ській областях чотирьох телевізійних та 28 радіомовних передавачів

Статус

Виконано

Статус

Виконується
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Показник Стан реалізації

Відновлення доступу на-
селення східних регіонів 
України та Автономної 
Республіки Крим до об’єк-
тивної інформації

Забезпечено роботу Комісії з питань забезпечення стабільного функціонуван-
ня системи національного телебачення і радіомовлення при МІП

Сприяння в збільшенні покриття Донецької, Луганської та Херсонської області 
телерадіомовленням

Проведено низку комунікаційних кампаній інформаційно-просвітницьких, 
культурних та медіа заходів, міжнародних форумів, конференцій та засідань 
за круглим столом на підтримку громадян України, які проживають на Сході 
України та в Автономній Республіці Крим

Забезпечено роботу кримськотатарської редакції телеканалу іномовлення UA|TV

Створено і поширено друкований, аудіовізуальний та електронний контент 
із відповідною тематикою

Подальші дії
Подальше відновлення технічної бази для телерадіомовлення на Донбасі 
та в південних областях України, в тому числі в Автономній Республіці Крим.

Затвердження стратегій інформаційної реінтеграції Донбасу та Автономної 
Республіки Крим.

Статус

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

Мета
Розширення покриття телеканалу іномовлення UA|TV та збільшення його 
глядацької аудиторії; підписання угод із кабельними операторами усіх країн, 
територія яких покривається відповідним супутниковим сигналом; збіль-
шення читацької аудиторії Укрінформу в результаті відкриття додаткових 
мовних версій веб-сайту; покращення фінансової, кадрової політики суб’єктів 
державного іномовлення; забезпечення якісної роботи англомовної редакції 
телеканалу за участю журналістів та менеджерів-носіїв англійської мови.

Забезпечення успішного просування бренду України у світовий інформа-
ційний простір шляхом розроблення, схвалення та реалізації Концепції 
популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому 
інформаційному просторі; підвищення інвестиційної привабливості України; 
збільшення туристичних потоків, залучених в Україну; створення ефектив-
них шляхів та способів комунікації з усіма суб’єктами міжнародних відносин.

Результати роботи за 2016 рік
Затверджено Концепцію популяризації України у світі та просування інтере-
сів України у світовому інформаційному просторі (розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 739), розроблено проект плану 
заходів з її реалізації.

Концепція визначає мету, пріоритети, шляхи і способи комунікації з між-
народною спільнотою, популяризації України у світових інформаційних 
ресурсах, формування позитивного іміджу України та забезпечення на міжві-
домчому рівні постійної оперативної та скоординованої діяльності, а також 
підвищення туристичної та інвестиційної привабливості України.

Утворено державне підприємство “Мультимедійна платформа іномовлення 
України”, яка забезпечує мовлення телеканалу іномовлення UA|TV (отримано 
ліцензію на супутникове мовлення).

З метою узгодження формату телеканалу іномовлення UA|TV з найвищими 
світовими стандартами проведено рестарт Мультимедійної платформи іно-
мовлення України –  започатковано нові мовні версії телеканалу (англійська 
та арабська), нові передачі, студія та візуальна складова, покращено якість 
телемовлення, створено кримську редакцію, забезпечено субтитрування 
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англійською мовою. Укладено контракти з 58 операторами кабельних мереж 
провайдерів по усьому світу.

Проводиться робота з розширення мережі мовлення телеканалу іномовлення 
UA|TV у світі, зокрема в країнах, де часто бувають українці або проживає 
українська діаспора. Підвищення якості телеканалу здійснюється на постій-
ній основі.

Зона покриття сигналу телеканалу іномовлення UA|TV охоплює 209 країн. 
Також телеканал доступний в кабельних мережах провайдерів 11 країн світу, 
в Інтернеті, через Smart TV, а також для користувачів одного з найбільших 
у світі ОТТ-сервісів Kartina.TV.

Створено китайську та французьку мовні версії веб-сайту Укрінформу, поль-
ська та японська версії на стадії впровадження.

Збільшено роздільну здатність світлин (до 1200 пікселів) у фотобанку Укрін-
форму. Проведено кампанію щодо можливості співпраці та використання 
фотобанку Укрінформу.

Цільові показники
Показник Стан реалізації

Відкриття трьох додаткових мовних версій веб-сай-
ту Укрінформу

Створено китайську та французьку мовні версії 
веб-сайту Укрінформу, польська та японська версії 
на стадії впровадження

Збільшення глядацької аудиторії телеканалу 
іномовлення UA|TV втричі, а кількості контрактів, 
укладених з кабельними операторами, –  з 12 до 55

Укладено контракти з 58 операторами кабельних 
мереж провайдерів по усьому світу

Глядацька аудиторія збільшилася до 10 млн 
в кабельних мережах, і до 10 млн потенційних 
глядачів –  у сервісах ОТТ

Подальші дії
Подальше розширення покриття телеканалу іномовлення UA|TV, зокрема 
збільшення зони покриття сигналу, вихід на супутник Hotbird, покращення 
якості контенту, створення нового програмного продукту, впровадження 
нових мовних версій, створення нових редакцій.

Подальше впровадження нових версій сайту Укрінформ.

Затвердження плану заходів із реалізації Концепції популяризації України 
у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі.

Реалізація положень Закону України “Про систему іномовлення України” 
в частині англомовної редакції телеканалу іномовлення UA|TV.

Статус

Виконано

Статус

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

Мета
Забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян України за кордо-
ном, зокрема –  шляхом впровадження інформаційно-телекомунікаційних 
систем, із застосуванням засобів яких вчиняються консульські дії, з урахуван-
ням кращих світових стандартів.

Результати роботи за 2016 рік
Модернізовано процес надання консульських послуг.

Завершено роботу із забезпечення оформлення у централізованому порядку 
біометричних паспортів громадянина України для виїзду за кордон, диплома-
тичних та службових паспортів України.

Створено єдину базу даних консульського обліку громадян України. Понад 
80 відсотків інформації консульського обліку громадян України (постійного 
і тимчасового) вже перенесено до центральної бази даних Відомчої інформа-
ційної системи МЗС.

У 67 закордонних дипломатичних установах України, а також консульських 
підрозділах в аеропортах “Бориспіль”, “Київ” (Жуляни) та “Одеса” в дослідну 
експлуатацію впроваджено інформаційно-телекомунікаційну систему оформ-
лення і видачі іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду до України 
і транзитного проїзду через її територію (інформаційно-телекомунікаційна 
система “Віза”).

Запроваджено цілодобову роботу оперативних пунктів в аеропортах “Бори-
спіль”, “Київ” (Жуляни) та “Одеса”.

Встановлено РОS-термінали для безготівкової оплати консульських послуг 
у 27 закордонних дипломатичних установах України, департаменті консуль-
ської служби МЗС та аеропортах “Бориспіль” та “Київ” (Жуляни).

Налагоджено систему встановлення оперативного зв’язку зі співвітчизни-
ками за кордоном (МЗС укладено меморандуми з компаніями “Лайфселл”, 
Vodafone Україна та ПрАТ “Київстар”). Створено веб-ресурс “Поради подоро-
жуючим”.

Впроваджено “електронний апостиль” з елементами захисту від підробки.
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Цільові показники
Показник Стан реалізації

Завершення автоматизації консульських послуг 
шляхом створення єдиної бази вчинення та реє-
страції консульських дій та зборів E-consul; впрова-
дження системи регулювання потоків відвідувачів 
у закордонних дипломатичних установах України; 
введення в дію візової інформаційної системи 
інформаційно-телекомунікаційної системи “Віза” 
та запровадження оформлення електронних віз 
з використанням ї ї засобів, а також забезпечення 
автоматизованого обміну інформацією із зацікав-
леними міністерствами та іншими державними 
органами України

Підключено закордонні дипломатичні установи 
України та департамент консульської служби МЗС 
до відомчої інформаційної системи МЗС (ВІС)

Інформаційно-телекомунікаційну систему “Віза” 
впроваджено у 67 закордонних дипломатичних 
установах України та консульських підрозділах 
в аеропортах “Бориспіль”, “Київ” (Жуляни) та “Одеса”

Встановлено РОS-термінали для безготівкової 
оплати консульських послуг

Створено систему регулювання потоків відвідувачів

Впроваджено “електронний апостиль” з елементами 
захисту від підробки

Впровадження нових стандартів оформлення іно-
земцям та особам без громадянства віз для в’їзду 
до України шляхом внесення змін до законодавства

Підготовлено проект нового Порядку оформлення 
іноземцям та особам без громадянства віз для 
в’їзду до України, який 2 лютого 2017 р. розглянуто 
на засіданні Урядового комітету

Розроблення проектів нормативно-правових 
актів для створення правових підстав із метою 
запровадження оформлення в закордонних дипло-
матичних установах України тимчасового паспорта 
громадянина України з використанням засобів 
єдиного державного демографічного реєстру

Розроблено проект Закону України “Про внесення 
змін до деяких законів України у зв’язку із запро-
вадженням оформлення тимчасового паспорта 
громадянина України для виїзду за кордон”, який 
зараз на міжвідомчому опрацюванні

Подальші дії
Завершення перенесення до центральної бази даних відомчої інформаційної 
системи МЗС інформації консульського обліку громадян України.

Створення та впровадження об’єднаної електронної бази з питань вчинення 
та реєстрації консульських дій і зборів E-consul.

Забезпечення придбання та централізованого впровадження системи 
регулювання потоків відвідувачів для закордонних дипломатичних установ 
із найбільшою інтенсивністю роботи на консульському напрямі та в МЗС.

Запуск системи інформаційно-телекомунікаційної системи “Віза” у промисло-
ву експлуатацію.

Удосконалення та розширення можливостей веб-ресурсу “Поради подоро-
жуючим”.

Статус

Виконується

Статус

Виконується

Статус

Виконується
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ЗАКЛЮЧНА  
ЧАСТИНА
Результати роботи Уряду 2016 року свідчать про поступовий прогрес у досяг-
ненні стратегічних пріоритетів.

Макроекономічна стабілізація –  це один із ключових пріоритетів Уряду 2016 
року, про успішну реалізацію якого свідчить відновлення зростання валового 
внутрішнього продукту, суттєве зниження рівня інфляції, стабільність протя-
гом року курсу національної валюти.

Утримано в межах цільових показників дефіцит Державного бюджету. Так, 
Законом України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” (зі змінами) 
визначено граничний обсяг дефіциту Державного бюджету в сумі 83,7 млрд 
гривень, або 3,7 відсотка валового внутрішнього продукту (у розрахунках 
враховано прогнозний обсяг номінального валового внутрішнього продукту 
у 2 262,8 млрд гривень за методологією СНР-2008), що відповідає домовле-
ностям та узгоджено із МВФ. За підсумками 2016 року, фактичний дефіцит 
Державного бюджету становив 70,1 млрд гривень, що відповідає 80,4 відсотка 
річного планового показника зі змінами, або 3,1 відсотка від прогнозного 
обсягу номінального валового внутрішнього продукту.

Урядом були зроблені важливі кроки щодо ліквідації дисбалансів та розв’я-
зання проблем, які накопичилися в економіці за минулі роки та становили 
загрозу для макроекономічної стабільності країни.

Завдяки заходам, вжитим Урядом, Національна акціонерна компанія “На-
фтогаз України” вперше за останні шість років не отримувала бюджетного 
фінансування та за попередніми даними вперше за останніх п’ять років мала 
чистий прибуток у сумі більш як 21 млрд гривень, з якого, в тому числі, й 
будуть сплачені компанією дивіденди до Державного бюджету.

Крім того, з метою сприяння збільшенню обсягів власного видобутку природно-
го газу, залучення інвестицій в енергетичну галузь і забезпечення енергетичної 
незалежності держави, раціонального використання енергетичних ресурсів 
та управління галуззю з урахуванням принципів верховенства права, недискри-
мінаційної участі всіх зацікавлених сторін, прозорості, а також забезпечення 
соціальних стандартів, подальшого удосконалення політики в нафтогазовому 
секторі Урядом схвалено Концепцію розвитку газовидобувної галузі України.

Реалізація Концепції дасть змогу державним та приватним підприємствам 
збільшити обсяг видобутку природного газу до 27,6 млрд куб. метрів 2020 року.

З метою забезпечення подальшого сталого функціонування підприємств 
вугільної галузі у Державному бюджеті на 2017 рік на додаткову державну під-
тримку таких підприємств передбачено кошти обсягом 2 156,3 млн гривень, 
зокрема на здійснення заходів із реструктуризації вугільної та торфодобувної 
промисловості –  846,3 млн гривень, державну підтримку вугледобувних 
підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної 
вугільної продукції (виплату заробітних плат шахтарям) –  870 млн гривень.

З метою подальшого оздоровлення державних фінансів, започатковано ре-
форму системи управління державними фінансами, що дасть змогу запобігти 
відтворенню фіскальної кризи у майбутньому. У співробітництві з донорами 
розроблена комплексна стратегія реформування системи управління держав-
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ними фінансами, яка передбачає низку заходів, спрямованих на зниження 
фіскальних ризиків, підвищення ефективності державних видатків, покра-
щення адміністрування податків та рівня дотримання податкового законодав-
ства, удосконалення контролю за використанням публічних коштів тощо.

Триває робота з верифікації соціальних виплат, зокрема –  створюється про-
грамний продукт для автоматизації обміну інформацією з розпорядниками 
бюджетних коштів для проведення електронної верифікації та розробляється 
проект закону України “Про верифікацію” та проект Стратегії створення 
аналітично-інформаційної платформи “Верифікації виплат”.

Так, за березень-грудень 2016 року розпорядникам бюджетних коштів було 
надано 1 577 984 рекомендацій щодо припинення виплат та перевірку досто-
вірності наданої отримувачами соціальних виплат інформації.

 Створення сприятливих умов для ведення бізнесу.

Економічне зростання в Україні відновлене і поступово пожвавлюється. 
На сьогодні завданням є пришвидшення темпів зростання для стійкого 
і сталого розвитку.

Протягом 2016 року Уряд приділяв особливу увагу заходам, спрямованим 
на забезпечення економічного зростання, зокрема –  розвитку ділового 
та інвестиційного клімату і розбудову інфраструктури, насамперед дорожньої 
мережі.

Наприкінці року Парламентом прийнято законодавчі зміни щодо рефор-
мування податкового адміністрування –  результат спільної роботи Уряду, 
народних депутатів України, експертної спільноти та представників 
бізнесу. Ця реформа розв’язала низку важливих проблем у податковому 
адмініструванні. Зі змін, які мають найбільший ефект, головними є:

 ● впровадження єдиного відкритого реєстру з відшкодування податку на додану 
вартість;

 ● законодавче забезпечення електронного кабінету платника податків;
 ● передача функцій щодо контролю на обласний рівень, залишаючи на районно-

му лише сервісні функції;
 ● реформування системи податкових консультацій.

Для посилення потужностей Уряду щодо поліпшення ділового клімату 
створено низку допоміжних інституцій –  Офіс із залучення та підтримки 
інвестицій, Офіс із просування експорту та High-tech Office, Національний 
комітет із промислового розвитку та експертну раду комітету. Ці структури 
орієнтовані на роботу з ключовими для подальшого розвитку економіки 
країни сферами –  залучення інвестицій, нарощування експорту та розвиток 
високотехнологічних галузей.

Для підвищення ефективності та легкості транскордонної торгівлі впроваджу-
ється реформа митниці. Зокрема, позитивні результати показує система “єдино-
го вікна” при митному оформленні товарів і транспортних засобів, що дає змогу 
спростити та прискорити процес взаємодії підприємств та органів державної 
влади, які здійснюють митний, санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-сані-
тарний, фітосанітарний, екологічний, радіологічний та інші види контролю.

На звернення Уряду Групою експертів Митно-прикордонної служби США 
проведено діагностичну місію, за результатами якої Уряду України надано 
звіт про результати аналізу політики, процедур і законів та рекомендації 
з реформування і усунення недоліків для створення сучасних, ефективних 
митних органів.
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Наразі робочою групою під головуванням Прем’єр-міністра України готується 
план заходів щодо реформування української митниці з урахуванням, зокре-
ма, зобов’язань України в межах СОТ, Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
і висновків та рекомендацій Митно-прикордонної служби США.

Впровадження в обов’язковому порядку електронних закупівель через систему 
ProZorro для всіх державних структур, місцевих органів влади та державних 
підприємств відкрило для бізнесу величезний ринок державних закупівель. 
Рівний доступ до державних закупівель для всіх ринкових гравців дасть змогу 
(зокрема, за рахунок зменшення інформаційної асиметрії) суттєво посилити 
ринкові позиції якісного чесного бізнесу в економіці. Від моменту запрова-
дження електронної системи закупівель та станом на 1 січня 2017 р. економія 
бюджетних коштів становила близько 8,3 млрд гривень, або 10,2 відсотка від 
загальної суми закупівель.

З метою підвищення ефективності регулювання Урядом була проведена робота 
із системного перегляду регуляторних актів. Сьогодні охоплено такі ключові 
сфери як сільське господарство та безпека харчових продуктів, будівництво, енер-
гетика, транспорт та інфраструктура, інформаційні технології та телекомунікації.

Забезпечено спрощення умов ведення бізнесу засобами технічного регулювання, 
зокрема прийнято понад 76 підзаконних нормативно-правових актів з метою 
реалізації Законів України “Про стандартизацію”, “Про метрологію та метроло-
гічну діяльність” та “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”.

2016 року:
 ● прийнято 1 466 національних стандарти, з яких 1 320 є ідентичними міжнарод-

ним та європейським стандартам (усього протягом 2014-2016 років прийнято 
6 749 стандартів, з яких 6 388 є ідентичними міжнародним та європейським 
стандартам);

 ● прийнято 49 технічних регламентів (46 розроблено на основі європейських 
директив), з них 48 технічних регламентів впроваджено;

 ● здійснено перехід від обов’язкової сертифікації продукції в державній системі 
сертифікації до проведення оцінки відповідності вимогам технічних регламентів;

 ● перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, скорочено 
на 87,6 відсотка;

 ● скасовано державні випробування засобів вимірювальної техніки, які заміне-
но на оцінку відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам технічних 
регламентів;

 ● удвічі скорочено перелік категорій законодавчо врегульованих засобів вимірю-
вальної техніки.

Уряд розширив склад комітету з призначення керівників особливо важливих 
для економіки підприємств. Збільшено кількість незалежних недержавних 
членів зазначеного комітету з 5 до 8 та, відповідно, збільшено до 8 представ-
ників Уряду.

За результатами конкурсів призначено керівників ПАТ «Укрзалізниця», ПАТ 
«Укрпошта».

Вперше у Державному бюджеті на 2017 рік передбачені видатки для підтрим-
ки розвитку підприємств агропромислового комплексу у сумі, еквівалентній 
1 відсотку вартості валової продукції, виробленої ними у минулому році (5,5 
млрд гривень).

Зокрема, зміни внесені до Податкового кодексу, дозволили передбачити 
спрямування 4 млрд гривень бюджетних коштів на фінансову підтримку 
підприємств-виробників сільськогосподарської продукції, яка споживається 
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на внутрішньому ринку (продукція тваринництва, овочівництва, садівниц-
тва, ягідництва).

Також бюджетом передбачається спрямувати 550 млн гривень на часткову 
компенсацію сільгосптоваровиробникам вартості придбаної ними сільсько-
господарської техніки та обладнання, а це також надасть поштовх розвитку 
підприємств сільськогосподарського машинобудування та їх суміжників.

У напрямі забезпечення верховенства права та протидії корупції Урядом 
були здійснені заходи щодо забезпечення повноцінного функціонування 
новоутворених органів із запобігання та протидії корупції.

Найважливішим антикорупційним заходом 2016 року, безперечно, стало 
масштабне електронне декларування, успішно проведене у вересні-жовтні.

Кабінетом Міністрів України затверджено розроблені в межах урядово-гро-
мадської ініціативи “Разом проти корупції” конкретні заходи щодо запобіган-
ня корупції в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади. 
У грудні 2016 року Урядом разом із громадськістю підведені перші підсумки 
цієї роботи. Така взаємодія Уряду та громадськості у боротьбі з корупцією 
триватиме 2017 року.

Від 1 вересня 2016 р. на всій території України, крім тимчасово окупованої 
та зони проведення антитерористичної операції, розпочали роботу 427 бюро 
правової допомоги, надають послуги з безоплатної первинної правової допо-
моги, доступу до безоплатної вторинної правової допомоги та електронних 
сервісів Мін’юсту, проведення правопросвітницьких заходів та посилення 
правової спроможності територіальних громад.

У напрямі підвищення якості державного управління та державних послуг 
Урядом прийнято розроблену у тісній співпраці з експертами Програми 
підтримки вдосконалення врядування та менеджменту (SIGMA), Європейської 
Комісії та громадянського суспільства Стратегію реформування державного 
управління та затверджено план заходів з її реалізації. Для координації 
впровадження Стратегії утворено Координаційну раду з питань реформуван-
ня державного управління, в межах якої визначено загальний підхід до такої 
координації та затверджено склад відповідних робочих груп. На підтримку 
впровадження Стратегії та з метою підвищення потенціалу урядових інсти-
туцій в галузі управління державними фінансами підписано Угоду з Євро-
пейською Комісією про фінансування програми “Підтримка комплексного 
реформування державного управління в Україні”.

З метою створення інституційної основи реформи державного управління 
у структурі Секретаріату Кабінету Міністрів України створено Департамент 
з питань державного управління і Департамент стратегічного планування 
та координації державної політики.

Затверджено Концепцію запровадження посад фахівців з питань реформ, яка 
спрямована на забезпечення оновлення і посилення кадрового потенціалу 
державних органів та підвищення ефективності їх роботи з підготовки та ре-
алізації ключових національних реформ, спрямованих на підвищення рівня 
життя громадян України та посилення позицій нашої держави у світових 
рейтингах конкурентоспроможності.

У межах реформування державної служби Уряд зосередився на впрова-
дженні Закону України “Про державну службу”. Протягом 2016 року для 
реалізації зазначеного Закону схвалено чотири законопроекти, прийнято 
21 постанову та 13 розпоряджень Кабінету Міністрів України, 14 наказів 
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Нацдержслужби та Мінсоцполітики, якими, зокрема:
 ● утворено Комісію з питань вищого корпусу державної служби;
 ● врегульовано порядок проведення конкурсів на обіймання посад державної 

служби та визначено вимоги до осіб, які претендують на такі посади;
 ● врегульовано питання управління персоналом державних органів, оплати 

праці тощо.

Станом на 8 лютого 2017 р. оголошено конкурс на 115 посад державної служби 
категорії “А”, проведено – 110, за результатами яких Президентом України 
призначено вісімнадцять голів райдержадміністрацій та п’ять голів облдерж-
адміністрацій; Кабінетом Міністрів України призначено 14 керівників та за-
ступників керівників центральних органів виконавчої влади; 13 державних 
секретарів міністерств, Державного секретаря Кабінету Міністрів України; 
трьох заступників Державного секретаря Кабінету Міністрів України.

З метою вдосконалення процедури підготовки та прийняття рішень Уряду, 
внесено низку змін до Регламенту Кабінету Міністрів України, якими за-
проваджено квартальне планування розгляду питань на засіданнях Уряду, 
обмежено можливість вносити проекти актів без дотримання регламент-
них вимог, вдосконалено процедуру організації роботи урядових комітетів 
та скорочено строки погодження окремих документів. Робочою групою, 
створеною в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, підготовлено проект 
нового Регламенту та повністю нового документу –  Інструкції з підготовки 
нормативно-правових документів та документів державної політики. Роз-
почато роботу із запровадження якісно нових процедур: аналізу проблем, 
на які спрямовується політика, консультацій із зацікавленими сторонами, 
прогнозування впливів на етапі розроблення рішень, оцінювання реалізації 
політики та її перегляду.

Від 15 серпня 2016 р. запроваджено обмін документами між Секретаріатом 
Кабінету Міністрів, центральними органами виконавчої влади, облдержад-
міністраціями виключно в електронній формі через систему електронної 
взаємодії органів виконавчої влади.

У межах децентралізації 2016 року тривав процес добровільного об’єднання 
територіальних громад. Протягом 2016 року утворено 207 об’єднаних терито-
ріальних громад, в яких проведено перші місцеві вибори. До складу зазначе-
них територіальних громад увійшло 946 місцевих рад, що становить понад 
дев’ять відсотків загальної кількості місцевих рад базового рівня. Таким 
чином, від моменту прийняття Закону України “Про добровільне об’єднання 
територіальних громад” протягом 2015–2016 років в Україні утворено 366 
об’єднаних територіальних громад, до складу яких увійшло 1 740 сільських, 
селищних, міських рад, що становить 17 відсотків загальної кількості місце-
вих рад базового рівня.

Успішно триває фіскальна децентралізація. 2016 року власні доходи місцевих 
бюджетів зросли на 41,6 відсотка порівняно з 2015 роком, а їх частка у загаль-
них доходах зведеного бюджету зросла з 18,5 до 21,8 відсотка. 2016 року 159 
об’єднаних громад мали прямі бюджетні розрахунки з Державним бюджетом, 
отримуючи з нього освітню та медичну субвенції, а також кошти на форму-
вання власної інфраструктури.

Триває робота зі створення та розширення мережі центрів надання адміні-
стративних послуг (сьогодні в Україні функціонує 682 центри надання адмі-
ністративних послуг, через які за 2016 рік надано близько 8 700 тис. послуг). 
Паралельно здійснюється децентралізація адміністративних послуг –  місцевим 
органам влади передані повноваження щодо реєстрації прав на нерухоме 
майно, реєстрації бізнесу, місця проживання фізичних осіб та видача паспортів.



#ЗВІТУРЯДУ2016194

У напрямі відновлення безпеки держави та громадян зусилля Уряду 
спрямовані як на протидію зовнішній агресії, так і на забезпечення безпеки 
громадян всередині країни.

Урядом забезпечено чітке та безперебійне фінансування військових видатків, що 
дало змогу на належному рівні виконувати завдання із захисту територіальної 
цілісності та недоторканності держави. Це також дало можливість забезпечити 
стійку тенденцію зростання кількості військовослужбовців військової служби 
за контрактом та не проводити призову громадян за мобілізацією. Водночас 
збережено призов на строкову військову службу як одне із джерел накопичення 
підготовлених людських ресурсів. При цьому військовослужбовці строкової 
служби не залучаються до виконання завдань антитерористичної операції.

2016 року прийнято базові документи щодо оборонної реформи, зокрема 
Стратегічний оборонний бюлетень, та розроблено Державну програму 
розвитку Збройних Сил на період до 2020 року. Ці документи започаткову-
ють трансформацію Збройних Сил у більш сучасну та ефективну армію, що 
функціонуватиме за стандартами НАТО. Триває реформування Генерального 
штабу Збройних Сил.

Відповідно до стратегічних оборонних документів Державним бюджетом 
України на 2017 рік передбачено фінансування потреб безпеки та оборони 
на рівні 5,2 відсотка від валового внутрішнього продукту.

Триває процес утворення підрозділів патрульної поліції. На сьогодні 
патрульна поліція працює у 32 містах України загальною чисельністю понад 
12 тис. працівників.

У цілому 34 автопатрулі патрульної поліції задіяні до забезпечення безпеки 
дорожнього руху на автомобільних дорогах загальною протяжністю понад 
1,5 тис. кілометрів у Київській, Одеській, Львівській, Миколаївській, Херсон-
ській, Волинській, Рівненській, Закарпатській та Житомирській областях.

З метою інформаційної реінтеграції окупованих територій Урядом було 
відновлено та створено нові об’єкти телекомунікаційної інфраструктури 
в районі проведення антитерористичної операції. Започатковано мовлення 
радіо “Голос Донбасу”, орієнтованого на східні території.

 Основною метою, на яку зрештою спрямовані усі зусилля Уряду, є підви-
щення добробуту громадян.

Змінами до Державного бюджету України на 2016 рік збільшено розміри 
прожиткового мінімуму від грудня 2016 року. Таким чином, зростання 
прожиткового мінімуму 2016 року становило 116,1 відсотка проти затвердже-
ного 112,5 відсотка.

Урядом прийнято рішення про підвищення 1 січня 2017 року вдвічі міні-
мальної заробітної плати до 3 200 гривень (що перевищує прожитковий 
мінімум для працездатних осіб удвічі). Таке підвищення дасть змогу підви-
щити купівельну спроможність населення та знизити рівень бідності 
серед тих, хто працює; легалізувати заробітну плату; підвищити надхо-
дження до Державного бюджету та фондів соціального страхування, у тому 
числі пенсійного фонду. Це у подальшому дасть можливість підвищувати 
розмір пенсії.

Задля недопущення “зрівнялівки” в оплаті праці некваліфікованих та ква-
ліфікованих працівників доручено керівникам установ, закладів та ор-
ганізацій окремих галузей бюджетної сфери забезпечити в межах фонду 
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оплати праці диференціацію заробітної плати шляхом встановлення доп-
лат, надбавок, премій із урахуванням складності, відповідальності та умов 
виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці.

З метою реалізації вказаних ініціатив 2017 року видатки Державного 
бюд жету на оплату праці працівників бюджетної сфери збільшено майже 
на 40 млрд гривень порівняно з видатками 2016 року.

За даними моніторингу Мінсоцполітики, середня заробітна плата станом 
на 1 січня 2017 р. становить:

 ● працівників освіти –  5 126 гривень (збільшення на 56,8 відсотка, або 1 857 гри-
вень порівняно з 1 січня 2016 р.);

 ● працівників охорони здоров’я –  4 479 гривень (збільшення на 56,9 відсотка, або 
1 626 гривень порівняно з 1 січня 2016 р.).

Для забезпечення належного соціального захисту кожного громадянина 
України передбачено поетапне підвищення зростання розміру прожиткового 
мінімуму протягом 2017 року на 10,1 відсотка, відповідно до якого підвищува-
тимуться розміри пенсій і державних допомог.

2016 року Урядом підвищено майже вдвічі (до 2 тис. гривень) вартість 
твердого палива, на яке надаються пільги і розраховуються субсидії. На 2017 
рік обсяг субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг і субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу 
затверджено у сумі 2,5 млрд гривень.

Забезпечено адресну соціальну підтримку населення, зокрема, 6,7 млн 
сімей отримують субсидії для відшкодування витрат на оплату житло-
во-комунальних послуг. При цьому запроваджено справедливий підхід 
до визначення доходів громадян, які враховують під час призначення 
субсидії у сукупному доході, з метою посилення соціального захисту 
окремих категорій осіб.

Зусилля Уряду спрямовані на підвищення якості послуг, які надають населен-
ню. Так, Урядом здійснені рішучі кроки для реформування системи охорони 
здоров’я. Крім того, видатки на охорону здоров’я за зведеним бюджетом 2017 
року передбачені у розмірі 88,9 млрд гривень (зростають на 18,4 млрд гри-
вень, або 26,1 відсотка порівняно з 2016 роком).

Для забезпечення хворих достатньою кількістю дорогих лікарських засобів 
для лікування ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, онкології, серцево-судинних захворю-
вань, орфанних (рідкісних) недуг, забезпечення заходів імунопрофілактики 
населення тощо на 2017 рік передбачено 5,9 млрд гривень (додатково 2 млрд 
гривень до обсягу видатків 2016 року).

З метою підтримки перших кроків впровадження реформи системи 
охорони здоров’я, зокрема –  щодо запровадження системи реімбурсації 
лікарських засобів, 2017 року передбачається надати субвенцію з Держав-
ного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських 
засобів для лікування окремих захворювань (серцево-судинних хвороб, 
бронхіальної астми та цукрового діабету ІІ типу), обсягом 500 млн гривень.

2017 року також передбачається забезпечення кожної області ангіографічним 
обладнанням шляхом надання субвенції з Державного бюджету на придбання 
такого обладнання на умовах співфінансування обсягом 150 млн гривень.

З метою фінансового забезпечення проведення 2017 року в Україні пісенного 
конкурсу “Євробачення” здійснено такі кроки:
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Уряд виділив 15 млн євро (430 млн гривень) як фінансову гарантію для 
забезпечення виконання умов договору між Національною телекомпанією 
та Європейською мовною спілкою.

Київською міською державною адміністрацією виділено 34,3 млн гривень 
для забезпечення фінансування підготовчих робіт щодо проведення 2017 
року конкурсу “Євробачення”. У поточному році міським бюджетом Києва 
передбачено ще 165,7 млн гривень. Також містом буде спрямовано близько 
800 млн гривень на здійснення витрат, які пов’язані із взятими зобов’язання-
ми містом-господарем.

Державним бюджетом України на 2017 рік Держкомтелерадіо передбачені 
цільові видатки у сумі 455,7 млн гривень за бюджетною програмою “Забезпе-
чення підготовки та проведення пісенного конкурсу “Євробачення-2017”.

2016 року постановою Кабінету Міністрів України затверджено статут публіч-
ного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія 
України”. На її фінансову підтримку 2017 року передбачено видатки обсягом 
970,8 млн гривень.

Дороговказом політичних та економічних реформ залишається Угода про 
асоціацію між Україною та ЄС. Пріоритетом 2016 року стала імплементація 
положень цієї Угоди, насамперед спрямованих на створення поглибленої 
та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, тимчасове застосу-
вання яких почалося 1 січня 2016 року.

Завдяки співпраці Уряду та Парламенту 2016 року було прийнято більше 
30 Законів України, спрямованих на виконання зобов’язань за Угодою про 
асоціацію, Планом дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового 
режиму для України, пов’язаних із членством України у Енергетичному Спів-
товаристві. На розгляді Верховної Ради перебуває більше 70 законопроектів, 
положення яких пов’язані з реалізацією євроінтеграційної політики.

2016 року для підтримки реформ та імплементації Угоди про асоціацію від ЄС 
залучено допомогу у сумі 643,015 млн євро. Зокрема, зі Стороною ЄС підписано 
низку угод, у тому числі щодо реалізації комплексної Стратегії реформуван-
ня державного управління на 2016-2020 роки, а також виконання проектів 
у межах чотирьох програм прикордонного співробітництва.

Україна виконала усі вимоги, необхідні для встановлення безвізового режиму 
поїздок громадян України до країн шенгенської зони. Йдеться про виконан-
ня понад 140 завдань, зокрема щодо прийняття необхідного законодавства 
та забезпечення його належної імплементації у таких сферах як управління 
кордонами, міграція, безпека документів, недискримінація та захист прав лю-
дини, боротьба з торгівлею людьми, відмивання доходів, отриманих незакон-
ним шляхом, боротьба з корупцією. Законодавство та практики України у всіх 
цих сферах відповідають стандартам ЄС та означають відсутність будь-яких 
перешкод для функціонування безвізового режиму між Сторонами. Наразі 
питання фактичного встановлення такого режиму пересування громадян 
лежить виключно у площині політичного рішення ЄС.

Забезпечено співпрацю з Міжнародним валютним фондом. За результатами 
другого перегляду спільної з МВФ програми в межах Механізму розширеного 
фінансування (EFF) Україна 16 вересня 2016 р. отримала третій транш розмі-
ром 1 млрд доларів США (716,1 млн СПЗ), кошти якого спрямовано на попов-
нення резервів Національного банку України.

Від 3 по 16 листопада 2016 р. в Україні перебувала місія Європейського 
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Департаменту МВФ з метою започаткування третього перегляду спільної 
з МВФ програми. Місія відзначила позитивні зміни, які відбуваються в Україні 
протягом останнього часу, особливо щодо зниження рівня інфляції, зростання 
обсягів міжнародних резервів, очищення банківської системи та поступового 
відновлення економіки.

Триває співпраця з міжнародними фінансовими організаціями (МФО). Станом 
на 1 січня 2017 р. портфель проектів МФО складається з 34 проектів на загаль-
ну суму близько 3,122 млрд доларів США та 4,841 млрд євро (вісім проектів 
МБРР на суму 2,702 млрд доларів США; 9 проектів ЄБРР на суму 1,577 млрд євро 
та 420 млн доларів США; 12 проектів ЄІБ на суму 2,747 млрд євро, 1 проект “Євра-
тома” на суму 300 млн євро та чотири проекти з KfW на суму 217,5 млн євро). Про-
екти спрямовані на розвиток автомобільних доріг України, енергетичної галузі, 
муніципальної та залізничної інфраструктури, підтримку малого та середнього 
бізнесу, в тому числі, в аграрному секторі, на відновлення інфраструктури Донбасу.

Уряд швидко та рішуче реагував на виклики, які потребували прийняття 
невідкладного рішення.

З метою стабілізації банківської системи проведено націоналізацію публічно-
го акціонерного товариства комерційний банк “Приватбанк” –  найбільшого 
банку країни, фінансовий стан якого вимагав термінової докапіталізації.

У зв’язку з ситуацією, що склалася в Авдіївці Донецької області внаслідок бо-
йових дій, вжито оперативних заходів щодо відновлення систем життєзабез-
печення міста, зокрема тепло-, водо- та електропостачання. Населення міста 
забезпечують продуктами харчування та предметами першої необхідності, 
тривають роботи з відновлення житлових будинків.

У цілому за період діяльності Урядом станом на 10 лютого 2017 р. внесено 
на розгляд Верховної Ради України 240 законопроектів, з яких 40 прийнято 
в цілому, 13 –  в першому читанні, 156 готується до розгляду в першому читан-
ні. Також Кабінетом Міністрів видано 834 постанови та 886 розпоряджень, 
в тому числі щодо схвалення чотирьох стратегій (Стратегія реформування 
державного управління України на 2016-2020 роки, Стратегія модернізації 
та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, Стратегія 
реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 
Стратегія реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуван-
ню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення) 
та 10 Концепцій державної політики.

На швидкість проведення реформ впливали низка факторів як зовнішнього, 
так і внутрішнього характеру, агресія з боку Російської Федерації (від тимча-
сової окупації окремих територій України до інформаційної та торговельної 
війни), падіння світових цін на ключових товарних ринках вітчизняного екс-
порту на тлі жорсткої світової конкуренції і доволі повільного економічного 
розвитку основних торговельних партнерів, накопичені за попередні періоди 
дисбаланси в економіці, зволікання з проведенням реформ попередніми 
Урядами, інституційна слабкість системи державного управління.

З огляду на зазначені стримувальні фактори, Уряду хоча і вдалось досягти 
значного прогресу у досягненні стратегічних цілей, однак 2016 року завер-
шено повністю не усі завдання, передбачені планом пріоритетних дій Уряду 
на 2016 рік.

Як продовження розпочатої роботи та для прискорення реформ, забезпечен-
ня процесу трансформації, а також виходячи з незмінності стратегічної мети 
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забезпечення сталого економічного зростання як передумови підвищення 
рівня і якості життя громадян, наприкінці грудня Урядом презентовано 
проект Середньострокового плану пріоритетних дій до 2020 року, який 
спрямований на синхронізацію зусиль усіх зацікавлених сторін, в тому чис-
лі міжнародних організацій та донорську спільноту, та поєднання в єдиному 
стратегічному баченні державної політики країни, з метою підвищення 
добробуту громадян.

Підготовка такого документу була передбачена Програмою діяльності Кабінету 
Міністрів України, схвалена Верховною Радою України, а його зміст відповідає 
положенням цієї Програми. Під час його розроблення також було враховано 
досвід перших місяців роботи Уряду, і відповідно План має забезпечити про-
довження і нарощування тих зусиль, які були здійснені Урядом 2016 року.

Водночас проект Плану передбачає перехід від антикризового до середньостро-
кового планування і має стати орієнтиром для стабільного розвитку України.

Цей проект містить п’ять чітко окреслених стратегічних пріорите-
тів, що охоплюють різні сфери життя країни та є принциповими 
елементами її трансформації:

 ● економічне зростання –  збільшення обсягу експорту та інвестицій, подат-
кової та митної реформи, дерегуляції, земельної реформи, приватизації, 
реформування енергетичного сектору та утримання макроекономічної 
стабільності шляхом продовження фіскальної консолідації;

 ● ефективне врядування –  проведення реформи державного управління, 
децентралізації і реформи державних фінансів;

 ● розвиток людського капіталу –  проведення реформи системи освіти, 
охорони здоров’я, поліпшення надання державної соціальної підтримки, 
розвиток культури і спорту;

 ● верховенство права і боротьба з корупцією –  підтримка ефективного функці-
онування інститутів боротьби з корупцією і співробітництва, забезпечення 
рівного доступу до правосуддя, а також забезпечення ефективного захисту 
прав власності;

 ● безпека та оборона –  здійснення дій щодо захисту суверенітету та територі-
альної цілісності держави, а також найважливіші аспекти безпеки громадян.

Для кожного з пріоритетів визначені цільові показники, ключові кроки 
щодо їх досягнення та пріоритетні напрями політики, що окреслять загаль-
ні межі роботи для всієї системи органів виконавчої влади.

У січні розпочато широке обговорення Середньострокового плану з екс-
пертним середовищем, громадськістю, представниками міжнародних 
організацій. За результатами отриманих пропозицій на даний час План 
доопрацьовується та найближчим часом буде затверджений Урядом.

На основі Середньострокового плану з метою прискореної реалізації ключових 
аспектів реформістської трансформації Урядом буде сформовано пакет щодо 
ключових законодавчих змін. Цей пакет буде представлено для ретельного об-
говорення суспільством та за результатами подано до Верховної Ради України.

Урядом виконано своє головне завдання на 2016 рік, а саме –  закладено 
основу для подолання кризи і стабільного розвитку України у найближчі 
роки. Завдяки спільній роботі Уряду і Верховної Ради України країна 
увійшла у 2017 рік зі своєчасно прийнятим Державним бюджетом, яким 
визначено чіткі пріоритети розвитку на поточний рік.

Закріплення результатів, досягнутих 2016 року, реалізація планів 2017 року, 
визначення чітких пріоритетів на середньострокову перспективу та їх 
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безумовне дотримання –  це той шлях, який забезпечить нашій державі ста-
більний успіх, а її громадянам –  нову якість життя і відновлення соціальної 
справедливості.

Ми очікуємо, що вже 2017 року перші ознаки економічного відновлення, 
які досягнуті, стануть відчутними для українських громадян у вигляді ви-
щих зарплат, більш справедливих соціальних виплат, послуг вищої якості.

Україна має усі передумови для того, щоб стати успішною європейською 
державою, і Уряд, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським 
народом, особливо перед усіма тими, хто поклав життя і здоров’я за право 
України вільно обирати своє майбутнє і сьогодні захищає це право на схід-
них кордонах країни, докладе усіх зусиль, щоб реалізувати ці передумови 
і забезпечити сталий розвиток країни.




