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Фінансова стабільність України

•	Здійснено антикризові заходи щодо наповнення бюджету. 
Ліквідовано низку тіньових економічних схем

- надходження до державного бюджету зросли на 5% 
- Залишок на Єдиному казначейському рахунку становить 25,3 млрд грн

•	Спрощено процедури ведення бізнесу:
- показник України за рейтингом Doing Business поліпшився на 16 позицій 
– зі 112 до 96 позиції
- обсяги виробництва продукції сільського господарства зросли на 16%
•	Отримано підтримку міжнародних фінансових організацій – 

загалом $8,6 млрд. Виплачено $9,1 млрд боргів

•	Прийнято два пакети скорочення видатків на державний апарат – 
витрати зменшено на 10,7% (1,8 млрд грн)

•	Розроблено бюджетну і податкову реформи: скорочення податків 
з 22 до 9; мораторій на перевірки малого бізнесу на 2 роки; 
податковий компроміс



Національна безпека і оборона

•	 Відновлено боєздатність Збройних Сил України, створено і оснащено 
Національну гвардію:
- фінансування на потреби оборони і безпеки збільшено на 19 млрд грн, в 
тому числі на закупівлю, модернізацію і ремонт озброєння і військової техніки 
– на 6,4 млрд грн 
- на ЗСУ – в 2 рази або на 13,1 млрд грн
- на Нацгвардію виділено 6 млрд грн
- Встановлено 100% надбавку військовослужбовцям, які беруть участь в АТО. 
Зокрема, грошове забезпечення командиру танка з 5,414 грн збільшено до 
10,829 грн, командиру бригади з 10,624 грн збільшено до 21,249 грн.

•	 Почалося відновлення звільнених територій:
- з резервного фонду Державного бюджету виділено 300 млн грн 

•	 Уряд подав три позови до Європейського суду з прав людини проти 
Російської Федерації 

•	 Розпочато процедуру притягнення Росії до відповідальності в міжнародному суді 
ООН за порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму

•	 Прийнято урядовий Закон України «Про санкції»



Енергетична незалежність

•	Налагоджено постачання газу в Україну за реверсним 
маршрутом з Європи

• 60% газу йде з європейських країн, за рахунок нижчої ціни  
з Європи зекономлено $500 млн

•	Збільшено обсяги газових резервів з 5 до 17 мільярдів 
кубометрів

•	Зменшено споживання газу на 20%

•	Подано позов на «Газпром» до Стокгольмського арбітражу. 
Укладено тимчасовий газовий контракт на прийнятних 
умовах, щоби пройти зиму

•	Прийнято закон про реформу газотранспортної системи для 
залучення інвесторів з ЄС і США



Європейська інтеграція

•	Підписано і ратифіковано Угоду про Асоціацію з ЄС

•	Прийнято Національний план імплементації Угоди про 
Асоціацію з ЄС

•	Отримано пільговий режим (скасування мит) для 
українських експортерів на ринок ЄС: експорт до країн 
ЄС зріс на $1,5 млрд або 12,3%

•	Прийнято закони, необхідні для запровадження 
безвізового режиму. Виділено 150 млн грн на придбання 
понад 600  терміналів для видачі біометричних 
паспортів

•	Створено Урядовий офіс з питань євроінтеграції,  
у кожне відомство призначено заступника міністра  
з євроінтеграції



Оновлення влади

•	Проведено вільні й демократичні вибори Президента 
України і Верховної Ради України

•	Прийнято пакет антикорупційних законів, в тому числі 
про створення Національного антикорупційного бюро

•	Розпочато люстрацію чиновників найвищої ланки:

- до єдиного державного люстраційного реєстру 
внесено 357 осіб

- розпочався другий етап люстрації

•	Кількість чиновників скорочено на 28 тисяч

•	Кількість державних контролюючих органів скорочено  
з 56 до 28



Офіс Віце-прем’єр-міністра України



•	Створення державного інформаційно-аналітичного 
центру «Єдина країна»

•	Відновлення статусу Українського інституту 
національної пам’яті (УіНП)

•	Створення Ради міжнаціональної злагоди

•	Міжнародне визнання лідерської ролі України в 
боротьбі з Віл-інфекцією

•	Реанімація міжвідомчої комісії з питань сприяння 
розвитку вітчизняного книговидання

Офіс Віце-прем’єр-міністра України



Офіс Віце-прем’єр-міністра України.
Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 
господарства України



Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства України

•	Законодавче забезпечення децентралізації влади та реформування 
місцевого самоврядування 

•	Запровадження пілотних проектів міжмуніципального співробітництва 
із залученням міжнародної технічної допомоги

•	Розробка законів щодо зміцнення фінансової та податкової 
спроможності місцевих бюджетів, розширення повноважень 
органів місцевого самоврядування у сфері землекористування та 
адміністративних послуг 

•	Гармонізація з нормами законодавства ЄС основних вимог до 
будівель та споруд, удосконалення містобудівного законодавства, 
децентралізація повноважень у сфері архітектурно-будівельного 
контролю

•	Розробка законопроектів щодо запровадження енергетичної 
ефективності будівель та ринкових механізмів у сфері житлово-
комунального господарства   



Секретаріат Кабінету Міністрів України



Секретаріат Кабінету Міністрів України

•	Запроваджено новий регламент Кабінету Міністрів

•	Створено нову архітектуру координації роботи 
міністерств і відомств у сфері європейської інтеграції

•	Прозора і публічна система кадрових призначень

•	Залучення громадських організацій до процесу 
схвалення рішень КМУ

•	Запроваджено продаж надлишкового майна СКМУ 
шляхом проведення відкритих аукціонів

•	Оптимізовано структуру СКМУ 

•	Введено електронний документообіг  СКМУ



Міністерство аграрної політики  
та продовольства України



•	Забезпечено продовольчу безпеку держави  
(зібрано рекордний урожай зерна)

•	Удосконалено законодавчу базу  
(ухвалено «пакет євроінтеграційних законів»)

•	Налагоджено діалог з бізнесом  
(створено галузеві робочі групи)

•	ліквідовано корупційні схеми в роботі стратегічних 
підприємств (підписано зерновий контракт з НР 
Бангладеш;  
в 6 разів збільшено прибутки державних спиртових 
заводів)

•	Збільшено обсяги експорту вітчизняної продукції в ЄС

Міністерство аграрної політики  
та продовольства України



Міністерство внутрішніх справ України



Міністерство внутрішніх справ України

•	Утворення Національної гвардії України

•	Утворення підрозділів патрульної служби 
особливого призначення

•	Зміцнення обороноздатності держави

•	Реформування органів внутрішніх справ

•	Зміцнення бойового духу правоохоронців



Міністерство екології  
та природних ресурсів України



Міністерство екології  
та природних ресурсів України

•	Розвиток заповідної справи в частині збільшення 
територій природно-заповідного фонду

•	Реалізація великомасштабних проектів за рахунок 
коштів  Кіотського протоколу

•	Водозабезпечення Херсонської області та Криму 
(зміна експлуатаційного режиму Північно-Кримського 
каналу)

•	Забезпечення безпечного стану Чорнобильської АЕС 

•	До Державного бюджету надійшло 482 млн грн плати 
за видачу спеціальних дозволів на користування 
надрами



Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України 



•	В умовах фактичної газової блокади з боку РФ  забезпечено  
необхідні обсяги природного газу для безпечного проходження 
зимового максимуму

•	В умовах руйнування енергетичної інфраструктури на Сході 
країни та створенням  у зв’язку з бойовими діями  критичного 
дефіциту енергетичного вугілля збережено цілісність та  
стабільне функціонування ОЕС України

•	Здійснено термінові кроки щодо зменшення залежності ядерної 
енергетики від постачання російського палива та послуг

•	Здійснено заходи щодо впровадження Третього енергетичного 
пакету

•	Розпочато  проект інтеграції об’єднаної енергосистеми України до 
енергосистем країн ЄС (ENTSO-E)

•	Залучено значні кошти МФО для модернізації об’єктів енергетики

Міністерство енергетики  
та вугільної промисловості України 



Міністерство закордонних справ України



Міністерство закордонних справ України

•	Консолідація підтримки і солідарність держав та міжнародних 
інституцій навколо протидії російській агресії та підтримки курсу 
України на реформи

•	Підписання, ратифікація та початок імплементації Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС

•	Спрощення візового режиму з 10 країнами світу та перехід до іі-ї 
(імплементаційної) стадії безвізового діалогу з ЄС

•	Протидія російській пропаганді в іноземному медійному просторі та 
соціальних мережах

•	Домовленість з Альянсом щодо реалізації всеохоплюючих реформ у 
безпековій сфері з метою досягнення взаємосумісності з НАТО

•	Евакуація кількох десятків громадян України з гарячих точок Сирії, 
Єгипту та Палестини і звільнення 18 українських заручників у лівії



Міністерство інфраструктури України



Міністерство інфраструктури України

•	25 червня 2014 року Урядом прийнято постанову «Про утворення 
ПАТ «Українська залізниця», якою розпочато реформування галузі 
залізничного транспорту

•	В порту «Южний» виконано днопоглиблювальні роботи до відмітки 
18,5 м, що дозволило вперше в історії України прийняти судно типу 
«Кепсайз»

•	Завершено всі процедури для підписання Угоди між Україною та 
Європейським Союзом про Спільний авіаційний простір

•	Держспецтрансслужбою Мінінфраструктури постійно здійснюються 
заходи з відновлення інфраструктури Сходу: відновлено 3 школи, 
1 дитячий садочок та 1 школа-інтернат, встановлено 2 наплавних 
мости, знешкоджено понад 600 вибухо-небезпечних елементів, 
забезпечено інженерне облаштування переднього краю

•	Утворено Державну службу України з безпеки на транспорті, в 
результаті чого зменшено чисельність на 200 інспекторів та обмежено 
контролюючі функції у сфері транспорту на 25%



Міністерство культури України



Міністерство культури України

•	 Протидія інформаційно–культурній агресії: заборона «кремлівської» 
пропаганди у мистецтві, реалізація п’яти комплексних програм на підтримку 
українських військових у зоні АТО

•	 Долучення до ключової Європейської програми – «Креативна Європа» – на 
безоплатній основі. Запуск комплексної програми вивчення міжнародного 
досвіду реформування культури. Долучення до міжнародної платформи  
ICCROM та продовження на якісному рівні міжнародної співпраці в проектах 
«Бібліоміст» (США), COMUS (ЄС)

•	 Представлено на обговорення розроблену спільно з експертною 
громадськістю та міжнародними консультантами довгострокову культурну 
стратегію «Культура-2025». Процес синхронізовано з аналогічною роботою 
Міністерства культури Грузії

•	 Розроблено та ухвалено Урядом проект закону про мораторій на забудову 
у буферних зонах історичних пам’яток та впровадження порядку надання 
органами охорони культурної спадщини дозвільних документів, розроблено 
концепцію та створюється Музей Майдану

•	 Розроблено та ухвалено Урядом проект постанови, якою національні 
підприємства кінематографії замість 30% використовуватимуть 100% від 
оренди на розвиток національного кінопродукту 



Міністерство молоді та спорту України



Міністерство молоді та спорту України

•	 Збереження спортивного календаря (збори та змагання всіх рівнів) 
– оптимізація видатків після двох секвестрів бюджету, застосування 
корупційних запобіжників

•	 Реформа сфери спорту. Розроблено Концепцію реформи та проект Закону 
«Про фізичну культуру та спорт». Складено дорожню карту наступних етапів: 
ратифікація та імплементація

•	 Проект Концепції молодіжної політики до 2020 року – розроблений разом із 
громадськими активістами, молодіжними організаціями, представництвами 
ЄС, Ради Європи та ООН 

•	 Міжнародне молодіжне співробітництво: програми Американських Рад 
(«Відкритий світ» тощо)

•	 Створення системи підготовки держслужбовців і активістів «Молодіжний 
працівник» (спільно із ПР ООН) 

•	 інфраструктура: 
- підвищення прибутків об`єктів Міністерства – НСК «Олімпійський» та «Арена львів» 
- повернення  у державну власність майна (будівля під Будинок Молоді,  
вул. Еспланадна, 17, льодовий палац «Авангард», Київський Велотрек та інші) 



Міністерство оборони України



Міністерство оборони України

•	Відновлено боєздатність Збройних Сил України та їх підготовку 
до виконання завдань за призначенням

•	Забезпечено потреби Збройних Сил України необхідними 
фінансовими та матеріальними ресурсами

•	Удосконалено нормативно-правову базу шляхом прийняття 
відповідних актів Уряду щодо спрощення процедури державних 
закупівель, виконання державного оборонного замовлення та 
комплектування Збройних Сил України людськими ресурсами 

•	Організовано ефективну взаємодію між міністерствами, 
іншими органами державної влади, «Укроборонпромом» та 
підприємствами ОПК для оперативного вирішення завдань щодо 
забезпечення обороноздатності держави

•	Запроваджено комплекс заходів щодо забезпечення соціального 
захисту військовослужбовців, призваних за мобілізацією, які 
беруть участь в АТО, та членів їх сімей



Міністерство освіти і науки України



Міністерство освіти і науки України

•	Прийняття та імплементація Закону України 
«Про вищу освіту»

•	Позбавлення наукових ступенів за плагіат; 
позбавлення ВНЗ незаконно отриманих ліцензій

•	Переведення учнів, учителів, студентів, викладачів 
та навчальних закладів з тимчасово окупованих 
територій Криму і Донбасу

•	Дебюрократизація освіти: розширення повноважень 
шкіл і педагогів

•	Прозорість роботи Міністерства: вперше в історії МОН 
запроваджено on-line бухгалтерію, опубліковано  
on-line розподіл державного замовлення



Міністерствo охорони здоров’я України 



Міністерствo охорони здоров’я України 

•	Забезпечено ліками усі регіони по загальнодержавних програмах 
завдяки розблокуванню процедури державних закупівель. Станом на 
25.11.2014 року закуплено ліків на 1 мільярд 600 млн гривень

•	Прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 
лікарські засоби», завдяки якому розблоковано 509 тисяч доз вакцини 
БЦЖ

•	Прийнято Закон України «Про затвердження Загальнодержавної цільової 
соціальної програми протидії Віл-інфекції/СНіДу на 2014-2018 роки» з 
прогнозним бюджетом 6 мільярдів 380 мільйонів 148 тисяч гривень

•	 Урядом схвалено створення в структурі МОЗ Департаменту громадського 
здоров’я

•	Переведено медичні університети з луганського та Донецького регіонів

•	  Для потреб внутрішньо переміщених осіб, а також АТО, залучено 
гуманітарної допомоги на загальну суму понад 35 млн грн, у тому числі 
від міжнародних місій ООН – 3,6 млн грн



Міністерство соціальної політики
 України



Міністерство соціальної політики України

•	 Забезпечено своєчасно та у повному обсязі виплату пенсій та соціальних допомог

•	 Запроваджено більш доступну та справедливу програму житлових субсидій. 
Нова програма охопить більшу кількість сімей за рахунок заміни фіксованого 
10-відсоткового платежу за комунальні послуги на індивідуальний розмір платежу, 
який, залежно від доходу, може зменшитися до 3-5% 

•	 Пенсії, соціальні виплати та послуги внутрішньо переміщені особи отримують за 
фактичним місцем проживання. Забезпечується виплата допомоги для покриття 
витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг 

•	 Створено окрему державну службу для вирішення питань соціального захисту 
учасників АТО, забезпечення їх прав і гарантій як учасників бойових дій

•	 Понад 8 тисяч дітей з родин учасників Революції гідності та АТО пройшли 
реабілітацію та оздоровлення за кордоном без залучення бюджетних коштів

•	 Зменшено пенсії високопосадовцям - прокурорам, народним депутатам, суддям та 
державним службовцям, що є початком остаточного скасування системи пільг та 
привілеїв для усіх посадовців 

•	 Розроблено проект Трудового кодексу України з урахуванням європейських 
стандартів та секторальний план Мінсоцполітики з імплементації Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС



Міністерство фінансів України



Міністерство фінансів України

•	Збалансування Державного бюджету, утримання 
дефіциту бюджету в межах до 4% та забезпечення 
фінансування захищених видатків бюджету

•	Підготовка пропозицій щодо реформи 
міжбюджетних стосунків

•	Реформа податкової системи

•	 Реформа системи соціального страхування

•	Залучення зовнішнього фінансування та співпраця 
із зовнішніми партнерами



Міністерство юстиції України



Міністерство юстиції України

•	Прийняття антикорупційного пакету законів

•	Запровадження Системи електронних торгів 
арештованим майном СЕТАМ

•	Запровадження пілотного проекту  по спрощенню 
процедури  реєстрації та вчинення реєстраційних дій 

•	Розробка та реалізація закону про очищення влади

•	Представництво України в європейських судах 
із захисту прав, пов’язаних з анексією Криму та 
військовою агресією Російської Федерації



Міністерство економічного розвитку                              
і торгівлі України



•	Прийняття та імплементація нової редакції Закону 
України «Про здійснення державних закупівель»

•	Запровадження мораторію на проведення перевірок 
контролюючими органами, спрощення процедур 
відкриття та припинення бізнесу, скорочення кількості 
документів дозвільного характеру з 143 до 85

•	Прийняття законів України «Про стандартизацію» та 
«Про метрологію та метрологічну діяльність» 

•	Євроінтеграція:  ратифікація Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС, автономний преференційний режим 
доступу українських товарів на європейський ринок.

•	Активізація співробітництва з МФО

Міністерство економічного розвитку                              
і торгівлі України
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