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ВСТУПНЕ СЛОВО
Прогрес виконання плану реформ не завжди дорівнює прогресу сприйняття змін суспільством. Саме до такого висновку штовхає аналіз
карти показників моніторингу прогресу реформ та результатів соціологічних опитувань сприйняття та довіри до реформ. Адже на прохання
соціологів оцінити наявність видимих змін майже в усіх пріоритетних реформах респонденти були вкрай критичними: прогрес є, але його
темпи не влаштовують українців. Лідерами у позитивній оцінці сприйняття є реформи збройних сил, сфера просування інтересів України у
світі, результатом чого став прогрес євроінтеграційних процесів, реформа поліції та прогрес у децентралізації. Серед аутсайдерів довіри
– боротьба з корупцією, реформа судової системи, державної служби, системи охорони здоров’я тощо.
Національна рада реформ була створена не для того, аби двічі на місяць рапортувати про винятково позитивні рішення. Якби це було так,
найбільші міжнародні донори та партнери ніколи б нас не підтримали. Одне з основних завдань Нацради полягає у тому, щоб сприяти
позитивним змінам під тиском не лише МВФ, ЄБРР чи Європейського Союзу, але, в першу чергу, наших співвітчизників. Технократичне
виконання плану реформи на папері повинно спиратися на позитивне сприйняття реформ людьми. Саме на цьому ми будемо робити
акцент протягом наступного періоду.

Дмитро Шимків,
Секретар Національної
ради реформ,
Заступник Глави
Адміністрації
Президента України

Минулі дев’ять місяців принесли достатньо багато якісних результатів у більшості галузей реформування. Ця робота стане надійним ґрунтом
для подальших змін. Зокрема, успішний досвід створення паралельних структур у поліції та державних закупівлях було тиражовано на
реформу дерегуляції. Завершується створення Офісу ефективного регулювання, метою якого буде аналіз та удосконалення регулювання
різноманітних сфер, передусім, галузі малого та середнього бізнесу.
Відбулось якісне обговорення концепцій податкової реформи. За столом Національної ради реформ прозвучали позиції Міністерства
фінансів, парламентського комітету, експертів громадянського суспільства. Триває пошук компромісного бачення.
Вперше відбулось засідання Нацради повністю присвячене антикорупційній реформі. Завершується формування основних органів та
інституцій. Є відчутний прогрес у формуванні Національного антикорупційного бюро, було приведено до присяги перших детективів
та досягнено компромісу навколо формування Національної антикорупційної агенції. Разом з тим, серед пріоритетних наступних кроків
- формування Антикорупційної прокуратури, затвердження персонального складу Національної ради з антикорупційної політики,
повноцінний старт роботи Бюро.
У цьому звіті ви зможете ознайомитися з детальним описом прогресу реформ, перемогами та невдачами. Головне, що громадяни України
готові брати участь у впровадженні змін. Принципи Майдану та демократії участі знайшли відображення у сервісі електронних петицій до
Президента України. Якщо проаналізувати їх зміст, стає очевидно, що вони виносять на поверхню важливий пласт питань, які турбують
суспільство. Дуже часто ці питання знаходяться в фокусі пріоритетних реформ.
Наше основне завдання – зробити зміни незворотними. Слава Україні!
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РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ ЗА 9 МІСЯЦІВ
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РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ ЗА 9 МІСЯЦІВ
Для визначення пріоритетів у реформах, прийняття політичних рішень про зміст
реформ та координації процесу реформування була створена Національна рада реформ [1]. До
складу Національної ради входять ключові особи, що приймають рішення в країні: Президент,
Прем’єр-міністр та Голова Верховної Ради України, міністри Кабінету Міністрів України, голови
комітетів Верховної Ради України, 4 представники громадянського суспільства. У засіданнях
також беруть участь голови фракцій коаліції Верховної Ради України та керівники інших
органів влади, які запрошуються відповідно до теми засідання.
З установчого засідання Національної ради реформ 24 грудня 2014 року було
проведено 13 засідань, прийнято 172 рішення, більше половини з яких вже виконано. До
кінця 2015 року планується провести ще 5 засідань.
Основні досягнення Національної ради реформ можна об’єднати у такі напрямки:
• Національна рада реформ надала систему координат і визначила стандарти у проведенні
реформ. Була схвалена Стратегія сталого розвитку «Україна 2020», яка визначила цілі та
цільові показники реформ в Україні, було визначено 18 пріоритетів і відповідальних за
них, створено Цільові команди реформ (ЦКР) за пріоритетними напрямками та систему
моніторингу прогресу реформ (про систему моніторингу див. [Додатки]). Національна
рада реформ за підтримки її Проектного офісу відіграє суттєву роль у систематизації
інформації з планування реформ, що дозволяє бачити реформи комплексно. Для кожної реформи за участі ЦКР та відповідальних міністрів розроблені паспорти реформ,
у розробці плани-графіки реформ та логічні моделі реформ.
• Національна рада реформ надає платформу для пошуку політичного консенсусу по змісту та темпам реформ та консолідації думок та зусиль головних стейкхолдерів.
Засідання НРР - це унікальна можливість проінформувати, пояснити суть реформи та отримати думку всіх ключових осіб, що приймають рішення в країні. На засіданнях
НРР знайдено політичний консенсус щодо реформи запобігання та протидії корупції, реформи прокуратури та Укрзалізниці, реформи освіти та державних закупівель,
децентралізації та фінансового сектору та інших реформ та ініціатив.
• Національна рада реформ забезпечує участь громадянського суспільства у прийнятті рішень та відкритість процесу реформування. Членами НРР є 4 представники
громадянського суспільства, на кожне засідання запрошуються українські та міжнародні експерти та громадські активісти відповідно до теми засідання. Всі матеріали,
що обговорюються, разом з прийнятими рішеннями публікуються на сайті НРР reforms.in.ua.
• Національна рада реформ виступає модератором суперечливих та проблемних питань у реформах. На засіданні НРР заслуховувались всі варіанти податкової реформи
та зроблені кроки для узгодження ключових позицій їх авторів. НРР виступило медіатором у дискусіях між МОЗ та Мінрегіонбудом щодо узгоджень реформи охорони
здоров'я та децентралізації.
• Значна роль НРР у комунікації процесу реформ суспільству. НРР пояснює та звітує про реформи як найвищим політичним лідерам, так і громадськості. НРР підтримує
суспільну та медійну увагу на ключових та часто непопулярних питаннях у реформах.

[1] Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5
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ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ №11
Реформа запобігання та боротьби з корупцією, 18 вересня 2015 року
За результатами схвальних рішень Нацради:
• Були прийняті такі проекти Законів у
- першому читанні: пакет по виконанню спеціалізованої агенції із розшуку та
поверненню вкрадених активів;
- у другому читанні: Закон про прокуратуру (визначив положення щодо
спеціалізованої антикорупційної прокуратури), Закон щодо фінансування
політичних партій, Закон щодо відкриття реєстрів майна;
• Створено Національну раду з антикорупційної політики;
• Різні питання реформи розглядались також на інших засіданнях НРР декілька
разів (у тому числі у рамках виконання Україною міжнародних зобов’язань,
засідання №13 з виконання плану дій з лібералізації візового режиму), таким чином
привертаючи увагу головних стейкхолдерів до цього питання та покладаючи на них
зобов’язання у вигляді контролю виконання протокольних рішень та додаткового
публічного тиску.

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ №13
Реформа освіти, 5 жовтня 2015 року
На засіданні сформовано політичний консенсус щодо ключових параметрів реформи
та її темпам:
• Однозначне збереження зовнішнього незалежного оцінювання;
• Перехід до 12-річної системи загальної середньої освіти;
• Комплексна реформа змісту освіти (що включає запровадження підходу практичної
компетентності та розвантаження навчальних програм);
• Запровадження добровільної сертифікації вчителів у незалежних центрах
оцінювання;
• Оптимізація мережі шкіл;
• Створення сприятливих умов для приватного капіталу;
• Децентралізація управління та підвищення ролі роботодавців у професійній освіті;
• Перехід фінансування всіх наукових досліджень на грантову основу через
Національний фонд досліджень України.
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ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ №9
Реформа системи управління залізничного транспорту, 23 липня 2015 року
На засідання були схвалені ключові параметри реформи:
• Завершення створення ПАТ «Українська залізниця» (корпоратизація) та зміна його
організаційної структури;
• Перехід до моделі управління залізничним транспортом з урахуванням структурних
перетворень та вимог європейського законодавства, розділення інфраструктури
залізничного транспорту та операторів інфраструктури, передача функцій з
державного регулювання тарифів на залізничному транспорті передаються
незалежному регулятору – Національній комісії з регулювання у сфері транспорту
(НКРТ);
• Побудова ефективної і прозорої системи закупок;
• Зміна тарифної системи.

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ РЕФОРМ №6
Реформа державних закупівель, 15 травня 2015 року
Дійшли згоди про основні принципи та етапи реформи:
1. Впровадження пілотного проекту е-закупівель (Prozorro);
2. Підготовка до масштабування е-закупівель на всі торги до порогів ЄС
(нормативно-правові акти, ІТ, навчання);
3. Поетапний перехід на е-процедури по всіх державних закупівлях;
За результатами схвалених на засіданні рішень законопроект «Про державні
закупівлі» (2087а) прийнято ВРУ у другому читанні; розроблено план впровадження
системи електронного оскарження при здійсненні електронних закупівель.
За ініціативи Національної ради реформ та постійного моніторингу виконання
всі центральні органи виконавчої влади приєднались до системи електронних
закупівель (Prozorro).
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МОНІТОРИНГ ПРОГРЕСУ РЕФОРМ
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КАРТА ІНДИКАТОРІВ
19,6%

АНТИКОРУПЦІЙНА

СУДОВА

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

64%

45%

ПРАВООХОРОННА
СИСТЕМА

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
ТА ОБОРОНА

55%

41%

49,9%

ПРОСУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ
УКРАЇНИ В СВІТІ

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

80%

26,5%

32,4%

56%
23,5%

69%

28%

ОСВІТА

26,6%

31%

20,1%

УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

82%

59%

24%

ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР

69%
Y%

СПРИЙНЯТТЯ (TNS)
Y% громадян вважають, що зміни є

КОНСТИТУЦІЙНА

56%

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

52%

ПРОГРЕС 2015
В графіку
В зоні ризику
Значно відстає від графіку
Х% — прогрес виконання задач

ÎÖIÍÊÀ
ÂIÄÏÎÂIÄÀËÜÍÈÕ
ÐÑÒÂ
ÇÀ ÐÅÔÎÐÌÈ ÌIÍIÑÒÅ
ÒÀ ÏÐÎÅÊÒÍÎÃÎ
ÎÔIÑÓ

ЕНЕРГО
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

ПОДАТКОВА

55%

СІЛЬСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО

ДЕРЕГУЛЯЦІЯ

33%

16,1%

21,4%

65%

ДЕРЖАВНЕ
УПРАВЛІННЯ

76%
60,8%

44,3%

24,6%

23,5%

32,9%

15%

Опитування проводиться
дослідницькою компанією
TNS на замовлення
Проектного офісу
Національної ради реформ.
Щомісяця проводиться опитування 1000
респондентів з усіх регіонів і різних типів
населених пунктів у віці 18-55 років.
Серед інших, ставиться питання: На
Ваш погляд, в якій мірі відбувається
реформування в наступних сферах?

РЕФОРМА

Х%

Червоний колір – позначає респондентів,
які вважають, що МАЙЖЕ НЕМАЄ або
ЗОВСІМ НЕМАЄ змін в реформованій сфері.
Синій колір – позначає респондентів, які
відповіли, що Є АКТИВНІ зміни або Є зміни,
хоч і повільні.
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ОНОВЛЕННЯ ВЛАДИ ТА АНТИКОРУПЦІЙНА РЕФОРМА
КІНЦЕВА МЕТА РЕФОРМИ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ
Діє електронна система подання, оприлюднення та перевірки декларацій публічних
службовців
Система публічної служби базується на доброчесності та високому професіоналізмі,
забезпечує гідну винагороду, виключає кумівство

В публічному та приватному секторі
впроваджено дієві механізми
запобігання корупції

Зменшено вплив приватного капіталу на політику завдяки запровадженню державного
фінансування партій та прозорості і підзвітності партійних фінансів
Уся інформація, що становить суспільний інтерес та може виявити корупцію та/або запобігти
їй, є відкритою
Діє ефективна система виявлення та усунення корупційних ризиків, зокрема впроваджені
інструменти e-governance

Корупція не створює ризиків
національній безпеці та не є бар’єром
для сталого економічного розвитку
країни

Діє система дотримання етичної поведінки в бізнесі
Усі особи, винні в корупції, піддані відповідним санкціям та усунуті з посад

Забезпечено невідворотність
відповідальності та покарання за
корупційні правопорушення

Реалізовано ефективну систему арешту, конфіскаціїта управління активами, отриманими
злочинним шляхом
Діють перевірки на доброчесність та моніторинг способу життя публічних службовців,
незаконне збагачення карається
Спеціалізовані антикорупційні органи та суди є економічно та політично незалежними у
виконанні своїх функцій
Громадяни, бізнес та чиновники обізнані щодо явища корупції, її суспільної шкоди та
персональної відповідальності, а також щодо методів боротьби з корупцією

Суспільство сповідує "нульову
толерантність" до корупції

У суспільстві суттєво зменшена схильність та терпимість до вчинення корупційних дій
Впроваджено дієві інструменти суспільного нагляду, які дозволяють громадянам,
громадським організаціям та ЗМІ проактивно викривати корупцію

Паспорт реформи – короткий опис реформи, її основних цілей та очікуваних результатів, розроблений на основі ключових стратегічних документів України:
1. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»; 2. Коаліційна угода; 3. Програма діяльності Кабінету Міністрів України; 4. Угода про Асоціацію між Україною та ЄС (включно з DCFTA); 5. Меморандум між Україною та МВФ
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ПАСПОРТ РЕФОРМИ

ОНОВЛЕННЯ ВЛАДИ ТА АНТИКОРУПЦІЙНА РЕФОРМА
Що вдалося досягнути:
• Уряд затвердив Державну програму з імплементації Антикорупційної стратегії на 20152017рр., у якій розписані основні завдання в
межах реалізації антикорупційної реформи на
три роки, відповідальні та терміни. Проект програми пройшов обговорення з громадськістю,
одержав позитивну оцінку від експертів та міжнародних організацій. Програму розміщено на
сайті Міністерства юстиції.
• Указом Президента затверджено персональний склад Національної ради з питань антикорупційної політики, яка була створена ще в
2014 році як консультативно-дорадчий орган
при Президентові України. Головою Ради призначено Мустафу Джемілєва.
Основними завданнями Національної ради з
антикорупційної політики є:
1) підготовка та подання пропозицій щодо
визначення, актуалізації та вдосконалення антикорупційної стратегії; 2) здійснення
системного аналізу стану запобігання і протидії корупції в Україні, ефективності реалізації
антикорупційної стратегії, заходів, що вживаються для запобігання і протидії корупції;
3) підготовка та подання узгоджених пропозицій щодо поліпшення координації та взаємодії
між суб'єктами, які здійснюють заходи у сфері
запобігання і протидії корупції; 4) оцінка стану та сприяння реалізації рекомендацій Групи
держав проти корупції (GRECO), Організації
економічної співпраці і розвитку (ОЕСР), інших
провідних міжнародних організацій щодо запобігання і протидії корупції, підвищення ефективності міжнародного співробітництва України
у цій сфері; 5) сприяння науково-методичному
забезпеченню з питань запобігання і протидії
корупції. 21 вересня Рада провела своє перше
засідання.
• За результатами відкритого та прозорого конкурсу 16 квітня Президент призначив Артема
Ситника на посаду директора Національного
антикорупційного бюро (НАБ).
НАБ – це спеціальний державний правоохо-

ронний орган, завданням якого є протидія
кримінальним корупційним правопорушенням,
вчиненим вищими посадовими особами, які
становлять загрозу національній безпеці. Антикорупційне бюро має стати ключовим органом,
який боротиметься з корупцією у вищих ешелонах влади. З червня триває комплектація штату
НАБ - за поточним планом до кінця року має
бути сформовано штат центрального апарату
Бюро з 506 працівників. Процес відбору відбувається за участі членів Ради громадського
контролю, сформованої шляхом відкритого голосування. Відібрані перші 70 детективів, які 7
вересня розпочали 5-тижневе навчання, після
якого вони будуть готові розпочати розслідування.
• 18 березня 2015 року Кабінетом Міністрів
України прийнято постанову про утворення Національного агентства із запобігання корупції
(НАЗК). 25 березня 2015 року урядом прийнято
акти Кабінету Міністрів України щодо проведення конкурсу з відбору членів НАЗК. НАЗК
стане центральним органом виконавчої влади,
відповідальним за формування та реалізацію
державної антикорупційної політики. Функціями Агентства є аналіз стану протидії корупції
в Україні, розробка проектів Антикорупційної
стратегії, проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції, ведення єдиних
реєстрів декларацій чиновників і осіб, які вчинили корупційні правопорушення, співпраця з
особами, які повідомляють про факти корупції,
та інші.5 членів НАЗК мали бути обраними до
кінця квітня, але процес затягнувся. У серпні
2015 року Міністерство юстиції очолило процес утворення НАЗК, вирішивши суспільний
конфлікт щодо формування конкурсної комісії
з вибору членів НАЗК - 28 серпня у результаті
прозорого та відкритого процесу були переобрані до комісії чотири представники від громадськості. 2 вересня КМУ затвердив склад
комісії, яку очолила перший заступник Міністра
юстиції. Комісія вже провела аналіз поданих
пакетів документів кандидатів на посади членів
НАЗК та розпочала індивідуальні інтерв'ю. Планується, що відбір кандидатів буде завершено
до кінця жовтня.

• Закон України "Про запобігання корупції" тації тощо. Закон суттєво скорочує можливості
(№1700-VII від 14.10.2014) визначив нову си- для вчинення корупційних дій.
стему фінансового контролю, що передбачає • Міністерство юстиції України запустило оновзаміну паперових декларацій про майно, дохо- лений реєстр корупційних правопорушників.
ди, витрати і зобов'язання фінансового харак- Раніше в реєстрі можна було здійснювати потеру публічних службовців деклараціями осіб, шук лише за прізвищем, тепер ще й за ім'ям,
уповноважених на виконання функцій держави по-батькові, місцем роботи на момент вчинення
або місцевого самоврядування, які подаються правопорушення, складом правопорушення,
через офіційний веб-сайт Національного агент- виду покарання або стягнення. Тепер за резульства з питань запобігання корупції (НАЗК). Де- татами пошуку оприлюднюється більше інфоркларації подаватимуться в електронній формі та мації. Також буде можливість скачувати файл з
оприлюднюватимуться в Єдиному державному інформацією про тих, хто нещодавно потрапив
реєстрі на веб-сайті НАЗК (за винятком окремих до реєстру. На даний момент реєстр працює у
тестовому режимі з метою виявлення та усуненвідомостей).
• 2 липня Верховна Рада ухвалила зміни до За- ня технічних проблем.
кону про прокуратуру, які зокрема визначили • 14 липня Рада ухвалила зміни до деяких запорядок утворення Спеціалізованої антико- конів України щодо посилення прозорості у
рупційної прокуратури (САП). Спеціалізована сфері відносин власності з метою запобігання
антикорупційна прокуратура має здійснювати корупції, зокрема щодо відкритості реєстрів
нагляд за досудовим розслідуванням НАБ та власників майна, транспортних засобів і землі.
підтримувати обвинувачення в судах. Згідно Закон має підвищити відкритість державних
закону керівник антикорупційної прокуратури майнових реєстрів, і громадяни отримають дота інші адміністративні посади мають бути при- ступ до інформації про власників зареєстровазначені у результаті відкритого конкурсу комі- них транспортних засобів, нерухомості та повні
сією, що складається із 4-х представників від відомості про земельні ділянки з ДержземкаГенеральної прокуратури та 7 представників, дастру (у т.ч., що важливо, і про власників та
визначених ВРУ. 17 вересня ВРУ визначила користувачів таких ділянок). Цей закон сприяє
свою сімку, 4 представники ГПУ були делего- публічному контролю за сплатою податків чивані раніше. Конкурсна комісія розпочала свою новниками, а також відкритості і прозорості орроботу 21 вересня та планує завершити процес ганів місцевого самоврядування та виконавчої
влади. Закон вступає в дію 6 жовтня 2015 року.
відбору керівника САП до початку грудня.
• 9 квітня 2015 року прийнято Закон щодо до- • 8 жовтня ВРУ прийняла проект Закону про
ступу до інформації у формі відкритих даних внесення змін до деяких законодавчих актів
(проект закону розроблений громадськими України щодо запобігання і протидії політичекспертами та поданий Президентом України), ній корупції, яким передбачається запровадити
який запроваджує поняття відкритих даних, пряме державне фінансування політичних парпередбачає оприлюднення таких даних на
центральному порталі
Указом Президента затверджено персональний склад
та веб-сайтах розНаціональної ради з питань антикорупційної політики,
порядників, зокрема
яка була створена ще в 2014 році як консультативнопередбачає обов'язкове оприлюднення
дорадчий орган при Президентові України. Головою
баз даних державних
Ради призначено Мустафу Джемілєва. 21 вересня Рада
закупівель, реєстру
провела своє перше засідання.
юридичних осіб, містобудівної докумен-

МОНІТОРИНГ ПРОГРЕСУ РЕФОРМИ
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ОНОВЛЕННЯ
ОНОВЛЕННЯВЛАДИ
ВЛАДИТА
ТААНТИКОРУПЦІЙНА
АНТИКОРУПЦІЙНАРЕФОРМА
РЕФОРМА
тій, починаючи з 2017 року. Проект закону визначає критерії, за якими партії отримуватимуть
фінансування з державного бюджету, відповідні статті видатків, а також встановлює граничні
рівні щорічних внесків на користь партій з боку
юридичних та фізичних осіб.
• 8 жовтня у першому читанні ухвалений пакет
законопроектів щодо створення спеціалізованої державної інституції з питань розшуку та
розпорядження активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також внесення
необхідних змін до Кримінально-процесуального кодексу щодо окремих питань накладення арешту на майно та змін до Кримінального
та Цивільного кодексів щодо вдосконалення
інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків. Завдяки цим законам корупціонери більше не зможуть приховати свої статки, переписуючи їх на підставних осіб
чи компанії в офшорах. Новостворювана агенція
в свою чергу зможе оперативно описувати, оцінювати, продавати майно, направляючи кошти
до спецфонду державного бюджету. Завдяки
цьому корупціонер не зможе вивести майно
з-під арешту й уникнути відповідальності.

У тому числi за 3-й квартал:
• З червня триває комплектація штату НАБ - відібрані перші 70 детективів, які 7 вересня розпочали 5-тижневе навчання, після якого вони
будуть готові розпочати розслідування.
• У серпні 2015 року Міністерство юстиції очолило процес утворення НАЗК, вирішивши суспільний конфлікт щодо формування конкурсної
комісії з вибору членів НАЗК - 28 серпня у результаті прозорого та відкритого процесу були
переобрані до комісії чотири представники від
громадськості. 2 вересня КМУ затвердив склад
комісії, яку очолила перший заступник міністра
юстиції.
Комісія вже провела аналіз поданих пакетів документів кандидатів на посади членів НАЗК та
розпочала індивідуальні інтерв'ю. Планується,
що відбір кандидатів буде завершено до кінця
жовтня.
• 2 липня Верховна Рада ухвалила зміни до За-
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внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо запобігання і протидії політичній корупції, яким передбачається запровадити
пряме державне фінансування політичних партій, починаючи з 2017 року. Проект закону визначає критерії, за якими партії отримуватимуть
фінансування з державного бюджету, відповідні статті видатків, а також встановлює граничні
рівні щорічних внесків на користь партій з боку
юридичних та фізичних осіб.
• 8 жовтня у першому читанні ухвалений пакет
законопроектів щодо
створення спеціаліМіністерство юстиції України запустило оновлений зованої державної
інституції з питань
реєстр корупційних правопорушників.
розшуку та розпорядження активами,
вересня та планує завершити процес відбору одержаними від корупційних та інших злочинів, а також внесення необхідних змін до Крикерівника САП до початку грудня.
• Раніше в реєстрі можна було здійснювати по- мінально-процесуального кодексу щодо окшук лише за прізвищем, тепер ще й за ім'ям, ремих питань накладення арешту на майно та
по-батькові, місцем роботи на момент вчинення змін до Кримінального та Цивільного кодексів
правопорушення, складом правопорушення, за щодо вдосконалення інституту спеціальної конвидом покарання або стягнення. Тепер за ре- фіскації з метою усунення корупційних ризиків.
зультатами пошуку оприлюднюється більше ін- Завдяки цим законам корупціонери більше не
формації. Також буде можливість завантажува- зможуть приховати свої статки, переписуючи їх
ти файл з інформацією про тих, хто нещодавно на підставних осіб чи компанії в офшорах. Новопотрапив до реєстру. На даний момент реєстр створювана агенція в свою чергу зможе операпрацює у тестовому режимі з метою виявлення тивно описувати, оцінювати, продавати майно,
направляючи кошти до спецфонду державного
та усунення технічних проблем.
•14 липня Рада ухвалила зміни до деяких за- бюджету. Завдяки цьому корупціонер не зможе
конів України щодо посилення прозорості у вивести майно з-під арешту й уникнути відпосфері відносин власності з метою запобігання відальності.
корупції, зокрема щодо відкритості реєстрів
власників майна, транспортних засобів і землі. Що не вдалося:
Закон має підвищити відкритість державних
майнових реєстрів, і громадяни отримають до- • Затримка у створенні Спеціалізованої антиступ до інформації про власників зареєстрова- корупційної прокуратури призвела до того, що
них транспортних засобів, нерухомості та повні Антикорупційне бюро не може розпочати провідомості про земельні ділянки з Держземка- ведення розслідувань корупційних правопорудастру (у т.ч., що важливо, і про власників та шень, хоча вже має готових для цього детеккористувачів таких ділянок). Цей закон сприяє тивів.
публічному контролю за сплатою податків чи- • Затримка у створенні Національного агентновниками, а також відкритості і прозорості ор- ства із запобігання корупції відтерміновує почаганів місцевого самоврядування та виконавчої ток функціонування нової системи фінансового
влади. Закон вступає в дію 6 жовтня 2015 року.
моніторингу публічних службовців.
• 8 жовтня ВРУ прийняла проект Закону про • Створення (визначення) позасудового мехакону про прокуратуру, які зокрема визначили
порядок утворення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Згідно закону
керівник антикорупційної прокуратури та інші
адміністративні посади мають бути призначені
у результаті відкритого конкурсу комісією, що
складається із 4-х представників від Генеральної прокуратури та 7 представників, визначених
ВРУ. 17 вересня ВРУ визначила свою сімку, 4
представники ГПУ були делеговані раніше.
Конкурсна комісія розпочала свою роботу 21
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нізму з нагляду у сфері доступу до інформації
передбачено Антикорупційною стратегією на
2015-2017 рр. Наразі ще не визначений центральний орган, що здійснюватиме такий нагляд.
• У ВРУ ще не внесено проект Закону про порядок перевірки на доброчесність осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, хоча це передбачено
програмними документами. У серпні 2015 року
Міністерство юстиції направило законопроект
до Європейської Комісії "За демократію через
право" (Венеціанська комісія) для отримання
висновку на предмет відповідності європейським стандартам.

Необхідні дії зараз, щоб надолужити
(прискорити) прогрес у реформі:
• Завершити навчання першої групи детективів
НАБ. Продовжити набір на слідчі та адміністративні позиції в штаті НАБ.
• Завершити процес відбору п’яти членів НАЗК.
Сформувати мінімально необхідний штат Агентства для початку його діяльності.
• Призначити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також мінімально
необхідну кількість антикорупційних прокурорів для супроводження розслідувань Антикорупційного бюро.
• Прийняти у другому читанні пакет законопроектів щодо створення спецагенції з розшуку та
повернення вкрадених активів, а також внесення відповідних змін до кодексів з метою врегулювання механізмів арешту та спецконфіскації
майна, отриманого злочинним шляхом.
• Відкрити та забезпечити функціонування відповідно вимогам законодавства реєстрів власників нерухомого майна, транспортних засобів
та земельних ділянок.
• Розробити план антикорупційної комунікаційної кампанії. Провести міжнародну антикорупційну конференцію 16 листопада в Києві.

ОНОВЛЕННЯ ВЛАДИ ТА АНТИКОРУПЦІЙНА РЕФОРМА

45%

Прогрес
виконання задач
на 2015 рік

ЗАВДАННЯ
Затверджено Державну програму з
імплементації Антикорупційної стратегії на
2014-2017 рр.

СПРИЙНЯТТЯ
РЕФОРМИ
19,6%

100%

РЕЗУЛЬТАТИ

СПРИЙНЯТТЯ

75%

НАБ успішно завершило розслідування, за
результатами яких конфісковано не менше 20%
заарештованого майна, коштів, у тому числі за
кордоном (після створення НАБ)

Індекс сприйняття корупції зріс і наблизився до
цільового показника

0%

Проведено повну перевірку декларацій всіх
публічних службовців, щодо яких вона має проводитися відповідно до Закону «Про запобігання
корупції»

Група держав Ради Європи проти корупції
(GRECO) позитивно оцінює стан виконання
рекомндацій у сфері запобігання
та протидії корупції

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) створено та розпочало роботу

38%

Функціонує єдиний державний веб-портал
відкритих даних. На веб-порталі оприлюднено
визначені Кабінетом Міністрів України набори
даних, придатних для вільного використання
інформації та її обробки

Рівень довіри до НАБ

Введено в дію нову систему фінансового
контролю активів і доходів державних
службовців

0%

5 баз даних оприлюднюються та регулярно
оновлюються

Відсоток осіб, які мали корупційний досвід
(35%, TNS)

Змінено законодавство щодо фінансування політичних партій та виборчих кампаній,
щодо запровадження державного
фінансування політичних партій

75%

Прийнято законопроект щодо оприлюднення суспільно важливої інформації у
формі відкритих даних та визначено орган
державного нагляду у сфері доступу до
публічної інформації

75%

Прийнято законопроект щодо перевірки на
доброчесність публічних службовців

25%

Національне антикорупційне бюро (НАБ)
створено та розпочало роботу

Спеціалізована антикорупційна прокуратура створена та розпочала свою роботу

83%

80,4%

ГРОМАДЯНИ ВВАЖАЮТЬ ЩО:
ЗМІН НЕМА
ЗМІНИ Є

Опитування проводиться
дослідницькою компанією
TNS на замовлення
Проектного офісу
Національної ради реформ.
Щомісяця проводиться опитування 1000
респондентів з усіх регіонів і різних типів
населених пунктів у віці 18-55 років.
Серед інших, ставиться питання: На
Ваш погляд, в якій мірі відбувається
реформування в наступних сферах?

Суспільство оцінює боротьбу з корупцією як
успішну (19.6%, TNS)

Червоний колір – позначає респондентів,
які вважають, що МАЙЖЕ НЕМАЄ або
ЗОВСІМ НЕМАЄ змін в реформованій сфері.
Синій колір – позначає респондентів, які
відповіли, що Є АКТИВНІ зміни або Є зміни,
хоч і повільні.
ОПИС МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ НА СТОРІНКАХ 64-66

КАРТА ПОКАЗНИКІВ / SCORECARD

В ГРАФІКУ

В ЗОНІ РИЗИКУ

ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ
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РЕФОРМА ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
КІНЦЕВА МЕТА РЕФОРМИ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ
Поетапний перехідна електронні торги

ПРОЗОРІСТЬ ЗАКУПІВЕЛЬ
через запровадження електронних
торгів та моніторингу

Законодавче забезпечення електронних торгів та Імплементація необхідних
міжнародних стандартів
Створення ВІ-модулю, статистика та аналітика
Створення системи зовнішнього моніторингу та оцінки ризиків
Запровадження ефективної системи оскаржень

Найкраща у Європі система державних
/ публічних закупівель, яка забезпечить
ефективне витрачання державних коштів

КОНКУРЕНТНІСТЬ ТОРПВ
через повернення довіри бізнесу та
просування нової системи закупівель

Збір та оприлюднення бізнес-аналітики
Проактивне залучення постачальників на торги
Спрощення доступу бізнесу до участі в державних закупівлях
Запровадження e-learning & е-testing з подальшою добровільною
сертифікацією закупівельників

ПРОФЕСІЙНІСТЬ ЗАКУПІВЕЛЬНИКІВ
через запровадження системи навчання
та роз'яснень

Створення проактивної системи роз'яснень

Створення типових специфікацій

ПРИЄДНАННЯ ДО УГОДИ СОТ ПРО
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ
та розвиток експортних можливостей

Паспорт реформи – короткий опис реформи, її основних цілей та очікуваних результатів, розроблений на основі ключових стратегічних документів України:
1. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»; 2. Коаліційна угода; 3. Програма діяльності Кабінету Міністрів України; 4. Угода про Асоціацію між Україною та ЄС (включно з DCFTA); 5. Меморандум між Україною та МВФ
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ПАСПОРТ РЕФОРМИ

РЕФОРМА ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Що вдалося досягнути:
• Розроблено та запущено систему електронних державних закупівель ProZorro.
• Станом на 1 жовтня 2015 року у системі працюють більше 980 державних замовників, оголошено торгів
Попередня економія складає близько 300 млн. грн.
більш ніж на 4 млрд. грн., середня економія складає 12-18%. Порівняно із показниками другого кварталу,
ці цифри зросли більш ніж у три рази.
• Сформульовано та погоджено нові функції профільного департаменту МЕРТ, визначено його нову структуру, набрана команда, включаючи 10 нових спеціалістів.
• Призначено нового в.о. директора ДП «Зовнішторгвидав», проведено фінансовий аналіз діяльності підприємства.
• Проведено IT-аудити діючого веб-порталу та системи ProZorro, визначено можливі шляхи інтеграції обох систем.
• Розпочато процес приєднання України до Угоди СОТ про державні закупівлі.
• Розроблено road map гармонізації української системи закупівель до європейських директив.
У тому числi за 3-й квартал:
• Змінено законодавство про державні закупівлі для забезпечення подальшого руху реформи. Встановлено антикорупційні та дерегуляційні норми, підвищено пороги закупівель, що підпадають під дію Закону (це можливість проводити близько 70% закупівель в електронному вигляді вже сьогодні), приведено законодавство у відповідність
із міжнародними вимогами.
• Проект Закону передбачає створення абсолютно нової системи державних закупівель (які тепер називатиРозроблено проект Закону про публічні закупівлі.
муться публічними закупівлями), встановлює поняття електронних закупівель, передбачає поетапне переведення всіх закупівель в електронну форму протягом 2016 року.
• Розпочато переведення роз’яснень з питань здійснення державних закупівель в електронний вигляд та створено портал підтримки замовників help.vdz.ua.
Необхідні дії зараз, щоб надолужити (прискорити) прогрес у реформі:
• Забезпечити прийняття Закону про публічні закупівлі ще у 2015 році.
• Налагодити співпрацю з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації для отримання сертифікату безпеки на систему ProZorro.
• Забезпечити можливість інтеграції системи електронних закупівель з відкритими реєстрами.
• Дозволити на законодавчому рівні використання міжнародних провайдерів хмарних технологій, сертифікованих за ISO27001, для розміщення несекретної державної інформації.
• Затвердити road map гармонізації української системи закупівель до європейських директив на рівні Кабінету Міністрів України.

МОНІТОРИНГ ПРОГРЕСУ РЕФОРМИ
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РЕФОРМА ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

52%

Прогрес
виконання задач
на 2015 рік

ЗАВДАННЯ
Посилення спроможності та оптимізація
виконання функцій департаментом регулювання державних закупівель Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України

СПРИЙНЯТТЯ
РЕФОРМИ

26,5%
73,5%

ГРОМАДЯНИ ВВАЖАЮТЬ ЩО:
ЗМІН НЕМА
ЗМІНИ Є

100%

РЕЗУЛЬТАТИ

СПРИЙНЯТТЯ

Розроблена та прийнята нова норм.-правова база у сфері держзакупівель згідно
DCFTA на 2015-17р.

75%

Економія від заявленої вартості конкурсних торгів

Сформовано високий рівень довіри до електронної
системи державних закупівель

Встановлення антикорупційних заходів в
законодавстві України

75%

В електронному вигляді проводяться всі закупівлі,
які підпадають під дію закону

Сформовано високий рівень довіри до
Уповноваженого органу з боку бізнесу

Інтеграція ІТ-системи Prozorro з державним веб-порталом та встановлення
державного контролю

50%

Зросла середня кількість учасників в процедурах
закупівлі

Прийняті зміни до законодавства про
електронні закупівлі

33%

Зросла частка процедур закупівель в ProZorro, де є
учасники з різних регіонів України

Процедури закупівель переведено в
електронну форму

0%

Зросла кількість учасників закупівель
в Україні з інших країн

Україна приєдналася до Угоди СОТ про
державні закупівлі

33%

Збільшення частки конкурентних процедур

Опитування проводиться
дослідницькою компанією
TNS на замовлення
Проектного офісу
Національної ради реформ.
Щомісяця проводиться опитування 1000
респондентів з усіх регіонів і різних типів
населених пунктів у віці 18-55 років.
Серед інших, ставиться питання: На
Ваш погляд, в якій мірі відбувається
реформування в наступних сферах?
Червоний колір – позначає респондентів,
які вважають, що МАЙЖЕ НЕМАЄ або
ЗОВСІМ НЕМАЄ змін в реформованій сфері.
Синій колір – позначає респондентів, які
відповіли, що Є АКТИВНІ зміни або Є зміни,
хоч і повільні.
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В ГРАФІКУ

В ЗОНІ РИЗИКУ

ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ

КАРТА ПОКАЗНИКІВ / SCORECARD

ОПИС МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ НА СТОРІНКАХ 64-66

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
КІНЦЕВА МЕТА РЕФОРМИ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ
Розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та
державними органами влади

Ефективна система влади

Створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для
діяльності органів місцевого самоврядування

Забезпечення відкритості, прозорості та участі громадськості у вирішенні
питань місцевого значення

Ефективне використання ресурсів регіонів для сталого розвитку

Створення безпечного та комфортного
середовища для життя людини в Україні
шляхом побудови ефективної системи
влади

Високий рівень
конкурентоспроможності регіонів

Сприятливі умови для ведення бізнесу

Ефективне міжрегіональне співробітництво

Державні стандарти (нормативи) якості адміністративних послуг

Висока якість послуг

Надання якісних публічних послуг

Доступність отримання послуг

Паспорт реформи – короткий опис реформи, її основних цілей та очікуваних результатів, розроблений на основі ключових стратегічних документів України:
1. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»; 2. Коаліційна угода; 3. Програма діяльності Кабінету Міністрів України; 4. Угода про Асоціацію між Україною та ЄС (включно з DCFTA); 5. Меморандум між Україною та МВФ

ПАСПОРТ РЕФОРМИ
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
Що вдалося досягнути:

порізької, Івано-Франківської, Луганської,
Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсон• Схвалено Концепцію реформування місської, Хмельницької, Чернівецької, Черкасьцевого самоврядування та територіальної
кої, Чернігівської;
організації влади та затверджено План за– подано на розгляд Уряду – 1 Перспективний
ходів з її реалізації.
план формування територій громад Кірово• Прийнято закони, які створюють правоградської області;
ві умови для підвищення фінансової та
економічної спроможності громад: «Про – знаходяться в Мін’юсті для проведення правової експертизи Перспективні плани 2 обдобровільне об’єднання територіальних
ластей – Львівської та Київської.
громад» та «Про співробітництво територі• За звітний період процес об’єднання ініціальних громад».
йовано у понад 6 тисячах територіальних
• Розроблено та схвалено Урядом Методику
громад (більше половини від існуючих).
формування спроможних територіальних
• Постановою Центральної виборчої комісії
громад (постанова від 08.04.2015 № 214).
у даних 159 об’єднаних територіальних
• У кожній області відкриті Регіональні Офіси
громадах оголошено проведення перших
Реформ за сприяння донорської допомоги.
місцевих виборів голів та депутатів відпо• Обласними адміністраціями, за підтримвідних рад.
ки Регіональних Офісів Реформ та Асо•
Утворення такої
Створено 159 об’єднаних територіальних громад, які
кількості
об’єднали майже 800 сільських, селищних, міських рад.
об’єднаних
територіальних громад стало можливим завдяки
ціації міст України, при активній учазлагодженим діям Уряду, Верховної Ради
сті громад розроблено Перспективні
України та Президента України у прийнятті
плани формування територій громад обвідповідних змін до законодавства в чаластей. Станом на кінець ІІІ кварталу у 22
стині проведення перших місцевих вибообластях схвалено Перспективні плани.
рів (прийнято Закон України від 04.09.2015
Не схвалені обласними радами Перспективза № 676). Закон дозволив додатково отрині плани 2 областей: Закарпатської, Терномати рішення Центральної виборчої комісії
пільської.
про призначення перших місцевих виборів у
• Здійснено реальну фінансову децентралі85-ти об’єднаних територіальних громадах
зацію: прийнято зміни до Бюджетного та
(до складу яких увійшло майже 400 гроПодаткового кодексів України, якими було
мад. Тобто до 74 територіальних громад, в
передано органам місцевого самоврядуяких призначено перші вибори обласними
вання додаткові бюджетні повноваження
радами, додатково приєдналося 85 теритоі стабільні джерела доходів для їх реалізаріальних громад), що у підсумку склало 159
ції.
об’єднаних територіальних громад.
• З метою консолідації органів місцевого саСтаном на 30 вересня 2015 року:
моврядування у вирішенні місцевих проблем
– затверджено КМУ Перспективні плани 19
на договірних засадах укладено 23 догообластей: Вінницької, Волинської, Дніпровори про співробітництво територіальних
петровської, Донецької, Житомирської, За-
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громад.
• Результати
Результати фінансової децентралізації за 9 місяців 2015
фінансової
року – зростання доходів місцевих бюджетів на 40,7% децентра70,9 млрд. грн. проти 50,4 млрд. грн. 2014 року.
лізації за
9
місяців
нецька, Закарпатська, Запорізька, Одеська,
2015 року – зростання доходів місцевих
Львівська, Тернопільська, Херсонська, Чербюджетів на 40,7% - 70,9 млрд. грн. пронігівська, м. Київ - Плани заходів з реаліти 50,4 млрд. грн. 2014 року. Це ті кошти,
зації регіональних стратегій розвитку розякими місцеве самоврядування спільно з
роблено і знаходяться в стадії підготовки до
громадами розпоряджаються самостійно.
схвалення
Оскільки система забезпечує автономність • Міністерством регіонального розвитку, буприйняття місцевих бюджетів і децентралідівництва та житлово-комунального госпозацію, то у майбутньому такі зміни дадуть
дарства України за підтримки проекту ЄС
синергетичний ефект і доходи місцевих
впроваджено он-лайн платформу Дербюджетів зростуть у два-три рази. Таким
жавного фонду регіонального розвитку
чином у розпорядженні органів місцевого
dfrr.minregion.gov.ua. Вперше відбір інвессамоврядування буде ресурс для вирішення
тиційних проектів регіонального розвитку
питань розвитку громад.
відбувається не в ручному режимі, а на ос• З метою консолідації органів місцевого санові відкритого конкурсу.
моврядування у вирішенні місцевих про- • Верховною Радою України
23.04.2015
блем на договірних засадах укладено 23
прийнято у першому читанні та готується
договори про співробітництво територіальдо другого читання проект Закону Украних громад.
їни «Про службу в органах місцевого са• Впроваджується Державна стратегія регіомоврядування» (нова редакція) (реєстр.
нального розвитку України, розроблено та
№2489 від 30.03.2015)
20-ма областями затверджено регіональні • Верховною Радою України прийнято Закон
стратегії розвитку (решта в стадії оновленУкраїни «Про місцеві вибори» від 14 липня
ня або затвердження), розробляються пла2015 року № 595-VIII.
ни реалізації таких стратегій, а також ство- • Пройшов перше читання у Парламенті Закорюються правові рамки для запровадження
нопроект «Про муніципальну варту», який
системи моніторингу та оцінки ефективності
дозволить місцевим радам створювати мута результативності регіональної політики,
ніципальну варту.
інституційного забезпечення регіональ- • Президент України підписав закон, що деного розвитку та фінансування програм і
централізує повноваження у сфері арпроектів регіонального розвитку на оснохітектурно-будівельного контролю та
ві стандартів та підходів ЄС (на виконання
удосконалює містобудівне законодавство прийнятого Верховною Радою України ЗаЗакон України № 320-VIII від 9.04.2015 «Про
кону України від 05.02.2015 № 156 – VIII «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
засади державної регіональної політики).
України щодо децентралізації повноважень
По 15 областях розроблено і затверу сфері архітектурно-будівельного контролю
джено Плани
заходів з реалізата удосконалення містобудівного законоції регіональних стратегій
розвитку.
давства».
По 10 областях: Вінницька, Волинська, До- • Проекти Законів «Про місцевий референ-
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
дум» зареєстровані Верховною Радою України та опрацьовуються у комітетах Верховної
Ради України.
• Держгеокадастром розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України, яким передбачено делегування повноважень органам
місцевого самоврядування з розпорядження землями державної власності і посилення державного контролю за використанням та охорону земель». Законопроект
пройшов погодження ЦОВВ та подано на
розгляд Уряду
• Дуже важливо, що після більше року опрацювання експертами та Конституційною комісією Верховною Радою України
16.07.2015 в першому читанні прийнято
проект Закону України «Про внесення змін
до Конституції України (щодо децентралізації влади)» реєстрац. № 2217а від
15.07.2015, поданий Президентом України
як невідкладний. Проект наданий Конституційному суду для отримання висновку.
Закон України «Про внесення змін до Конституції України» (щодо децентралізації
влад) реєстр 2217а 01.07.2015. попередньо
схвалено на ВРУ 31.08.2015 року
• Робоча редакція законопроекту “Про Префектів» розроблена Мінрегіоном, пройшла
обговорення в експертному середовищі та
розглянута на засіданні ЦКР, але фінальна
редакція може бути після внесення змін до
Конституції України,
• На 8 засіданні Національної ради реформ
було визначено, відповідального координатора комунікаційної підтримки реформи
- Міністерство інформаційної політики України.
• Міністерством інформаційної політики разом із Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
забезпечення розроблено, погоджено з
асоціаціями та реалізовано 1 етап єдиного
комунікаційного плану підтримки реформи: «Підтримка добровільного об’єднан-

ня громад», в рамках якого загалом по
Україні Державними телерадіоорганізаціями (НТКУ, НРКУ, ДТРК «Всесвітня служба
«УТР», обласними і регіональними ДТРК),
протягом І півріччя 2015 року проводилась
інформаційно-роз’яснювальна робота на
ТВ з питань реформи децентралізації: тематичні або спеціалізовані програми, інформаційні випуски, спеціальні рубрик тощо. У
третьому кварталі державними телерадіокомпаніями на зазначену тему видано в ефір
телевізійної продукції загальним обсягом
близько 380 годин, радіо продукції - близько 320 годин, надруковано та розміщено
візуальна реклама в закладах охорони здоров’я, залізничних вокзалах, навчальних
закладах, транспорті.
• Станом на сьогодні в рамках центрального офісу реформи розробляється стратегія
2 етапу єдиного комунікаційного плану
«Підтримка конституційних змін» на період
жовтень - грудень 2015 року, що має на меті
проведення інформаційно - роз’яснювальної
роботи в частині підтримки змін до конституції.

міністерствах, які зараз опрацьовують
розроблені матеріали, з метою розробки
дорожніх карт - планів-заходів з реформування відповідних галузей та сфер у рамках
реформи децентралізації. та приведення у
відповідність основні засади реформування
даних сфер до Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади.

Що не вдалося:

• У зв’язку із прийняттям змін до Конституції
України на етапі створення об’єднаних громад фактично ми не маємо можливості реалізувати комплексну реформу місцевого самоврядування та територіальної організації
влади у всіх галузях та сферах, які потребують реформування - децентралізації повноважень. Подальша комплексна та системна
робота з впровадження реформи має здійснюватися у контексті змін до Конституції
України, зокрема, в частині децентралізації повноважень органів виконавчої влади
та передачі їх органам місцевого самоврядування.
•
МаЗ метою ефективної співпраці з країнами-донорами при
ють
бути
прийняті
Мінрегіоні створюється Координаційна рада донорів.
Проекти
наступних
законів (у тримісячний строк після офіцій• З метою ефективної співпраці з країнами-доного набрання чинності Законом України
норами при Мінрегіоні створюється Коорди«Про внесення змін до Конституції України
наційна рада донорів, яка буде визначати
щодо децентралізації повноважень»):
необхідність спрямування технічної та фі– «Про місцеве самоврядування в Україні
нансової допомоги на реалізацію реформи
(нова редакція)»;
у напрямках, які потребують максимальної
– «Про префекта»;
уваги
– «Про засади та порядок вирішення пи• За ініціативою Мінрегіонбуду, Харківською
тань адміністративно-територіального
юридичною академією проведено аналіз заустрою України».
конодавства у 22 галузях та сферах, які потребують децентралізації владних повноважень. За дорученням Віце-прем’єр-міністра
- відповідального за реформу - пана Зубко
Г.Г. створено робочі групи у профільних
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Необхідні дії зараз, щоб надолужити
(прискорити) прогрес у реформі:
• Підтримати процес внесення змін до
Конституції України: провести комплекс
заходів на центральному, регіональному,
місцевому рівнях з інформаційно-роз’яснювальної та експертної підтримки змін до
Конституції України щодо децентралізації
влади.
• Розробити пакет законодавства з питань
децентралізації:
1. Розробити закони України необхідні для
реалізації змін до Конституції України
щодо децентралізації: «Про місцеве самоврядування в Україні» (нова редакція),
«Про префекта», «Про засади та порядок
вирішення питань адміністративно-територіального устрою України;
2. Розробити закони України, які не потребують внесення змін до Конституції
України, зокрема:
– у сфері земельних відносин, містобудування, внесення пропозицій щодо удосконалення міжбюджетних відносин,
місцевих податків і зборів, адміністративних послуг, соціальних стандартів;
– внесення пропозицій щодо удосконалення законодавства у суміжних сферах
і галузях щодо децентралізації повноважень органів виконавчої влади;
3. Розробити пропозиції щодо оптимізації
територіальної організації влади, зокрема органів територіальних органів ЦОВВ
– формування перспективної моделі адміністративних округів – майбутніх районів.
• Консолідувати органи місцевого самоврядування у вирішенні місцевих проблем на
договірних засадах:
- імплементувати законодавство в частині
реалізації проектів міжрегіонального співробітництва.
- розробити перспективні моделі територіальної організації влади, зокрема щодо
формування територіальних органів центральних органів виконавчої влади (формування адміністративних округів – майбутніх районів).
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

76%

Прогрес
виконання задач
на 2015 рік

ЗАВДАННЯ
Затвердження/ оновлення
плану заходів щодо реалізації
Концепції реформування
місцевого самоврядування
та територіальної організації
влади в Україні

СПРИЙНЯТТЯ
РЕФОРМИ

32,9%

67,1%

ГРОМАДЯНИ ВВАЖАЮТЬ ЩО:
ЗМІН НЕМА
ЗМІНИ Є

Опитування проводиться
дослідницькою компанією
TNS на замовлення
Проектного офісу
Національної ради реформ.
Щомісяця проводиться опитування 1000
респондентів з усіх регіонів і різних типів
населених пунктів у віці 18-55 років.
Серед інших, ставиться питання: На
Ваш погляд, в якій мірі відбувається
реформування в наступних сферах?
Червоний колір – позначає респондентів,
які вважають, що МАЙЖЕ НЕМАЄ або
ЗОВСІМ НЕМАЄ змін в реформованій сфері.

Прийняття Закону України
про внесення змін до
Конституції України стосовно
реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади
Забезпечення фінансування через
державний фонд регіонального
розвитку проектів розвитку (у
тому числі проектів співробітництва та добровільно об’єднаних
територіальних громад)

Прийняття Закону України
«Про добровільне об’єднання
територіальних громад» з
метою законодавчого врегулювання організаційно-правових засад формування
спроможних територіальних
громад, які здатні в межах
громади надавати належним
чином увесь обсяг публічних
послуг
Прийняття законів України щодо
внесення змін до Бюджетного та
Податкового кодексів України в
частині децентралізації фінансів,
зміцнення матеріальної та
фінансової основи місцевого
самоврядування

100%

Прийняття Закону України «Про
засади державної регіональної
політики», яким врегулювано правові, економічні та
організаційні засади державної
регіональної політики, з метою
підвищення ефективності
системи державного управління
регіональним розвитком

80%

Прийняття Закону України
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо розширення повноважень органів
місцевого самоврядування з
розпорядження земельними ділянками і здійсненням контролю
за використанням та охороною
земель»

100%

Затверджено Методику
формування спроможних
територіальних громад
Прийняття Закону України «Про
муніципальну варту» з метою забезпечення законності та охорони
порядку в громадах

100%

100%

Прийняття Закону України “Про
місцеві органи виконавчої влади”
(Про префектів)для досягнення,
на основі внесених до Конституції
України змін, оптимального розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та
органами виконавчої влади
Прийняття Закону України “Про
місцеве самоврядування в
Україні” (нова редакція) для
досягнення, на основі внесених
до Конституції України змін,
оптимального розподілу повноважень між органами місцевого
самоврядування та органами
виконавчої влади

100%

50%

Прийняття Закону України
“Про адміністративно-територіальний устрій” для
забезпечення на основі внесених до Конституції України
змін, принципу, відповідно
до якого на одній території
існує не більше одного органу
самоврядування одного рівня
та повсюдності юрисдикції
місцевого самоврядування на
рівні територіальних громад

Розробка та затвердження
Перспективних планів територій спроможних громад

85%

Створено онлайн платформу
державного фонду регіонального розвитку

100%

100%

Впроваджено європейську
систему статистичної звітності
для моніторингу та оцінки
соціально-економічного
розвитку регіонів України

80%

84%

Комунікаційна підтримка
реформи децентралізації
проведено згідно затвердженого комунікаційного плану
реформи

50%

50%

Відкриття та забезпечення
ефективної діяльності регіональних офісів реформ

100%

Прийняття Закону України
“Про органи самоорганізації
населення” (нова редакція)

60%

Затвердження Регіональних стратегій розвитку,
розроблених з урахуванням
нових підходів на основі
європейських практик

70%

Прийняття Закону України “Про
службу в органах місцевого самоврядування” (нова редакція)

60%

Затвердження Планів заходів
з реалізації регіональних
стратегій розвитку

60%

Створено єдиний уніфікований перелік стандартів
надання публічних послуг

10%

40%

Прийняття Закону України
«Про вибори депутатів
Верховної Ради АР Крим,
місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів”
(нова редакція)

100%

Схвалення нового порядку
підготовки, оцінки та відбору
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку

100%

Прийняття Закону України
“Про місцевий референдум”

50%

50%

Прийняття Закону України
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
децентралізації повноважень у
сфері архітектурно-будівельного
контролю та удосконалення
містобудівного законодавства»

100%

Синій колір – позначає респондентів, які
відповіли, що Є АКТИВНІ зміни або Є зміни,
хоч і повільні.

22

В ГРАФІКУ

В ЗОНІ РИЗИКУ

ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ

КАРТА ПОКАЗНИКІВ / SCORECARD

ОПИС МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ НА СТОРІНКАХ 64-66

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
РЕЗУЛЬТАТИ

СПРИЙНЯТТЯ

Створення на добровільній основі
об’єднаних територіальних громад

Індекс людського розвитку регіонів
завдяки реалізації державної регіональної політики

Питома вага місцевих бюджетів у зведеному
державному бюджеті

Відповідь на опитування, щодо рівня
забезпеченості базовими послугами в
громаді (освіта, медицина)

Ефективне функціонування спроможних громад щодо їх фінансової
самодостатності, приросту власних
надходжень, їх дотаційності

Індекс людського розвитку регіонів
завдяки реалізації державної
регіональної політики в порівнянні з
середнім показником по країнам ЄС

Збільшення ефективності використання земель
об’єднаних територіальних громад

Відповідь на запитання щодо наявності
дієвих методів впливу на місцеву
владу та контролю дій місцевої влади
(самовряд, правоохор, суддів)

Ефективне функціонування спроможних громад щодо їх фінансової
самодостатності

Зайнятість населення регіонів завдяки
реалізації державної регіональної
політики

Ефективне функціонування спроможних громад щодо приросту власних
надходжень

Енергоефективність регіонів завдяки
реалізації державної регіональної політики - рівень кінцевого споживання
паливно-енергетичних ресурсів

Забезпечено розподіл повноважень за принципом субсидіарності між органами місцевого
самоврядування та органами виконавчої влади
(функціональна децентралізація), а також між
органами місцевого самоврядування різного
рівня адміністративно-територіального устрою,
повноваження яких забезпечено належними
фінансовими ресурсами

Опитування голів ОМС та вибірково керівників департаментів ОМС - відповідь на питання, щодо наявності в ОМС
відповідних ресурсів та повноважень
для виконання покладених на них
функцій

Опитування голів ОМС та вибірково
- керівників департаментів ОМС відповідь на питання «Чи вважаєте
Ви, що результатом проведення
децентралізації загалом стало більш
ефективне надання публічних послуг та
більш оперативне і якісне реагування
на запити громадян?»

Індекс публічності місцевого самоврядування

Фінансова підтримка інвестиційних
проектів співробітництва територіальних громад

Енергоємність Вепр, toe/S000за
параметрами купівельної спроможності
у цінах 2005 року

Забезпечено розподіл повноважень за принципом субсидіарності між органами місцевого
самоврядування та органами виконавчої влади
(політична децентралізація), а також між
органами місцевого самоврядування різного
рівня адміністративно-територіального устрою,
повноваження яких забезпечено належними
фінансовими ресурсами

Укладання договорів про співробітництво територіальних громад за участі
сільських, селищних та міських рад

Рівень фінансування з державного бюджету програм і проектів регіонального
розвитку

Забезпечено підвищення ефективності
системи державного управління регіональним
розвитком.

Отримано технічну і фінансову
підтримку від міжнародних організацій
для реалізації проектів регіонального
розвитку (прогноз - 50 мільйонів євро у
2015-2018 бюджетних роках)

ОПИС МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ НА СТОРІНКАХ 58-60

Забезпечено організацію захисту правопорядку
та безпеки на рівні громад та регіонів

В ГРАФІКУ

В ЗОНІ РИЗИКУ

ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ
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РЕФОРМА ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ
Що вдалося досягнути:
• 2 липня Верховна Рада ухвалила секторальний Закон про Національну поліцію, який запустив реформу МВС. Він набуває чинності 7 листопада 2015 року. Зокрема - 4 липня почала роботу
нова патрульна служба в Києві. На даний момент патрульна поліція укомплектована та працює в чотирьох найбільших містах - Києві, Одесі, Львові та Харкові та охоплює аеропорт Бориспіль.
Понад 5 тисяч відібраних і навчених за новою системою хлопців і дівчат справили фантастичне враження на мешканців міст, у першу чергу, своєю людяністю і готовністю допомагати не тільки у разі порушення громадського порядку, а й у звичайних побутових ситуаціях. У мережі Інтернет з’явилися численні відео, що ілюструють нові підходи у роботі нових патрульних - вони
допомагають штовхати машини, піднімають по сходах людей у візочку, рятують тварин з проїзної частини
тощо. Цей проект дав шанс суспільству повірити у незворотність реформ і став яскравим прикладом успішПатрульна поліція укомплектована та працює у чотирьох
ної роботи уряду.
найбільших містах - Києві, Одесі, Львові та Харкові та
• Верховною Радою ухвалено комплекс змін до законодавства щодо безпеки дорожнього руху, який зокреохоплює аеропорт Бориспіль. Розпочато процес відбору
ма запроваджує фото- та відеофіксацію порушень правил дорожнього руху. Це дозволить, не знижуючи
та підготовки кадрів для патрульної поліції у 19 інших
рівень безпеки на автошляхах, прибрати з доріг правоохоронців з радарами і зменшити небезпеку корупції
в цій сфері. Закон має набути чинності в листопаді 2015 року.
містах від Закарпаття до Донецької області.
У тому числі за 3-й квартал:
• У пілотному режимі дорожня поліція патрулює 2 траси - Київ-Житомир та Київ-Бориспіль.
• Розпочато процес відбору та підготовки кадрів для патрульної поліції у 19 інших містах.
• Відповідно до нового Закону “Про прокуратуру” триває конкурс на посади у новостворених місцевих прокуратурах в усіх регіонах країни. У конкурсі взяли участь близько 11 тисяч кандидатів.
Наразі проведено тестування кандидатів на знання законодавства та на рівень загальних знань. За їхніми результатами визначені фіналісти, які пройдуть співбесіди з конкурсними комісіями.
Нові місцеві прокуратури мають бути створені 15 грудня 2015 року.
Що не вдалося:
• Ухвалення у другому читанні очікує законопроект «Про сервісні послуги та сервісні центри МВС України». Цей законопроект передбачає реорганізацію корупційних МРЕО та інших служб МВС,
що надають адмінпослуги, у сучасні служби з надання швидких та якісних послуг населенню. Законопроект пройшов довгий шлях узгодження з зацікавленими сторонами, тому очікується,
що він буде прийнятий найближчим часом.
• Також парламентарі відправили на повторне друге читання законопроект «Про Державне бюро розслідувань», який має бути доопрацьований у профільному комітеті.
Необхідні дії зараз, щоб надолужити (прискорити) прогрес у реформі:
• Необхідно ухвалити у другому читанні законопроект про сервісні послуги та сервісні центри МВС України.
• Необхідно ухвалити у другому читанні законопроект про Державне бюро розслідувань.
• Необхідно розпочати процес оновлення кадрів у регіональних прокуратурах та Генеральній прокуратурі України, це дасть можливість створити більш якісні органи прокурорського самоврядування, передбачені законом.
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РЕФОРМА ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ

41%

Прогрес
виконання задач
на 2015 рік

СПРИЙНЯТТЯ
РЕФОРМИ

44,3%

55,7%

ЗАВДАННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ

СПРИЙНЯТТЯ
Громадяни більше довіряють
новоствореним підроділам
патрульної поліції у обраних
містах (за даними TNS)

58%

15%

100%

Створена та почала функціонувати нова патрульна
служба

Прийнято Закон про органи
внутрішніх справ

65%

Прийнято пакет законів,
спрямованих на реформування МВС

67%

Розроблені стандартні
операційні процедури/робочі
методики

45%

Рух на 0,5 пунктів в позитивний бік
за індексом Рівня організаційної
злочинності (GCI)

Розроблені та затверджені
внутрішні документи, які будуть впливати на внутрішню
дисципліну і дотримання
стандартів

0%

Рух на 0,5 пунктів в позитивний бік
за індексом Надійності поліцейських
послуг (GCI)

Прийнято Закон про Національну поліцію

100%

Створений та почав функціонувати єдиний універсальний
спеціальний підрозділ

0%

Проведене якісне розслідування за
фактами переслідування активістів та
розстрілів на Майдані

Оптимізовано процеси роботи
з персоналом в МВС

17%

Створене та почало функціонувати Державне бюро
розслідування

25%

Структура МВС оптимізована та
кількісно приведена у відповідність до
європейських норм

Громадяни більше довіряють
міліції (за даними TNS)

Проведено децентралізацію
ОВС

0%

Рух на 0,5 пунктів в позитивний бік за
індексом Витрат бізнесу на організаційну злочинність

Громадяни стали відчувати себе
безпечніше

Громадяни вважають, що поліція менш
вразлива до корупції

ГРОМАДЯНИ ВВАЖАЮТЬ ЩО:
ЗМІН НЕМА
ЗМІНИ Є

Опитування проводиться
дослідницькою компанією
TNS на замовлення
Проектного офісу
Національної ради реформ.

Рух на 0,5 пунктів в позитивний бік за
Індексом Верховенства права

Щомісяця проводиться опитування 1000
респондентів з усіх регіонів і різних типів
населених пунктів у віці 18-55 років.

Рух на 0,5 пунктів в позитивний бік
за індексом Незалежності системи
кримінальної юстиції

Серед інших, ставиться питання: На
Ваш погляд, в якій мірі відбувається
реформування в наступних сферах?
Червоний колір – позначає респондентів,
які вважають, що МАЙЖЕ НЕМАЄ або
ЗОВСІМ НЕМАЄ змін в реформованій сфері.
Синій колір – позначає респондентів, які
відповіли, що Є АКТИВНІ зміни або Є зміни,
хоч і повільні.
ОПИС МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ НА СТОРІНКАХ 64-66

КАРТА ПОКАЗНИКІВ / SCORECARD

В ГРАФІКУ

В ЗОНІ РИЗИКУ

ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ
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КІНЦЕВА МЕТА РЕФОРМИ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ
Зміцнена інституційна спроможність уряду, шляхом створення Better Regulation Delivery
Office

Кардинально зменшена кількість
регуляцій, перевірок, приводів для
контакту між бізнесом та органами
влади, а також їх вартість

Зменшена кількість регуляцій, дозволів та ін
Зменшена кількість контролюючих органів
Створення прозорих, передбачуваних, обмежених цілей інспекцій
Зміцнена спроможність Державної Регуляторної Служби за рахунок кількості та
підвищення кваліфікації працівників

ТОП-30 по регуляторному середовищу
у світі до 2020 року задля:
• Розвитку малого та середнього бізнесу
• Збільшення прямих іноземних інвестицій
та капітальних інвестицій
• Здорова конкуренція на ринку

Зміцнені бар'єри на створення
нових надлишкових, та економічно
необґрунтованих правил

Вдосконалення аналізу регуляторного впливу, впровадження М-тесту, який оцінює вплив
регуляторного акту на середній та малий бізнес, а також інших провідних методів на
шляху затвердження правового акту у КМУ та у Верховній Раді
Органи влади, навчені виробляти якісний аналіз регуляторного впливу
Система технічного регулювання і система безпеки харчових продуктів приведені у
відповідність нормам ЄС та взаємно визнані
Функціонуюча та гармонізована з ЄС система ринкового нагляду

Створення та функціонування
ефективного нормативно-правового
середовища

Регулювання міжнародної торгівлі спрощено та узгоджено з вимогами DCFTA та СОТ

Зроблена можливою електронна комунікація між бізнесом та органами влади

Розроблена концепція та правова структура для створення саморегулівних організацій

Державне регулювання змінено на режим ринкового регулювання, там, де це можливо
Паспорт реформи – короткий опис реформи, її основних цілей та очікуваних результатів, розроблений на основі ключових стратегічних документів України:
1. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»; 2. Коаліційна угода; 3. Програма діяльності Кабінету Міністрів України; 4. Угода про Асоціацію між Україною та ЄС (включно з DCFTA); 5. Меморандум між Україною та МВФ
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ДЕРЕГУЛЯЦІЯ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА
Що вдалося досягнути:

державної компанії “Укрекоресурси” на
чих органів.
рення інтегрованої публічної бази даних
ринку збирання, заготівлі та утилізації • Утворено Раду бізнес-омбудсмена, що
перевірок, гармонізація із законодав• За підсумками 9 місяців 2015 року завідходів тари і упаковки, оборот якого
сприятиме, у тому числі, підвищенню
ством ЄС, продовження тимчасового
тверджено оновлену Концепцію дескладав 300 млн грн. та не мав жодного
рівня правового захисту бізнесу.
мораторію на перевірки бізнесу).
регуляції, створено Офіс ефективного
позитивного ефекту. Новий закон про • Спрощено порядок видачі дозволу на • Ще три законопроекти, що реформурегулювання з фокусом на сферах та
утилізацію тари створить до 10 000
ють
антимоіндустріях, що мають найбільшу цінність
робочих місць і очистить країну від
нопольне
заСкасовано обов’язкові сертифікати по 13 видам продукції
для малого та середнього бізнесу.
сміття.
конодавство,
• З першочергових ініціатив (212) до за- • Скасований карантинний сертифікат,
також очікують
твердження офіційного Плану було приякий вартував бізнесу майже 2 млрд
застосування праці іноземців.
на голосування у Верховній Раді Україйнято 70, після – 26. Наразі на розгляді
грн.
• Прийнято суттєві зміни до закону про
ни (спрощує для малого та середнього
ВРУ знаходиться 20 законопроектів, на • Значно скоротився термін видачі (з 5 до
захист прав інвесторів (шляхом запробізнеса, підвищує прозорість та передрозгляді КМУ – 5, на узгодженні ЦОВВ
2 днів) фіто-санітарного сертифікату в
бачуваність дій АМКУ)
вадження похідного позову (право мі– 50, інші – розробляються. Експертна
портах, що зменшило вартість його для
норитарного акціонера подати позов • У Верховній Раді України зареєстроваоцінка стану реалізації першочергових
бізнесу майже на 5 млрд грн на рік.
в інтересах товариства про відшкодуно законопроекти щодо скасування 4
ініціатив з урахуванням етапності ви- • Спрощені дозвільні процедури у надро
вання збитків); встановлення обов’язку
ліцензій на види діяльності, скасуванконання – майже 60%, безпосередньо
користуванні, що зменшило їх річну варз оприлюднення інформації про правоня або переведення на декларативний
Плану дерегучин, щодо якого є заінтересованість;
принцип 22 дозволів у сфері сільського
ляції – 41%.
встановлення вимоги щодо залучення
господарства, крім того Міністерством
У вересні на кошти донорів створено незалежний Офіс
•
Скасовано
незалежного аудитора, з метою провеекономічного розвитку і торгівлі підгоефективного регулювання (Better Regulation Delivery Office). дення оцінки правочину, щодо якого є
обов’язкові
товлено законопроект про скасування
сертифікати по
зацікавленість, на відповідність його
або переведення на декларативний
13 видам продукції, включаючи технічні
умов звичайним ринковим умовам).
принцип більше 30 дозвільних докутість на 3 млрд грн.
засоби реабілітації, миючі засоби, осно- • Встановлено, що винятково за рішен- • Спрощено порядок відкриття та ведення
ментів (на фінальній стадії узгодження
вну частину ринку палива, дитяче харчубізнесу – використання печаток суб’єкз Центральними органами виконавчої
ням суду можуть бути призупинені вивання та ін.
робництво (виготовлення) або реалізатами господарювання є добровільним.
влади).
• Україна приєдналася до Женевської угоція продукції, виконання робіт, надання • У парламенті зареєстровано чотири • Зареєстровано законопроект про переди ООН щодо автотранспорту 1958 року,
послуг суб’єктами господарювання.
законопроекти щодо реформування
лік адміністративних послуг (скороченщо дозволило скасувати обов’язкову
ня кількості послуг з більше 3 000 до
сертифікацію нових автомобілів.
менш ніж 500 та встановлення запобіжПрийнято зміни до Закону про державні закупівлі (2087а), що істотно
• В цілому скорочено кількість дозвільників для створення нових). Ще один
спрощує доступ бізнесу до державних закупівель (принцип самодекларації,
них документів (дозвіл, рішення, визаконопроект, що впорядковує надання
скорочення переліку необхідних документів та ін.).
сновок, погодження): було – 143, стало
адмінпослуг, внесено на розгляд КМУ.
– 84.
• Виконано майже 90% річного плану
• Скорочені переліки видів діяльності,
щодо адаптації європейських директив
що підлягають ліцензуванню з 56 до 30; • Майже 1,5 роки діяв мораторій щодо
контролюючих органів, які очікують на
у сфері технічного регулювання. З чотизапроваджене електронного ліцензуздійснення перевірок суб’єктів господарозгляд Верховної Ради України (ліберьох найбільш пріоритетних технічних
вання.
рювання, що було одним з найдієвіших
ралізація, введення відповідальності
регламентів – 1 прийнято, 2 на розгляді
• Ліквідовано монопольне становище
заходів захисту бізнесу від контролююпосадових осіб за неправомірні дії, ствоКМУ, 1 – на погодженні ЦОВВ.
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У тому числi за 3-й квартал:
• Завершено перемовини із донорами та
отримано перший транш технічної допомоги від канадського уряду для реалізації реформи. Підписана программа
с ЄС на фінансування Офісу ефективної
регуляції на 3 роки, починаючи з 2016
року.
• Офіс має стати ключовою рушійною силою дерегуляції. Офіс буде складатися
приблизно з 70 спеціалістів (юристів,
бізнес-аналітиків та експертів по зоні
вільної торгівлі з ЄС), що на постійній
основі будуть аналізувати регуляторне
поле України та готувати проекти нормативних документів з дерегуляції. Наразі
завершується утворення команди, вирішуються останні організаційні питання
та складання плану першочергових дій.
• У вересні прийнято зміни до регламенту КМУ, що спрощують погодження
документів дерегуляційного характеру
(строк на погодження зменшено до 5
днів, окремі документи за індивідуальним погодження прем’єр-міністра дозволяється вносити на розгляд уряду без
попереднього погодження з ЦОВВ).
• 10 листопада у Верховній Раді України
буде проведений «День економічного
розвитку та дерегуляції» у Верховній
Раді, коли мають бути проголосовані
дерегуляційні законопроекти.
• Розроблена та проходить тестування нова методика Аналізу регуляторного впливу (АРВ). Законопроект про
обов’язкове застосування АРВ в парламентських законопроектах розроблений
та надісланий на погодження до ЦОВВ
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• Досягнута попередня домовленність із
Світовим банком щодо твіннінгового
проекту із британським Офісом ефективної регуляції на наступні 12-24 місяці
• Прийнято Закон «Про електронну комерцію», що врегульовує діяльність у
цій сфері.
• Кабінетом Міністрів України прийнято
Стратегію розвитку системи технічного
регулювання до 2020 року, що є офіційною дорожньою картою гармонізації
української системи з системою ЄС.
• Національна агенція з акредитації отримала наступну порцію визнання з боку
ЄС («Оцінювання відповідності. Вимоги
до органів, що сертифікують продукцію,
процеси та послуги») та виконала свою
частину підготовки для початку процесу
укладання угоди АСАА (про взаємне визнання систем технічного регулювання).
• Реанімовано роботу Національного органу стандартизації та розблоковано роботу з прийняття гармонізованих стандартів. Наразі на завершальній стадії
проведення тендерів щодо виконання
робіт з стандартизації. Утворена робоча
група, що працює над запуском програми автоматичного перекладу стандартів
TRADOS.
• Фактично створена Держпродспоживінспекція, яка абсорбує у собі діяльність 8 інспекцій, що означає початок їх
фізичної реорганізації/ліквідації.
• Істотно скорочено перелік видів виробів
з кольорового металу, експорт яких підлягає ліцензуванню.
• Скасовано обов’язковість ветеринарного сертифікату (форма 2).
• Скасовано обов’язкову сертифікацію ім-

порту алкоголю.
• Міністерство інфраструктури зробило
часткову дерегуляцію у сфері морського
транспорту. Скасовано комісійний контроль на борту судна, хімічний контроль
ізольованого баласту, процедури при
переході між портами України, процедури оформлення яхт, фінансові гарантії
доставки вантажу. Крім того, скасовано
екологічну декларацію, запроваджено
автоматичний радіологічний контроль
та інші процедури, що істотно скорочує
термін оформлення вантажів.
Що не вдалося:
• Існує значна затримка у розгляді законопроектів у парламенті. У Верховній
Раді зареєстровано 20 законопроектів
з дерегуляції, які не вдалося ухвалити.
• Розробка та затвердження ліцензійних
умов на види діяльності, які підлягають
ліцензуванню виконується з істотним
відставанням від плану.

МОНІТОРИНГ ПРОГРЕСУ РЕФОРМИ

Необхідні дії зараз, щоб прискорити
прогрес у реформі:
• Прискорити формування та запуск роботи Офісу ефективної регуляції.
• Прискорити розгляд дерегуляційних
законiв у Верховній Раді.
• Необхідно продовжити до кінця 2016
року дію мораторію на проведення перевірок підприємств.
• Необхідно затвердити законопроекти
про чітку процедуру банкрутства, виконання контрактів, реєстрації майна
тощо, що вартувало Україні 13 місць в
рейтингу Doing Business.

ДЕРЕГУЛЯЦІЯ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

56%

Прогрес
виконання задач
на 2015 рік

ЗАВДАННЯ
Розроблено, узгоджено
та схвалено план негайної
дерегуляції «План дій щодо
дерегуляції господарської
діяльності та спрощення
регуляторної бази»

СПРИЙНЯТТЯ
РЕФОРМИ

24,6%

75,4%

ГРОМАДЯНИ ВВАЖАЮТЬ ЩО:
ЗМІН НЕМА
ЗМІНИ Є

Опитування проводиться
дослідницькою компанією
TNS на замовлення
Проектного офісу
Національної ради реформ.
Щомісяця проводиться опитування 1000
респондентів з усіх регіонів і різних типів
населених пунктів у віці 18-55 років.
Серед інших, ставиться питання: На
Ваш погляд, в якій мірі відбувається
реформування в наступних сферах?
Червоний колір – позначає респондентів,
які вважають, що МАЙЖЕ НЕМАЄ або
ЗОВСІМ НЕМАЄ змін в реформованій сфері.
Синій колір – позначає респондентів, які
відповіли, що Є АКТИВНІ зміни або Є зміни,
хоч і повільні.
ОПИС МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ НА СТОРІНКАХ 64-66

Визначено процедуру моніторингу виконання «Плану дій
щодо дерегуляції господарської діяльності та спрощення
регуляторної бази»
Розроблено, узгоджено та
схвалено Загальну концепцію
дерегуляції та План дій з її
реалізації

Державною регуляторною
службою (ДРС) розроблено та
запроваджено ефективний
механізм належної оцінки
регуляторного впливу (ОРВ),
який передбачає включення
належної ОРВ до проектів усіх
законодавчих та правових
актів (консультуючись зі
Світовим Банком) з метою
забезпечення захисту проти
надмірної зарегульованості
Внесено необхідні зміни в
Закони України «Про адміністративні послуги» та «Про
дозвільну систему у сфері
господарської діяльності»
для забезпечення можливості видачі документів
дозвільного характеру в
електронному вигляді

РЕЗУЛЬТАТИ

100%

Внесено необхідні зміни в
нормативні-правові підзаконні акти для забезпечення
можливості видачі документів дозвільного характеру в
електронному вигляді

0%

Зміни рейтингу Doing
Business

100%

Створена повнотекстова
електронна база стандартів

5%

100%

Прийнято Закон України «Про
перелік адміністративних
послуг та плату (адміністративний збір)»

75%

Зменшення кількості
органів державного нагляду
(контролю)

60%

Кількість нових національних
стандартів, гармонізованих із
стандартами ЄС

21%

70%

Проведено комплексну
інвентаризацію чинної
нормативно-правової бази у
сфері державного контролю
та регулювання підприємництва.

Виконання пунктів з плану
негайної дерегуляції
(131 пункт)

36%

20%

Розроблено концепцію
делегування окремих
функцій держави шляхом
запровадження механізмів
саморегуляції та розширено
кількість видів ділової
діяльності, які можуть
самостійно оцінювати себе
на відповідність вимогам та
прийнятим нормам на заміну
системи державного нагляду

0%

Прийнято у новій редакції
Закону України «Про технічні
регламенти та процедури
оцінки відповідності»

100%

0%

50%
Створено незалежні органи
стандартизації та метрології
відповідно до європейської
практики

100%

Скасовано неактуальні
нормативно-правові акти,
зменшено кількості документів дозвільного характеру,
дозвільно-погоджувальних
процедур, переліку видів
господарської діяльності, що
підлягають ліцензуванню, та
переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації
в Україні. Скасовано нормативно-правові акти та акти,
що використовуються для регулювання підприємницької
діяльності, які не розміщені у
вільному доступі

0%

Розроблено та впроваджено
технічні регламенти на основі
директив Ради Європи на
принципах «Нового підходу»
до технічної гармонізації
і стандартизації та «Глобального підходу» у сфері
оцінювання відповідності

89%

КАРТА ПОКАЗНИКІВ / SCORECARD

СПРИЙНЯТТЯ

Індекс ділових очікувань підприємств
України за 6 місяців 2015 року, 94.5%
(за даними НБУ)

В ГРАФІКУ

В ЗОНІ РИЗИКУ

ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ
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РЕФОРМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
КІНЦЕВА МЕТА РЕФОРМИ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ
Створено ефективну, прозору систему державних закупівель ліків та медичних виробів

ЯКІСНІ ЛІКИ ТА ВАКЦИНИ
фізично та фінансово доступні для людей

Зросла доступність ліків та медичних продуктів в результаті дерегуляції ринку
Запроваджено стратегічні довготривалі закупівлі вакцин та основних лікарських
засобів

МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ
кращої якості, які надаються більш
ефективно та у спосіб, орієнтований на
пацієнта

Мережа медичних закладів приведена у відповідність до потреб людей в охороні
здоров’я
Запроваджено автономію закладів в охорони здоров'я
Забезпечено доступ людей до якісних послуг первинної медичної допомоги

МОДЕРНІЗОВАНА СИСТЕМА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
здатна відповідати на реальні потреби
людей в охороні здоров'я, забезпечувати
доступні якісні послуги та фінансовий
захист для людей

СПРАВЕДЛИВА СИСТЕМА
ФІНАНСУВАННЯ
яка забезпечить кращий фінансовий
захист та зменшить платежі людей «з
кишені»

НОВА СИСТЕМА
ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я
яка забезпечує якісні послуги охорони
здоров'я на рівні всього населення

Створено систему «єдиного платника» в розподілі бюджетних коштів
Визначено та запроваджено гарантований обсяг безоплатної медичної допомоги
Втілено оплату медичних послуг за принципом - гроші йдуть за пацієнтом
Створено та налагоджено ефективну роботу нового Центру громадського здоров'я
Втілено принцип «Здоров’я в усіх стратегіях», Health in all policies
Розроблено та запроваджено нову систему сприяння здоров’ю
Невластиві функції МОЗ визначено та усунено або передано в аутсорсінг

ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ МОЗ
від операційного управління до розробки
політики

Запроваджено нові функцІі, для них забезпечено організаційні можливості
Запроваджено нову систему підзвітності та управління інформацією, зокрема eHealth

Паспорт реформи – короткий опис реформи, її основних цілей та очікуваних результатів, розроблений на основі ключових стратегічних документів України:
1. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»; 2. Коаліційна угода; 3. Програма діяльності Кабінету Міністрів України; 4. Угода про Асоціацію між Україною та ЄС (включно з DCFTA); 5. Меморандум між Україною та МВФ
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ПАСПОРТ РЕФОРМИ

РЕФОРМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Що вдалося досягнути:

цювати після того, як у 2019 році припиниться механізм закупівель через
міжнародні організації.
• У вересні КМУ своєю постановою дозволив МОЗ створити новий Центр
громадського здоров’я. Це важливий
перший крок у побудові нової системи громадського здоров’я в Україні.
Він покликаний замінити радянську
модель, рудиментом якої залишалася
стара Санітарно-епідеміологічна служ-

кращому випадку у середині 2016 року.
• Не відбулося істотного прогресу у де• 19 березня було прийнято закони, які
регуляції фармацевтичного ринку,
дозволяють використовувати мехаяка є основною стратегією для збільнізм державних закупівель ліків та
шення вибору та доступності ліків в
медичних виробів через міжнародні
Україні. Незважаючи на існування кільорганізації. Це ключова зміна для покох робочих груп та окремих концепдолання корупції та збільшення ефектуальних напрацювань, за 9 місяців не
тивності державних закупівель ліків та
з’явилося загальної стратегії дерегулямедичних виробів, а також для збільції фармринку в Україні.
шення їх доступності для людей.
• Де-факто не відбувається реформуУ першому півріччі прогрес у
вання Міністерства
цьому напрямку був скромним,
охорони здоров’я.
Підписано угоду зі Світовим банком про початок проекту
однак у третьому кварталі відМОЗ залишається
«Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» на основі
булося значне пожвавлення. У
структурою, зосерепозики у розмірі 214 млн. доларів на підтримку реформи
липні-серпні МОЗ обрав Дитядженою на рутинохорони здоров’я.
чий фонд ООН «ЮНІСЕФ», ПРОних бюрократичних
ОН та агенцію Crown Agents як
операціях з вкрай
агенції для здійснення закупінизькою інституційвель. 8 жовтня КМУ прийняв постанову,
ба (СЕС).
ною спроможністю для втілення реяка визначає перелік лікарських засо- • Україна долучилася до Глобальної ініформ.
бів та медичних виробів, які підлягають
ціативи з безпеки та охорони здоров’я • Прогрес у проекті Світового банку
міжнародним закупівлям. 12 жовтня
(Global Health Security Agenda). Це один
«Поліпшення охорони здоров’я на
підписано Меморандум про взаємороз ключових галузевих етапів виконання
службі у людей» на основі отриманої
зуміння щодо надання послуг із закуУгоди про асоціацію з ЄС.
позики у 214 млн. дол. практично припівлі між ЮНІСЕФ та МОЗ. 27 жовтня • МОЗ розробив власну Концепцію резупинився через організаційні труднопідписано договір з ПРООН. Підписанформи охорони здоров’я у контексті
щі.
ня угоди між МОЗ України та Crown
процесів децентралізації; у результаті її
Agents заплановано на 6 листопада
обговорення з Мінрегіонбудом та екс- Необхідні дії зараз, щоб надолужити
2015 року. Таким чином імовірність попертами на першому етапі реформи де- (прискорити) прогрес у реформі:
чатку поставок ліків міжнародними орцентралізації конфліктні питання з реганізаціями ще у 2015 році – хоч і залиформою охорони здоров’я були зняті.
• Терміново знайти компромісне рішення
шається низькою – все ж дещо зросла.
та прийняти законодавство про авто• У жовтні МОЗ спільно з Єврокомісією Що не вдалося:
номізацію закладів охорони здоров’я.
утворило робочу групу із розробки ноЦей крок є критичним для переходу до
вої національної системи державних • Прийняття законодавства щодо автонаступних етапів у реформі фінансуванзакупівель ліків та медичних виробів.
номії закладів охорони здоров’я. Таня охорони здоров’я, зокрема перехоНова прозора та ефективна система наким чином, початок процесу автономіду на фінансування за принципом «гроціональних закупівель повинна запразації лікарень має шанси розпочатися у
ші йдуть за пацієнтом».

МОНІТОРИНГ ПРОГРЕСУ РЕФОРМИ

• Посилити Міністерство охорони здоров’я кадрово та експертно. Низька
інституційна спроможність МОЗ – основне вузьке місце для швидкого прогресу у реформах.
• Вироблення спільного підходу між МОЗ
та Мінрегіонбудом щодо синхронізації
реформ охорони здоров’я та децентралізації залишається актуальним.
Відсутність такої синхронізації загрожує конфліктом між двома реформами
у 2016 році.
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РЕФОРМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

55%

Прогрес
виконання задач
на 2015 рік

ЗАВДАННЯ

40%

Створено Національний центр
громадського здоров’я,
регіональні центри та єдина
лабораторна мережа (шляхом
реорганізації наявних установ
та закладів)

Підготовлено проект щодо
підтримки реформування
системи охорони здоров’я
(позика Світового банку).

16,1%

83,9%

СПРИЙНЯТТЯ

60%

Нормативно визначено
поняття медичної послуги та
запроваджено розрахунок
її вартості

40%

Підтримка реформ серед
населення (за даними TNS)

16%

100%

Затверджено формулу
розподілу медичної субвенції
з державного бюджету
місцевим бюджетам
на основі подушового
нормативу виконання послуг
та пролікованого випадку на
засадах DRG

20%

Затвердження уніфікованих
клінічних протоколів на
основі практики доказової
медицини для станів і
захворювань, що найчастіше
зустрічаються у практиці
надання ПМД

30%

Держава піклується про
здоров’я громадян
(за даними TNS)

13%

Утворено робочу групу
з питань внесення змін
до законодавства щодо
реклами, зокрема лікарських
засобів.

50%

Перехід на фінансування
на основі подушового
нормативу

20%

Автономізація закладів
охорони здоров’я

0%

Задоволеність якістю
медичної допомоги
(за даними TNS)

5%

Розроблено необхідні законодавчі акти щодо ліквідації
корупції у сфері державних
закупівель

100%

Прийнято ЗУ Про заклади
охорони здоров’я та медичні
послуги.

50%

Створено національний
координаційний механізм
(НКМ) реформ в СОЗ

40%

Внесені зміни до Положення
про МОЗ і затверджено Наказ
про структуру МОЗ

100%

Дерегуляція фармацевтичного ринку

50%

Успішно завершено
закупівлю лікарських засобів
2015 року

40%

Новий Національний перелік
основних життєво важливих
лікарських засобів

40%

Затверджено План реалізації
реформи системи охорони
здоров'я України

СПРИЙНЯТТЯ
РЕФОРМИ

РЕЗУЛЬТАТИ

ГРОМАДЯНИ ВВАЖАЮТЬ ЩО:
ЗМІН НЕМА
ЗМІНИ Є

Опитування проводиться
дослідницькою компанією
TNS на замовлення
Проектного офісу
Національної ради реформ.
Щомісяця проводиться опитування 1000
респондентів з усіх регіонів і різних типів
населених пунктів у віці 18-55 років.
Серед інших, ставиться питання: На
Ваш погляд, в якій мірі відбувається
реформування в наступних сферах?
Червоний колір – позначає респондентів,
які вважають, що МАЙЖЕ НЕМАЄ або
ЗОВСІМ НЕМАЄ змін в реформованій сфері.
Синій колір – позначає респондентів, які
відповіли, що Є АКТИВНІ зміни або Є зміни,
хоч і повільні.

32

В ГРАФІКУ

В ЗОНІ РИЗИКУ

ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ

КАРТА ПОКАЗНИКІВ / SCORECARD

ОПИС МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ НА СТОРІНКАХ 64-66

ПОДАТКОВА РЕФОРМА
Що вдалося досягнути:
• Відбулись обговорення Концепції податкової реформи в рамках комунікаційних платформ (14 індустріальних та 6
відкритих).
• Проведено 12 зустрічей Цільової команди “Податкова реформа”, на яких
відбулось обговорення різних податкових моделей, досліджено європейський
досвід та затверджені принципи податкової реформи.
• План інституційних змін діяльності
ДФС узгоджено з міністром фінансів
04.06.2015 та МВФ.
• Проект Закону «Про внесення змін до
Податкового кодексу України (щодо
зменшення податкового тиску на платників податків)» (р.№2004) прийнято у
ВРУ, підписано Президентом. Закон набрав чинності.
• Розроблено та подано до ВРУ низку
законопроектів щодо удосконалення
податкового адміністрування.
• Прийнято ЗУ «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо податкової реформи» (запроваджено електронну систему адміністрування ПДВ,
переглянуто критерії для автоматичного відшкодування ПДВ).
• Проводяться переговори щодо узгодження податкових реформ Мінфіну
та альтернативної комітету ВРУ за дорученням Президента.
• Запроваджено Національний діалог
щодо податкової реформи, перше засідання проведено у Львові, заплановані

- Харків, Дніпропетровськ.
• Підготовлено законопроект щодо зниження ренти для приватних газовидобувних компаній.
• Розроблено Стратегію щодо перегляду
діючих Конвенцій про уникнення подвійного оподаткування з метою приведення у відповідність модельній конвенції
ОЕСР. Розпочато процедуру перегляду з
окремими країнами.
• Спрощено систему адміністрування при
використанні платниками податків реєстраторів розрахункових операцій.
• Удосконалено законодавство щодо
контролю за трансфертним ціноутворенням, приведено у відповідають до принципів ОЕСР (OECD).

бувних компаній.
• Розроблено Стратегію щодо перегляду
діючих Конвенцій про уникнення подвійного оподаткування з метою приведення у відповідність модельній конвенції
ОЕСР. Розпочато процедуру перегляду з
окремими країнами.
• Спрощено систему адміністрування при
використанні платниками податків реєстраторів розрахункових операцій.
• Удосконалено законодавство щодо
контролю за трансфертним ціноутворенням, приведено у відповідають до принципів ОЕСР (OECD).
Що не вдалося:

• Подати проект нового Податкового кодексу у вересні 2015 року до ВРУ,
оскільки профільним комітетом ВРУ
• Проводяться переговори щодо уз- була розроблена альтернативна податгодження податкових реформ Мінфіну кова модель, та за дорученням Презита альтернативної комітету ВРУ за дору- дента розпочалася спільна робота по
ченням Президента.
узгодженню єдиної податкової моделі.
• Прийняти урядовий законопроект по ренті у ВРУ,
На Національній раді реформ 3 вересня
депутати підтримали альпрезентовано податкову модель міністром
тернативний депутатський
фінансів України, яка була розроблена за
законопроект.
У тому числi за 3-й квартал:

результатами проведення комунікаційних
платформ.

• Запроваджено Національний діалог
щодо податкової реформи, перше засідання проведено у Львові, заплановані
Харків, Дніпропетровськ.
• Підготовлено законопроект щодо зниження ренти для приватних газовидо-

Необхідні дії зараз, щоб надолужити
(прискорити) прогрес у реформі:
• Тісна співпраця КМУ та ВРУ, дотримання єдиної позиції щодо реформи податкової системи.

МОНІТОРИНГ ПРОГРЕСУ РЕФОРМИ
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ПОДАТКОВА РЕФОРМА

69%

Прогрес
виконання задач
на 2015 рік

СПРИЙНЯТТЯ
РЕФОРМИ

23,5%

76,5%

ГРОМАДЯНИ ВВАЖАЮТЬ ЩО:
ЗМІН НЕМА
ЗМІНИ Є

Опитування проводиться
дослідницькою компанією
TNS на замовлення
Проектного офісу
Національної ради реформ.
Щомісяця проводиться опитування 1000
респондентів з усіх регіонів і різних типів
населених пунктів у віці 18-55 років.
Серед інших, ставиться питання: На
Ваш погляд, в якій мірі відбувається
реформування в наступних сферах?

ЗАВДАННЯ

Розроблено та затверджено
Концепцію податкової
реформи

Розроблено та затверджено
План інституційних змін
діяльності ДФС

До ПК України та інших зак.
актів внесено зміни, які
передбачені Концепцією
податкової реформи

Удосконалено податкове
адміністрування шляхом внесення змін до Податкового
кодексу України
Підписано договори про
уникнення подвійного
оподаткування з іншими
країнами та договори щодо
обміну інформацією з країнами, які внесені до переліку
офшорних зон.
Запроваджено новий режим
оподаткування видобувної
галузі, який враховує
найкращу міжнародну
практику.

60%

Дію загального режиму оподаткування ПДВ поширено на
весь сільськогосподарський
сектор

75%

100%

Систему оподаткування ПДВ
приведено у відповідність до
вимог законодавства ЄС

25%

Система оподаткування приведена
у відповідність з вимогами ЄС:
(1) Приведено у відповідність до
вимог ЄС перелік підакцизних
товарів, який має включати
електроенергію. (2) Приведено
у відповідність до вимог ЄС
структуру акцизного податку на
тютюнові вироби. (3) Розмір ставок
акцизного податку з тютюнових
виробів приведено у відповідність
до законодавства ЄС: питому
вагу податку у середньозваженій
роздрібній ціні тютюнових виробів
збільшено до 60%, при цьому сума
податку становить не менше 90
євро за 1 тис. штук. (4) Запроваджено систему відшкодування
ПДВ суб’єктам оподаткування
- юридичним особам, які не
засновані на території ЄС. (5) Гармонізовано структуру акцизного
податку на спирт та алкогольні
напої шляхом запровадження
нової категорії підакцизних
товарів - «проміжні товари» (напої
міцністю 1,2% - 22 % об’єму, які
є сумішшю натурального вина
та спирту).

50%

100%

50%

75%

Законодавство щодо
контролю за трансфертним
ціноутворенням приведено
у відповідають до принципів
ОЕСР (OECD).

100%

65%

Внесено зміни до законодавства, якими спрощено
процедуру автоматичного
відшкодування ПДВ.

100%

50%

Внесено зміни до законодавства, якими забезпечено
умови для погашення протермінованої заборгованості з
відшкодування ПДВ.

100%

Спрощено систему адміністр.
при використанні платниками
податків реєстраторів розрахункових операцій.

80%

Запроваджено особисту фін.
відпов. працівників ДФС за
втрати, понесені платниками
податків через незаконні дії
або бездіяльність працівників

0%

Підвищено прозорість
податкової системи (створено
публ. базу індив. податкових
консультацій, тощо)

РЕЗУЛЬТАТИ

СПРИЙНЯТТЯ

Рейтинг «Paying Taxes» Світового банку
та Міжнародної фінансової корпорації
(IFC)

Платники податків позитивно оцінюють
реформовану податкову систему

Платники податків довіряють
працівникам ДФС
(за даними TNS)

17%

Платники податків в цілому задоволені
рівнем сервісу податкової служби

Червоний колір – позначає респондентів,
які вважають, що МАЙЖЕ НЕМАЄ або
ЗОВСІМ НЕМАЄ змін в реформованій сфері.
Синій колір – позначає респондентів, які
відповіли, що Є АКТИВНІ зміни або Є зміни,
хоч і повільні.
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РЕФОРМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
КІНЦЕВА МЕТА РЕФОРМИ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ
Державні службовці мають високий професійний рівень, орієнтовані на
досягнення результатів та є політично незалежними

Професійні державні службовці орієнтовані
на захист суспільного інтересу та досягнення
цілей уряду

Державні службовці мають справедливу, прозору і адекватну винагороду, яка
забезпечує належну мотивацію
Сучасні інструменти управління людськими ресурсами впроваджені та ефективно
працюють в державних органах
Державні органи забезпечують підзвітність, відповідальність і прозорість у своїй
діяльності

Оптимальна система державного управління
ефективно забезпечує потреби громадян
та реалізує цілісну державну політику,
спрямовану на суспільний сталий розвиток
і адекватне реагування на внутрішні та
зовнішні виклики

Раціональна система державних органів
ефективно розробляє та реалізує державну
політику

Кожен державний орган має чітку сферу відповідальності та необхідні функції з
оптимальною організаційною структурою
Державні органи прозоро та ефективно використовують державні фінансові
ресурси для досягнення стратегічних цілей
Державні органи ефективно виконують всі процедури для послідовного і
компетентного формування державної політики, узгодженої зі стратегічним
плануванням
Публічні послуги є доступними для всіх громадян

Громадяни отримують якісні публічні послуги

Громадяни отримують високоякісні та зручні послуги, орієнтовані на задоволення
їх потреб

Державна політика спрямована на зниження адміністративного тиску та
справедливе та своєчасне вирішення адміністративних справ. Громадяни
задоволені рівнем адміністративного навантаження

Паспорт реформи – короткий опис реформи, її основних цілей та очікуваних результатів, розроблений на основі ключових стратегічних документів України:
1. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»; 2. Коаліційна угода; 3. Програма діяльності Кабінету Міністрів України; 4. Угода про Асоціацію між Україною та ЄС (включно з DCFTA); 5. Меморандум між Україною та МВФ

ПАСПОРТ РЕФОРМИ
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РЕФОРМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Що вдалося досягнути:
• Прийнято Стратегію реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та затверджено План заходів
щодо її реалізації (розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 227-р).
• Законопроекти «Про державну службу» (№2490 від 30.03.2015) та «Про службу в органах місцевого самоврядування» (№2489 від 30.03.2015) схвалено урядом
(25.03.2015 ) та прийнято парламентом у першому читанні (23.04.2015).
• Уряд розробив проект Стратегії реформування державного управління до 2020 року та плану її впровадження. Затвердження перенесено на 4-й квартал 2015 року.
Продовжуються перемовини з ЄС щодо фінансової підтримки впровадження реформи державного управління.
• Зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації діяльності Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади» (№2354а від 15.07.2015).
У тому числі за 3-й квартал:
• Опрацьовано більш ніж 1300 правок до Законопроекту «Про державну службу» (№2490). ЗаконоОпрацьовано більш ніж 1300 правок до
проект рекомендовано профільним Комітетом Верховної Ради України прийняти в другому читанні
Законопроекту «Про державну службу» (№2490).
та в цілому як закон.
• Розпочато створення реєстру вакантних посад у державних органах на базі Нацдержслужби. Прийнято Наказ НАДС № 161 від 24.07.2015 про затвердження форм звітності кількісного складу державних службовців. Розпочато збір даних.
Що не вдалося:
• Не вдалося прийняти новий Закон про державну службу та зміни до законів про КМУ та ЦОВВ (вимога Коаліційної Угоди).
• Не вдалося провести комплексний функціональний аналіз і організаційну реструктуризацію органів державної влади (вимога Коаліційної Угоди).
• Не вдалося суттєво скоротити надлишкові та дублюючі функції державних органів, у результаті скоротити державний апарат та відповідно підняти заробітну плату
на державній службі (вимога Програми діяльності КМУ).
• Не вдалося запровадити механізми фінансування міністерств, інших центральних органів виконавчої влади відповідно до обсягу покладених на них завдань та
результатів їх виконання (вимога Коаліційної Угоди).
Необхідні дії, щоб надолужити (прискорити) прогрес у реформі:
• Прийняти Закон про державну службу та зміни до законів про КМУ та ЦОВВ, внести відповідні зміни до Регламенту роботи КМУ.
• Затвердити Стратегію реформування державного управління, план та розрахунок вартості її впровадження, погодити умови з ЄС щодо фінансової підтримки її впровадження.
• Розпочати конкурсний відбір державних службовців на новій основі та активно залучати фахівців до державної служби з гідним рівнем заробітної плати, в тому
числі за кошти міжнародної технічної допомоги.
• Внести зміни до бюджетного кодексу щодо принципів формування бюджетів міністерств та інших ЦОВВ.

36

МОНІТОРИНГ ПРОГРЕСУ РЕФОРМИ

РЕФОРМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

33%

Прогрес
виконання задач
на 2015 рік

ЗАВДАННЯ

Розроблено та затверджено
концепцію реформування
державного управління

СПРИЙНЯТТЯ
РЕФОРМИ

23,5%

76,5%

Прийнято нову редакцію Закону
«Про державну службу» відповідно до стандартів ЄС (Sigma).
Прийнято необхідні НПА для
реалізації нового Закону

Прийнято нову редакцію Закону
«Про службу в органах місцевого
самоврядування», побудованої
на європейських принципах
публічної служби. Прийнято
необхідні НПА для реалізації
нового Закону

РЕЗУЛЬТАТИ

40%

Прийнято відповідний НПА
відповідно до концепції
реформування державного
управління, визначено розподіл
сфер відповідальності та завдань
між державними органами (вкл.
ЦОВВ, держоргани зі спеціальним
статусом, нац. комісії)

70%

Ухвалено закон (закони) про
децентралізацію базових адміністративних послуг

70%

Розроблено та прийнято необхідні
закон/закони, які регулюють опл
ату за адміністративні послуги.
(2015 рік) – 100%.

60%

Розроблено та прийнято Закон
«Про адміністративну процедуру»
- 2015 рік (100%)

СПРИЙНЯТТЯ

Затверджено перелік функцій та програм
ЦОВВ, які визначені як зайві, непотрібні,
застарілі, дублюючі та ті, які потребують
скорочення.

Залучені сторони (громадські
об’єднання, бізнес асоціації та інш.
організації) задоволені рівнем
відкритості та прозорості процесу
розроблення та ухвалення рішень
(формуванням державної політики)
в ЦОВВ та інших державних органах

0%

Кількість та бюджетні витрати
непрофільних активів зменшено.

Співвідношення керівного складу
(категорії «А» та «Б») до виконавчого
складу (категорії «В») державної служби
не перевищує 1/3

20%

За глобальним індексом
конкурентоспроможності (WEF),
за 2015-2016 роки, Україна посіла
130 місце із 140 за показником
«Ефективність роботи інституцій»

% стратегічних рішень, які прийнятті на
засіданнях Кабінету Міністрів України
(відповідно до критеріїв). % завчасно
оприлюднених проектів рішень Кабінету
Міністрів України

Кількість базових адміністративних
послуг, повноваження з надання по яких
фактично делеговані органам місцевого
самоврядування (з 1 вересня 2015 року
– 70%, з 1 липня 2016 року – послуги ДАІ
МВС (100%)

Громадяни позитивно оцінюють
результативність діяльності Уряду
та окремих Міністерств. Суспільство
розуміє та позитивно оцінує діяльність Уряду та окремих Міністерств

Громадяни сприймають державну
службу як ефективну та відкриту

10%

Утворено Комісію з питань вищого
корпусу держ служби, призначено
її склад

Рівень середньої заробітної плати на
аналогічних посадах у ЦОВВ відрізняється не більше ніж на 20%.

Загальна кількість центрів надання
адміністративних послуг (ЦНАП). Кількість
ЦНАП, які відповідають якісним вимогам та
їх % до загальної кількості ЦНАП. Кількість
ЦНАП, якість роботи яких підтверджено
незалежною оцінкою та їх % до загальної
кількості ЦНАП.

50%

Кількість Міністерств в яких
призначено держ секретарів за
результатами конкурсів

% Зростання середньої заробітної плати
державних службовців (за рахунок
скорочення функцій та/або посад в
держорганах)

Кількість скорочених адміністративних
послуг (дозвіл, сертифікатів, інші).
Скорочення по відношенню до кількості
адмін. послуг, існуючих на 1.1.2015: на
30% у 2015 році; на 15% у 2016 році; на
15 % у 2017 році.

Оцінка якості адміністративних
послуг за результатами загального
національного соціологічного опитування складає «добре» і «дуже
добре»: 2015 рік – 20%; 2016 рік
– 35%; 2017 рік – 50%.

Створено Єдиний державний портал адміністративних послуг: 2015 рік – повністю
впроваджено інформаційно-довідкова
версія.

Середня оцінка якості адміністративних послуг у центрах
надання адміністративних послуг
(за результатами соціологічного
опитування методом екзіт-полу)
складає «добре» і «дуже добре»:
2015 рік – 80%; 2016 рік – 90%;
2017 рік – 95%.

ГРОМАДЯНИ ВВАЖАЮТЬ ЩО:
ЗМІН НЕМА
ЗМІНИ Є

Створено аналітичний реєстр
державних службовців

Опитування проводиться
дослідницькою компанією
TNS на замовлення
Проектного офісу
Національної ради реформ.
Щомісяця проводиться опитування 1000
респондентів з усіх регіонів і різних типів
населених пунктів у віці 18-55 років.

Прийняті зміни до Законів «Про
КМУ» та «Про ЦОВВ»

50%

Серед інших, ставиться питання: На
Ваш погляд, в якій мірі відбувається
реформування в наступних сферах?
Червоний колір – позначає респондентів,
які вважають, що МАЙЖЕ НЕМАЄ або
ЗОВСІМ НЕМАЄ змін в реформованій сфері.

Прийнято необхідні зміни до
Регламенту роботи КМУ

Синій колір – позначає респондентів, які
відповіли, що Є АКТИВНІ зміни або Є зміни,
хоч і повільні.
ОПИС МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ НА СТОРІНКАХ 64-66

0%

Розроблено та затверджено
систему показників ефективності та результативності роботи
державної служби та системи
державного управління (у
т.ч. показники ефективності
використання державних коштів)
(у формі Наказу НАДС)

Державні службовці (вкл.
Керівників ЦОВВ) на нові вакансії
призначаються відповідно до процедури (через відкриті конкурси),
зазначеної в новому Законі «Про
державну службу»

Місце України в системі індикаторів
державного управління (Worldwide
Governance Indicators) Світового банку

Кількість (%) державних службовців, які проходять оцінювання
результатів службової діяльності
відповідно до нового порядку оцінювання (згідно до нового Закону
«Про державну службу»).

Оновлення кадрового складу державних
службовців у правоохоронних органах,
судах, інших державних органах на 70
відсотків

0%

КАРТА ПОКАЗНИКІВ / SCORECARD

В ГРАФІКУ

В ЗОНІ РИЗИКУ

ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ

37

РЕФОРМА ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ
КІНЦЕВА МЕТА РЕФОРМИ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ
Запроваджені повноцінна конкуренція та вільний рух капіталу
Посилений макро- та мікро- пруденційний нагляд впроваджені

Фінансова стабільність та динамічний
розвиток фінансового сектору досягнуті

Корпоративне управління учасників фінансового сектору поліпшене
Запроваджені сучасні фінансові інструменти
Модернізована інфраструктура фінансового сектора

ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР:
• Повноцінно конкурентний
• Інвестиційно привабливий
• Інноваційний
• Відповідає стандартам ЄС
• Здатний забезпечувати сталий
економічний розвиток

Забезпечений захист прав кредиторів
Забезпечені інституційната фінансова незалежність регуляторів;
покращені внутрішній контроль та управління в регуляторах

Інституційний потенціал регуляторів
зміцнений

Виконана трансформація регуляторів; функції розподілені;
запроваджений нагляд на основі ризиків
Покращена координація між регуляторами, між регуляторами та
учасниками ринку
Рівень фінансової грамотності підвищений

Захист прав споживачів та інвесторів
забезпечений

Законодавство щодо захисту прав споживачів фінансових послуг
відповідає стандартам ЄС
Створені нові інструменти захисту прав споживачів та інвесторів
фінансового сектору

Паспорт реформи – короткий опис реформи, її основних цілей та очікуваних результатів, розроблений на основі ключових стратегічних документів України:
1. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»; 2. Коаліційна угода; 3. Програма діяльності Кабінету Міністрів України; 4. Угода про Асоціацію між Україною та ЄС (включно з DCFTA); 5. Меморандум між Україною та МВФ
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ПАСПОРТ РЕФОРМИ

РЕФОРМА ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ
Що вдалося досягнути:

щодо захисту прав кредиторів; 2506а-2508а від
моги до лістингу цінних паперів (рішення НК14.08.15 щодо приватних виконавців).
ЦПФР № 1217 від 06.08.2015).
• На виконання програми МВФ за участі міжна• Розроблено проекти для забезпечення роз• Забезпечено наявність інструменту створенродних донорів, зокрема ЄБРР та МВФ розровитку ринків капіталів: «Про внесення змін до
ня сталої та прогнозованої ресурсної бази для
блено законопроект про фінансову реструктудеяких законодавчих актів України (щодо регубанків (Закон України «Про внесення змін до
ризацію для вирішення питання проблемних
льованих ринків та деривативів)».
деяких законодавчих актів України щодо умов
кредитів та для вдосконалення системи наг• Зроблено суттєві кроки для очищення ринку
повернення строкових депозитів» від 14.05.15
ляду – зокрема, щодо зменшення концентрації
небанківських фінансових установ: за 9 місяців
№ 424-VIII).
кредитного ризику (законопроект № 3111 від
2015 року Нацкомфінпослуг анулювала ліцен• Прийнято нормативні акти для очищення бан16.09.15 щодо кредитного реєстру НБУ).
зії понад 30 страховикам (станом на 31.12.14
ківського ринку та зменшення інсайдерського
• Зроблено кроки для вирішення проблеми
ліцензію мали 382 компанії); розроблено нову
кредитування відповідно до вимог МВФ: розвалютних іпотечних кредитів – Незалежною
редакцію Положення про обов’язкові критерії
криття структури власності, інформації щодо
асоціацією банків України (НАБУ) розроблено
та нормативи достатності, диверсифікованості
пов’язаних осіб, вимог до фінансового стану
законопроект «Про реструктуризацію зобов’ята якості активів страховика, яка стане інструвласників істотної участі банків (Закон України
зань громадян України за кредитами в іноземментом для подальшого очищення страхового
«Про внесення змін до деяких законодавчих акній валюті, що отримані на придбання єдиного
ринку.
тів України щодо відповідальності пов’язаних із
житла (іпотечні кредити)», який попередньо був
банком осіб» від 02.03.15 № 218-VIII, постанови
Що не вдалося:
підтриманий МВФ.
НБУ 315, 328, 332, 357).
• Починаючи з квітня збільшується обсяг депо• Забезпечено інституційну спроможність та
• Більшість заходів у межах програми реформи
зитів у національній валюті, й у вересні відбулось
фінансову незалежність НБУ (Закон України
здійснюється із дотриманням строків та якості,
перевищення розміру депозитів у національ«Про внесення змін до деяких законодавчих
що знаходить схвальні відгуки міжнародних
ній валюті на початок року на 0.5%. Обсяг деактів України щодо розбудови інституційної
донорів, зокрема МВФ та ЄБРР. Але викликає
позитів в іноземній валюті за вересень зріс на
спроможності Національного банку України» від
надзвичайну занепокоєність зволікання із ухва1,4% (вперше за два роки). Зросли міжнародні
18.06.15 №541-VIII; Закон України «Про внесенленням відповідних законопроектів, важливих
резерви НБУ до 12.8 млрд. дол на 01.10.15 з
ня змін до Бюджетного кодексу України щодо
для реалізації реформи фінансового сектору.
7.5 млрд. на початок року. Облікова ставка НБУ
розбудови фінансової незалежності Національ• Наразі на розгляді у Верховній Раді України
була зменшена з 30% до 22%.
ного банку України» від 18.06.15 №542-VIII, які
знаходяться 18 проектів законів, важливих для
• Станом на 22.09.2015 року НКЦПФР порушенабули чинності 10.07.15).
реалізації реформи фінансового сектору.
но 51 справу про правопорушення на ринку
• Вдосконалено процес виведення з ринку нецінних паперів за умисні дії, що мають ознаки
платоспроможних банків (Закон України «Про
маніпулювання цінами
внесення змін до деяких законодавчих актів
на фондовому ринку;
України щодо вдосконалення системи гарантуЗроблено суттєві кроки для очищення фондового
протягом двох місяців
вання вкладів фізичних осіб та виведення неринку від сміттєвих активів та маніпуляторів.
було зупинено торги 99
платоспроможних банків з ринку» від 16.07.15
емітентів із загальною
№ 629--VIII);
капіталізацією близьНеобхідні дії зараз, щоб надолужити
ко 500 млрд. грн. (для порівняння за оцінками
У тому числi за 3-й квартал:
(прискорити) прогрес у реформі:
Forbes статки найбагатшої людини України
складають 6.7 млрд.
Для прискорення прогресу реформи необхідно
дол. або 154 млрд.
За 9 місяців 2015 року з ринку було виведено 27
прийняти до кінця 2015 року закони, що:
грн.); принципи набутнеплатоспроможних банків (за весь 2014 рік – 32).
• Дадуть старт пенсійній реформі (запуск
тя істотної участі у пронакопичувального рівня пенсійного забезфесійному
учаснику
печення) – джерелу довгострокового ресурсу
фондового ринку були
фінансового сектору та поштовху для розвитку
синхронізовані з тими принципами, які запро• Подано до ВРУ пакет законопроектів щодо
фондового ринку (проект Закону про внесенваджені у банківській системі України (зміни до
захисту прав кредиторів, впровадження яких
ня змін до деяких законодавчих актів України
рішення НКЦПФР № 394 від 13.03.2012 схвалені
забезпечить відновлення кредитування (закощодо запровадження накопичувальної системи
регулятором 18.09.2015); затверджено нові винопроекти 2286а від 03.07.15, 2460а від 29.07.15

МОНІТОРИНГ ПРОГРЕСУ РЕФОРМИ

загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування та єдиних принципів нарахування
пенсій № 2767 від 30.04.15). Цей законопроект
є структурним маяком за Меморандумом з МВФ
від 21.07.15.
• Посилять інституційну спроможність Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринки та передадуть нагляд за недержавними
пенсійними фондами до неї, а за страховими
компаніями, кредитними спілками та іншими
фінансовими установами до НБУ, нададуть додаткові інструменти очищення фондового
ринку (проект Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів щодо імплементації принципів IOSCO стосовно функціонування регулятора фондового ринку»; проект
Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій
із державного регулювання ринків фінансових
послуг №2413а від 20.07.15; проект Закону про
внесення зміни до пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо податкової
реформи» щодо обмеження проведення перевірок у сфері господарської діяльності № 2300а
від 06.07.15).
• Забезпечать захист прав кредиторів й зменшення концентрації кредитного ризику, й
відповідно, сприятимуть відновленню кредитування та надійності системи (вищезгаданий
законопроект 2286а, який є структурним маяком
за Меморандумом з МВФ від 21.07.15, законопроект 3111, який є зобов’язанням за Меморандумом з МВФ від 21.07.15, законопроекти
2460а, 2506а-2508а від 14.08.15 щодо приватних виконавців).
• Забезпечать захист прав споживачів фінансових послуг, й відповідно – сприятимуть відновленню довіри населення (проект Закону
«Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо удосконалення захисту
прав споживачів фінансових послуг» № 2456 від
23.03.15, «Про споживче кредитування» 2455
від 23.03.15).
• Стимулюватимуть розвиток небанківського фінансового сектору (законопроект 1797-1
«Про страхування»).

39

РЕФОРМА ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ

69%

Прогрес
виконання задач
на 2015 рік

ЗАВДАННЯ

Розроблено програму
реформи та методику
оцінки показників

СПРИЙНЯТТЯ
РЕФОРМИ

Створені проектні команди з реалізації програми
та розроблені плани дій
щодо реалізації заходів
Внесено зміни до законодавства щодо посилення
інституційної спроможності та фінансової
незалежності НБУ

24%

76%

ГРОМАДЯНИ ВВАЖАЮТЬ ЩО:
ЗМІН НЕМА
ЗМІНИ Є

Опитування проводиться
дослідницькою компанією
TNS на замовлення
Проектного офісу
Національної ради реформ.
Щомісяця проводиться опитування 1000
респондентів з усіх регіонів і різних типів
населених пунктів у віці 18-55 років.
Серед інших, ставиться питання: На
Ваш погляд, в якій мірі відбувається
реформування в наступних сферах?
Червоний колір – позначає респондентів,
які вважають, що МАЙЖЕ НЕМАЄ або
ЗОВСІМ НЕМАЄ змін в реформованій сфері.

Внесено зміни до законодавства щодо посилення
інституційної спроможності та фінансової
незалежності НКЦПФР
Внесено зміни до законодавства щодо передачі
функцій регуляторів
(передача функцій НКФП
до НБУ та НКЦПФР)
Внесено зміни до законодавства щодо посилення
інституційної спроможності ФГВФО
Змінено законодавство
щодо оподаткування
операцій та послуг у
фінансовому секторі

РЕЗУЛЬТАТИ

СПРИЙНЯТТЯ

50%

Споживча інфляція
(індекс споживчих цін)

Індекс
концентрації
ХерфіндаляХіршмана

Статус фінансового
ринку України за
класифікацією міжнародного індексного
агентства FTSE

Оцінка експертів щодо успішності роботи регуляторів

100%

Законодавче забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг
(прийняття відповідного
закону)

50%

Рівень
золотовалютних 18%
резервів

Співвідношення кредитів до
депозитів

Розвиток фінансового ринку

Оцінка учасників щодо
розвитку інфраструктури
фінансового ринку

100%

Розвиток похідних
фінансових інструментів
(прийняття відповідного
закону)

25%

Рівень готівки в
економіці

Рівень
проникнення
страхування

Регулювання фондових бірж

Оцінка суспільства щодо
надійності фінансового ринку

25%

Посилення контролю
та відповідальності за
операції з пов’язаними
100%
особами банків (прийняття
відповідного закону)

Рівень безготівкових
платежів в локальній
платіжній системі

Технічні резерви
страховиків

Рейтинг економічної
свободи

50%

Стимулювання розвитку
страхового ринку ( (прийняття нової редакції ЗУ
«Про страхування»)

Рівень доларизації
кредитів і депозитів

Пенсійні заощадження населення

Індекс надійності
юридичних прав

100%

Забезпечення подовженості ресурсної бази банків
100%
шляхом прийняття закон
про строкові депозити

Рівень номінальних
ставок за новими кредитами у національній
валюті

Активи другого
рівня пенсійної
системи

20%

Удосконалення захисту
міноритарних акціонерів
100%
шляхом запровадження
інституту похідного позову

Рівень адекватності
капіталу

Активи
публічних ІСІ

100%

Законодавче забезпечення захисту прав
кредиторів (прийняття
відповідного закону)

50%

Синій колір – позначає респондентів, які
відповіли, що Є АКТИВНІ зміни або Є зміни,
хоч і повільні.
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В ГРАФІКУ

В ЗОНІ РИЗИКУ

ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ

КАРТА ПОКАЗНИКІВ / SCORECARD

ОПИС МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ НА СТОРІНКАХ 64-66

РЕФОРМА ОСВІТИ
КІНЦЕВА МЕТА РЕФОРМИ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ
Здійснено системне оновлення змісту освіти

Якісний сучасний зміст
та методики навчання

Забезпечено відповідність навчальних програм потребам ринку та
наукових досягнень
Забезпечено академічну автономію навчальних закладів
Забезпечено ефективну мережу та достатню інфраструктуру
навчальних закладів усіх рівнів

Рівний доступ до якісної освіти
Якісна освіта, яка готує критично і творчо
мислячих, суспільно активних громадян,
здатних до самореалізації та забезпечення
культурного розвитку й стійкого економічного
зростання країни в умовах глобальної
конкуренції

Забезпечено доступність освіти (фізична доступність, адаптований
зміст, методики та середовище (
Забезпечена фінансова та організаційна автономія навчальних
закладів

Ефективна система управління та
раціональне використання коштів

Розмежовано повноваження забезпечення та контролю в освіті,
забезпечено дієвий механізм громадського впливу на освіту
Організовано прозору та раціональну систему розподілу
фінансування
Забезпечено якісні зміни у підготовці педагогів

Кваліфіковані та вмотивовані
на якісну працю вчителі/викладачі

Демонополізовано систему підвищення кваліфікації педагогів

Сформована нова генерація академічного персоналу

Паспорт реформи – короткий опис реформи, її основних цілей та очікуваних результатів, розроблений на основі ключових стратегічних документів України:
1. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»; 2. Коаліційна угода; 3. Програма діяльності Кабінету Міністрів України; 4. Угода про Асоціацію між Україною та ЄС (включно з DCFTA); 5. Меморандум між Україною та МВФ

ПАСПОРТ РЕФОРМИ
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РЕФОРМА ОСВІТИ
Що вдалося досягнути:
• Розроблено 2 проекти законів: 1. «Про професійну освіту», яким планується повністю реформувати професійну підготовку, відкрити можливості для працедавців впливати на
розвиток профосвіти (на погоджені в КМУ) та 2. «Про наукову та науково-технічну діяльність» , яким планується змінити процес організації та фінансування наукових досліджень. Проекти внесено до парламенту, очікується розгляд у листопаді.
• Підписано та ратифіковано (15.07) угоду з ЄС «Горизонт 2020» - для українських університетів, наукових установ відкривається доступ до фінансування інноваційних наукових
проектів та розробок (бюджет «Горизонт 2020» – 80 млрд євро).
• Значно розширено академічну автономію університетів, які можуть тепер самостійно формувати освітні програми, визнавати іноземні дипломи.
• Вперше зовнішнє незалежне оцінювання було об’єднано з державною підсумковою атестацією з української мови (у наступні роки буде розширено спектр предметів, два з яких буде суміщено з ЗНО).
Припинено діяльність 76 ВНЗ та філій, що не
• Переглянуто навчальні програми початкової та загальної середньої школи на предмет їх змістовного перезабезпечували належну якість навчання.
вантаження.
У тому числi за 3-й квартал:
• Посилено контроль за дотриманням академічної чесності (боротьба з плагіатом).
• Встановлено порядок внутрішньої та зовнішньої академічної мобільності для студентів та викладачів.
• Вступна кампанія у 2015 році відбувалась за новими принципом – абітурієнт визначав пріоритетність своїх заяв до ВНЗ, на основі цього відбувався автоматичний відбір заяв та надавалась пропозиція місця на
навчання за кошти державного замовлення відповідно до найвищого пріоритету абітурієнта. Таким чином,
вдалось уникнути тіньових схем у зарахуванні до ВНЗ та відібрати вмотивованих до навчання студентів.
Здійснено значний крок до фінансової атовномії вузів – надано право відкривати рахунки у державних банках та вільно ними розпоряджатися для розвитку закладу.

Здійснено суттєвий крок у наближенні до
фінансової автономії університетів – прийнято
постанову про відкриття рахунків у державних
банках для власних коштів навчальних закладів
та можливості вільно ними розпоряджатися
для розвитку закладу. Прозорість використання
ресурсів забезпечується зобов’язанням навчальних
закладів публікувати фінансову та іншу звітність
на своїх сайтах.

Що не вдалося:
• Імплементація Закону «Про вищу освіту» не відбувається швидко. Міністерством розроблено більше 30 (із 40) необхідних для імплементації положень закону нормативно-правових документів. 19 прийнято, інші знаходяться у процесі погодження або перепогодження. Бюрократичні процедури значно сповільнюють реформу.
• Затримка з поданням на розгляд КМУ проекту Закону «Про освіту». Це пов’язано з різними інтересами великої кількості стейкхолдерів, адже це найважливіший закон для
освітньої галузі, яким встановлюються нові правила для усієї системи. Проект широко обговорювався освітянами, громадськістю, батьківськими організаціями. Врешті, наприкінці червня громадськість наполягла на тому, що існуючий законопроект може бути внесений до ВР лише після доопрацювання. Впродовж серпня-вересня продовжувалось
погодження проекту. У жовтні планується винести проект закону на розгляд КМУ.
Необхідні дії зараз, щоб надолужити (прискорити) прогрес у реформі:
• Прийняти Закону України «Про освіту».
• Прискорити прийняття необхідної нормативної бази для реформи вищої освіти.
• Розробити концепцію Закону України «Про загальну середню освіту».
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РЕФОРМА ОСВІТИ

59%

Прогрес
виконання задач
на 2015 рік

ЗАВДАННЯ

50%

Створено науково-методичну раду та науково-методичні комісії МОН

50%

Створ. механізм доступу
до інформації щодо фін.та
адмін. діяльності місцевих
органів управління освітою

Розроблено необхідні законопроекти щодо освітньої 100%
реформи.

Здійснено реформ. системи
підготовки та процедури
захисту дисертації

60%

Електронний конкурс
підручників

Підписано та ратифіковано
угоду з Європейським
Союзом про участь в
рамковій програмі ЄС з
наукових досліджень та
інновацій«Горизонт 2020».

Прийнято у новій редакції
Закон України «Про освіту»

50%

100%

Створене та почало працювати НАЗЯВО

Розроблено проект стратегії
реформування вищої освіти
в Україні до 2020 року

СПРИЙНЯТТЯ
РЕФОРМИ

28%

РЕЗУЛЬТАТИ

Серед інших, ставиться питання: На
Ваш погляд, в якій мірі відбувається
реформування в наступних сферах?
Червоний колір – позначає респондентів,
які вважають, що МАЙЖЕ НЕМАЄ або
ЗОВСІМ НЕМАЄ змін в реформованій сфері.

Участь у дослідженні PISA

Оновлено шкільні програми
(1-4 класи, 5-9 класи)

100%

Збільшення кількості ВНЗ, ЗНЗ та
наукових установ, які беруть участь у
міжнародних освітніх та дослідницьких програмах, у тому числі у
програмі «Горизонт 2020», Erasmus+
та міжнародних проектах.

Дебюрократизація освіти.

Прийнято у новій редакції
Закон України «Про професійну освіту»

70%

Вдосконалено систему ЗНО

100%

Вдосконалення мережі навчальних
закладів професійної освіти

30%

Розроблені та затверджені
нові державні стандарти
професійної освіти, що
базуються на професійних
стандартах.

37%

Розроблено нормативну
базу щодо механізму
фінансування осіб, які
навчаються в дошкільних
навчальних закладах різних
форм власності

0%

Розроблено і затверджено освітні,
освітньо-професійні, освітньо-наукові програми у ВНЗ

Довіра громадян до вчителя, педагога та науковця у
суспільстві (за даними TNS)

50%

Вирівняно можливості
для освітньої діяльності
дошкільних та початкових
середніх закладів освіти
різних форм власності.

30%

Збільшення охоплення дітей
дошкільною освітою

Суспільство оцінює реформу освіти
як успішну

55%

Створена нормативно-правова база для реалізації
інклюзивної освіти на всіх
рівнях системи освіти
України

50%

Інформатизація, комп’ютеризація
шкіл (в тому числі зміна санітарно-епідеміологічних, медичних
норм щодо роботи з комп’ютерами
в школах та затвердження вимог до
інформаційного забезпечення).

Підвищення рівня задоволення
роботодавців якістю вищої та професійної освіти та її спрямування на
задоволення потреб ринку праці.

Затверджено новий перелік
галузей і спеціальностей,
за якими здійснюється
100%
підготовка здобувачів
вищої освіти.
Розроблено Концепцію
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді
та план заходів для її
реалізації

Прозорість адмін. та фін. діяльності
органів управління освітою, фінансування ЗНЗ

25%

ЗМІН НЕМА
ЗМІНИ Є

Щомісяця проводиться опитування 1000
респондентів з усіх регіонів і різних типів
населених пунктів у віці 18-55 років.

100%

50%

ГРОМАДЯНИ ВВАЖАЮТЬ ЩО:

Опитування проводиться
дослідницькою компанією
TNS на замовлення
Проектного офісу
Національної ради реформ.

Створене англомовне середовище
для дітей та молоді

Розроблено Закон «Про
наукову і науково-технічну
діяльність»

72%

Імплементація Національної
рамки кваліфікацій

Прозорість адміністративної та
фінансової діяльності ВНЗ, ПТНЗ

0%

100%

Переглянуто концепцію розвитку педагогічної освіти

Підвищено аналітичну
спроможність МОН

Підвищення конкурентоспроможності української освіти

СПРИЙНЯТТЯ

67%

Синій колір – позначає респондентів, які
відповіли, що Є АКТИВНІ зміни або Є зміни,
хоч і повільні.
ОПИС МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ НА СТОРІНКАХ 64-66

КАРТА ПОКАЗНИКІВ / SCORECARD

В ГРАФІКУ

В ЗОНІ РИЗИКУ

ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ
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КІНЦЕВА МЕТА РЕФОРМИ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ
Забезпечення рівного доступу до ринку для державних та приватних
компаній; зростання прозорості та конкуренції

Лібералізація енергетичних ринків

Забезпечення ринкового ціноутворення для всіх енергоресурсів;
тарифи на електроенергію та газ для всіх споживачів (включаючи
домогосподарства) економічно обгрунтовані

Більшість державних енергетичних компаній приватизовані і/
або реструктуризовані та управляються відповідно до кращого
міжнародного досвіду

Енергетичний сектор України забезпечить якісні
та доступні енергетичні ресурси для сталого
економічного зростання та енергетичної
незалежності

Забезпечення диверсифікації постачання для всіх енергетичних
ресурсів

Диверсифікація постачань енергоресурсів та
їх раціональне використання

Зростання видобутку власних енергетичних ресурсів

Скорочення внутрішнього енергоспоживання

Посилення ролі та незалежність регулятора

Забезпечення ефективного регулювання
ринку та промислової безпеки

Посилення державного контролю над забезпеченням промислової
безпеки

Паспорт реформи – короткий опис реформи, її основних цілей та очікуваних результатів, розроблений на основі ключових стратегічних документів України:
1. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»; 2. Коаліційна угода; 3. Програма діяльності Кабінету Міністрів України; 4. Угода про Асоціацію між Україною та ЄС (включно з DCFTA); 5. Меморандум між Україною та МВФ
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ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

ПРОГРАМА ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА РЕФОРМА ЕНЕРГЕТИКИ
Що вдалося досягнути:
• Для створення ефективного конкурентного
середовища на енергетичних ринках з урахуванням основних вимог законодавства ЄС:
- прийнято базовий Закон України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 №
329-VIII, на реалізацію норм якого розроблено та затверджено низку підзаконних
нормативно-правових актів;
- розроблено проект Закону України «Про
ринок електричної енергії». Завершено публічне обговорення документа, отримано
позитивний висновок від Енергетичного
Співтовариства та ЄС щодо його відповідності європейському законодавству («Третій
енергопакет»), за участі провідних експертів розпочато розробку підзаконних нормативно-правових актів;
- розроблено, погоджено з Кабінетом міністрів Укаїни та подано до Верховної Ради
України проект Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
• Шляхом суттєвої диверсифікації маршрутів
енергопостачання та зниження залежності
від традиційного постачальника газу значно
посилено рівень енергетичної безпеки України
- вдалося суттєво знизити імпорт російського газу, обсяг якого на сьогодні значно
менший, ніж обсяг реверсних постачань;
- диверсифікація маршрутів енергопостачання сприяла проведенню ефективних
переговорів з Російською Федерацією та
зниженню ціни на газ з 337,1 дол. США за
1 тис. м куб (I квартал 2015 року) до 227,40
дол. США. (IV квартал 2015 року).
• З метою диверсифікації джерел постачань
для атомних електростанцій
- підписано угоди з альтернативними постачальниками (зокрема з «Westinghouse»)
на постачання модифікованих паливних
збірок та збагачення урану, що надає
Україні низку важливих переваг, зокрема
щодо гарантованої поставки палива для
всіх енергоблоків у випадку виникнення
форс-мажорних обставин, збільшення об-

сягу поставок ядерного палива та відповідного зменшення ціни;
- ухвалено законопроекти «Про припинення
дії Угоди між Кабінетом міністрів Укаїни та
Урядом Російської Федерації про співробітництво в будівництві енергоблоків № 3 та 4
Хмельницької АЕС», спрямованих на залучення альтернативних постачальників обладнання та робіт по будівництву атомних
блоків.
• Здійснено оптимізацію структури виробництва електроенергії за рахунок збільшення
дешевої та чистої електроенергії АЕС з 47%
до 56%.
• На завершальній стадії знаходиться підготовка першого звіту з Ініціативи прозорості
видобувних галузей. Внаслідок публікації
звіту очікується покращення кредитного рейтингу, запровадження міжнародних стандартів звітності, поліпшення системи управління
природними ресурсами, зміцнення довіри до
України з боку міжнародної спільноти і приватних партнерів, міжнародних фінансових
інституцій. Прийнято Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості
у видобувних галузях» від 16.06.2015 №521VIII.
• За участі провідних міжнародних експертів
розроблено нові рентні ставки на видобуток газу з 55% для родовищ, глибина яких
менша 5000 м, та 28% для родовищ, глибина
яких більша 5000 м, до 29% та 14% відповідно, з метою створення економічних стимулів
для нарощування вітчизняного видобутку
вуглеводнів (з метою зменшення імпорту),
покладені в основу урядового законопроекту
№ 2352а.

• Триває процес приватизації електроенергетичних та вугледобувних підприємств.
• Розроблено проект Закону України «Про
державну підтримку вугільної галузі», що
в даний час проходить публічне обговорення. Цей законопроект передбачає нові принципи ціноутворення та надання державної
підтримки вугільної галузі для забезпечення
проведення ефективної реструктуризації галузі (ліквідація та консервація шахт), забезпечення самоокупності видобутку вугілля та
скорочення до 2020 р. державної підтримки
до мінімального обсягу (тільки для цілей водовідливу, збільшення видобування та захисту навколишнього середовища).
• Розроблено та погоджено із заінтересованими Центральними органами виконавчої
влади, ОДА, профспілками нову Концепцію
державної цільової економічної програми
реформування вугільної промисловості до
2020 року.
• Розроблено та подано на затвердження до
Кабінету міністрів Укаїни нову Концепцію
розвитку атомно-промислового комплексу
України.
• Згідно із зобов’язань України перед МВФ,
відповідно до затверджених графіків, здійснюється поетапне підвищення тарифів на
природний газ та електричну енергію для всіх
категорій споживачів, включаючи населення.
Перехід до економічно обґрунтованого рівня тарифів на природний газ та електричну
енергію стимулює заощадження використання цих енергоресурсів та використання
енергоефективне обладнання. Для захисту
найбільш вразливих верств населення спрощено систему надання субсидій на оплату
житлово-комунальних послуг.

Актуалізовано перелік вугледобувних об’єктів,
що підлягають приватизації у 2015 році, а саме
26 об’єктів, завершено передприватизаційну
підготовку 7 вугледобувних підприємств: 3 –
Волинська обл., 4 – Львівська обл. Підготовка
підприємств Донецької та Луганської областей
затримується.
МОНІТОРИНГ ПРОГРЕСУ ПРОГРАМИ

Що не вдалося:
• Створити економічні стимули для
нарощування вітчизняного
видобутку
вуглеводнів (з метою
зменшення імпорту)
та для залучення приватних інвестицій в

енергетичний сектор.
• Прийняти у Верховній Раді України урядовий
законопроект № 2352а, згідно з яким пропонується з 1 жовтня 2015 року знизити рентні
ставки на видобуток газу.
• Прийняти у Верховній Раді України Закон
України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг».
• Прийняти у Верховній Раді України Закон
України «Про державну підтримку вугільної
галузі».
• Впровадити біржову форму електронної
торгівлі енергетичним вугіллям для визначення об’єктивної ринкової ціни на нього.

Необхідні дії зараз, щоб надолужити
(прискорити) прогрес у реформі:
• Ухвалити низку важливих законопроектів,
зокрема: «Про ринок електричної енергії»,
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг», «Про державну підтримку вугільної галузі», а також Концепцію
розвитку вугільної галузі та Концепцію розвитку атомно-промислового комплексу України.
• Покращити комунікацію та узгодження проектів законів і постанов між органами управління.
• З метою підвищення рівня взаємодії та координації роботи цільової команди реформ посилити роль незалежних експертів.
• Запровадити механізм оперативного реагування на проблеми інвесторів, що працюють
у енергетичній сфері.
• Інтенсифікувати реформи щодо підвищення
енергоефективності.
• Розробити низку правил, спрямованих на
економічне використання енергетичних ресурсів.
• Покращити фінансовий стан державних підприємств за рахунок подальшої оптимізації
витрат та реалізації пріоритетних інвестиційних програм.
• Змінити підхід до системи залучення професійних кадрів в ЦОВ та державних підприємств.
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31%

Прогрес
виконання задач
на 2015 рік

СПРИЙНЯТТЯ
РЕФОРМИ

26,6%

73,4%

ЗАВДАННЯ

Впроваджено механізм
визначення ринкової ціни
на вугілля енергетичних
марок шляхом проведення електронних біржових
торгів
Затверджено Державну
цільову економічну
програму реформування
вугільної промисловості
на 2015-2020 роки

Проведено перший етап
прозорої та ефективної
приватизації шахт

РЕЗУЛЬТАТИ

20%

Гарантовано на рівні
закону незалежний
статусу регулятора у сфері
енергетики відповідно до
вимог Третього енергетичного пакета

25%

Забезпечено здійснення
нормативно-правових
і технологічних заходів
щодо синхронізації енергетичної системи України з
об’єднанням енергетичних систем країн ЄС

70%

Прийнято вторинне
законодавство для забезпечення реформування
та лібералізації ринку
природного газу відповідно до вимог Закону «Про
ринок природного газу»

ГРОМАДЯНИ ВВАЖАЮТЬ ЩО:
ЗМІН НЕМА
ЗМІНИ Є

Опитування проводиться
дослідницькою компанією
TNS на замовлення
Проектного офісу
Національної ради реформ.
Щомісяця проводиться опитування 1000
респондентів з усіх регіонів і різних типів
населених пунктів у віці 18-55 років.
Серед інших, ставиться питання: На
Ваш погляд, в якій мірі відбувається
реформування в наступних сферах?
Червоний колір – позначає респондентів,
які вважають, що МАЙЖЕ НЕМАЄ або
ЗОВСІМ НЕМАЄ змін в реформованій сфері.
Синій колір – позначає респондентів, які
відповіли, що Є АКТИВНІ зміни або Є зміни,
хоч і повільні.
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В ЗОНІ РИЗИКУ

Забезпечено організацію
та інфраструктуру для
створення ефективної
системи соціальної підтримки працівників підприємств вугільної галузі
та населення територій,
на яких розміщуються
вугледобувні та вуглепереробні підприємства,
що перебувають у стадії
ліквідації (консервації)
Прийнято базове законодавство для забезпечення
реформування ринку електричної енергії відповідно до
вимог Третього енергетичного пакета

ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ

25%

20%

15%

Удосконалено систему
адресних дотацій соціально
вразливим верствам
населення для оплати газу
та електричної енергії

20%

Затверджено Національний
план дій з енергоефективності
на період до 2020р. щодо
підвищення ефективності
кінцевого споживання енергії,
та скорочення або заміщення
споживання природного газу

40%

Запроваджено механізм
енергосервісу (ЕСКО
контракти) з метою
залучення приватних
інвестицій для реалізації
заходів з енергозбереження
в бюджетних установах

Забезпечено організацію
та інфраструктуру для забезпечення реорганізації
НАК «Нафтогаз України»
згідно з вимогами Закону
«Про ринок природного
газу

40%

Законодавчо закріплено
положення щодо створення
економічних стимулів для
нарощування вітчизняного
видобутку вуглеводнів та для
залучення приватних інвестицій в енергетичний сектор

30%

Проведена поетапна ліквідація перехресного субсидіювання і вирівнювання цін на
природний газ та електричну
енергію для всіх споживачів

50%

Створено Фонд енергоефективності, як гарантований інструмент надання
державної підтримки та
залучення інвестицій у
здійснення заходів з енергоефективності в житлових
будинках та установах
бюджетної сфери

КАРТА ПОКАЗНИКІВ / SCORECARD

СПРИЙНЯТТЯ

35%

Ціни на вугілля енергетичних марок визначаються ринком, зокрема
на основі електронних
біржових торгів

Діє система адресних дотацій соціально вразливим
верствам населення

Громадяни розуміють
складові економічно
обґрунтованих тарифів на
газ та електроенергію

25%

Держпідтримка вугільної
галузі зменшена до
мінімального рівня
(~2 млрд. грн. на рік) та
направлена виключно на
фінансування водовідливу
та консервацію шахт

Єдині тарифи для всіх
споживачів, у т. ч. для
населення, на газ та електроенергію встановлені на
економічно обгрунтованому рівні

Споживачі задоволені
якістю послуг з постачання газу та електричної
енергії

Завершена приватизація
всіх державних вугледобувних підприємств

Впроваджені нові лібералізовані моделі ринків
газу та електричної енергії

Суспільство залучено у
впровадження програм
енергоефективності.

Проведена термомодернізація 24% багатоквартирних та індивідуальних
будинків

До 2020 р. загальний
обсяг споживання газу
зменшено на 3,66 млрд.
на рік

25%

20%

Енергоємніть ВВП у 2020р.
зменшено не менше ніж
на 20% порівняно з 2014р.

Забезпечено 100% облік
споживання газу, теплової
енергії та води

Річний обсяг імпорту в
Україну природного газу,
нафти/нафтопродуктів,
вугілля енергетичних
марок та палива для
атомних електростанцій
не перевищує 30% від
одного джерела/ постачальника

70% респондентів оцінюють систему оформлення
та отримання адресних
дотацій на оплату газу
та електричної енергії як
«просту» та «ефективну»

ОПИС МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ НА СТОРІНКАХ 64-66

РЕФОРМА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ
КІНЦЕВА МЕТА РЕФОРМИ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ
Принципи прозорості та стандарти розкриття інформації розроблені та прийняті

ПРОЗОРІСТЬ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ
Сектор держпідприємств прозорий, а
стандарти розкриття звітності вдосконалені

Обов'язковий зовнішній аудит впроваджено
Вимоги щодо обов'язкової звітності сектору держпідприємств виконуються
Веб-сторінка щодо діяльності сектору держпідприємств розроблена
Закон про корпоративне управління та механізми призначення незалежних членів рад прийняті

Досягти ефективної діяльності
держпідприємств шляхом
покращення бюджетного
нагляду, політики власності
Уряду щодо держпідприємств
та розвитку інших державних
активів, посилення ролі
корпоративного управління
держпідприємств, завершення
реструктуризації та
реорганізації держпідприємств,
впровадження прозорого
процесу приватизації

ПОЛІТИКА ВЛАСНОСТІ ТА СТАНДАРТИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Стратегічні цілі та принципи управління
держпідприємствами, короткострокові та
довгострокові цілі та основні принципи
корпоративного управління розроблені за
принципами методологічних рекомендацій
ОЕСР та найкращих іноземних практик

Наглядові ради на унітарних держлідприємствах створені
Кодекс корпоративного управління виконується
Процес корпоратизаціі держпідприємств запущений
Стандарти стратегічного планування вдосконалені
Чіткі цілі діяльності держпідприємств встановлені
Система управління некомерційною діяльністю держпідприємств впроваджена

ПРИЗНАЧЕННЯ
ТА ВИНАГОРОДА КЕРІВНИКІВ
Керівники держпідприємств призначаються згідно
з прозорою процедурою , а умовою їх контрактів є
справедлива винагорода, що сприятиме уникненню
розкрадання та задовольнить інтереси власника та
керівника

ПРИВАТИЗАЦІЯ ТА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ
Прозорість та достовірність процесу
приватизації підвищена. Портфель
держпідприємств реструктуризований

Процедура призначення керівників та членів рад виконується
Політика винагороди керівників та членів рад впроваджена
Відбір директорату та процедура винагороди втілена
Список об'єктів на приватизацію та зміни до Закону про приватизацію, що дозволять залучати
радників до процесу приватизації схвалені
Реструктуризація неприбуткових та неперспективних ДП проведена
Усі збиткові держлідприємства, що не мають перспективи розвитку ліквідовані

Паспорт реформи – короткий опис реформи, її основних цілей та очікуваних результатів, розроблений на основі ключових стратегічних документів України:
1. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»; 2. Коаліційна угода; 3. Програма діяльності Кабінету Міністрів України; 4. Угода про Асоціацію між Україною та ЄС (включно з DCFTA); 5. Меморандум між Україною та МВФ

ПАСПОРТ РЕФОРМИ
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РЕФОРМА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ
Що вдалося досягнути:
Посилення вимог щодо розкриття інформації держпідприємствами
• Затверджено «Методологічні рекомендації
щодо забезпечення прозорості діяльності
суб’єктів господарювання державного сектору економіки» (Наказ Мінекономрозвитку
№116 від 11 лютого 2015 р.).
• Розроблено законопроект для забезпечення
обов’язкового розкриття інформації (зараз
погоджується із профільними
міністерствами).

рі були обговорені з представниками МВФ.
Прозорий процес призначення керівників
ДП та ринковий рівень компенсації
• Оновлено процедуру призначення керівників найбільших ДП через прийняття змін до
Постанови КМУ №777 від 03.09.2008 «Про
проведення конкурсного відбору керівників
суб’єктів господарювання державного сектору економіки».

ним експертам.
• Коментарі та відгуки зібрано.

• Розроблено проект постанови КМУ про створення холдингової компанії, що включає
попередній список держпідприємств, що
перейдуть до холдингової компанії та надіслано до інших міністерств для схвалення.
• Мінекономрозвитку ініціювало створення
робочої групи, до якої увійдуть представники
ключових лінійних міністерств та ФДМУ, щоб
покращити процес комунікації та виявлення
проблем щодо холдингу.

Аналіз існуючого портфеля держпідприємств з метою визначення стратегії їх реструктуризації:
• Прийнято Постанову КМУ №761 «Про затвердження Порядку перетворення державного унітарного комерційного підприємства
в акціонерне товариство».
• Зібрано та опрацьовано інформацію щодо
Приватизація нестратегічних ДП
непрацюючих
держпідприємств
• Постанова КМУ №271 від 12.05.2015 р. «Про
від органів управління. Через
Розроблено концепцію Національної холдингової
проведення прозорої та конкурентної приванизький рівень якості доступної
тизації у 2015 році».
інформації та обмежених ресурсів,
Підготовлено аналітичні звіти
компанії на основі найкращого іноземного досвіду та
• Список держпідприємств, що не підлягають
у вересні був запущений пробний
Мінекономрозвитку про діяльзгідно з рекомендаціями ОЕСР.
приватизації (913 ДП) було схвалено Кабміпроект ліквідації держпідприємств,
ність держпідприємств (ТОПном і подано до Верховної Ради на затверщо знаходяться в управлінні Мі100)
дження – законопроект №1567.
некономрозвитку. У майбутньому
• Опубліковано перший аналітич• Подано на розгляд Верховної Ради України
планується застосувати досвід для всіх інНаближення рівня компенсації (заробітної
ний звіт за 2013 р. і 9 міс. 2014р., (ТОП-100)
окремі проекти закоплати) керівників ДП до рівня заробітку на
англійською та українською мовами .
нів щодо виключення
аналогічних посадах у приватному секторі
• Опубліковано аналітичний звіт за 2014 р.
зі списку заборонених
• Підготовлено проект постанови КМУ, яка
(ТОП-100) англійською мовою.
Затверджено
перелік
зі
345
ДП,
які
можуть
бути
до приватизації дердозволить керівникам отримувати ринковий
• Опубліковано аналітичний звіт за 1-й кварприватизовані у 2015 р.
жпідприємств спирторівень компенсації (відповідно до принципів
тал 2015 .р (ТОП-100) українською мовою.
вої галузі та морських
Європейської Комісії) розроблено, направпортів.
лено на розгляд Кабінету Міністрів України.
Посилено вимоги щодо проведення аудиту
ших міністерств та підвідомчих їм ДП.
Очікується схвалення.
фінансової звітності незалежними аудито• Прийнято доручення КМУ щодо розробки
Що не вдалося:
рами
планів реструктуризації для 12 ДП з найбільВстановлення чітких цілей діяльності ДП та
• Прийнято Постанову КМУ №390 від 04 червшими фіскальними ризиками. Термін викоїх спеціальних зобов’язань
Приватизація нестратегічних ДП
ня 2015 р. про «Деякі питання проведення
нання: до 1 листопада.
• Дані, надані держпідприємствами, щодо їх
• Верховна Рада не голосувала за законопроаудиту суб’єктів господарювання державноцілей діяльності опрацьовано, компанії поект №1567, список держпідприємств, що не
го сектору економіки».
Затверджено наказ Мінекономрозвитку для
ділені на три групи (лише комерційна діяльпідлягають приватизації (913 ДП) та два аль• Продовжується аналіз відповідей мінісперегляду методології розробки фінансових
ність, поєднання зі стратегічною діяльністю,
тернативні законопроекти (спиртова галузь
терств щодо статусу проведення аудиту згідпланів, щоб об’єднати фінансові та стрателише стратегічна діяльність).
та морський транспорт).
но з постановою КМУ №390 від 04 червня
гічні плани в один документ – план дій на
• Проект закону про чіткі цілі для 100 найбіль• Верховна Рада не затвердила зміни до за2015 р.
3 роки
ших держпідприємств направлено на погоконопроекту 2319а «Щодо вдосконалення
дження.
процесу приватизації державних підприСтворення наглядових рад в унітарних під• Проведено декілька зустрічей за участі лі• Розроблено методологію щодо збору, нагємств».
приємствах та запровадження інституту ненійних міністерств, керівників найбільших
ляду та управління спеціальними зобов’язалежних директорів
ДП та Мінекономрозвитку для обговорензаннями державних підприємств.
Необхідні дії зараз, щоб надолужити
• Зміни до Закону «Про управління держпідня проблем, що виникають та наповненості
• Проведено попередній аналіз спеціальних
(прискорити) прогрес у реформі:
приємствами» були схвалені Кабінетом Міністратегічних та фінансових планів.
зобов’язань держави.
стрів України та направлені на розгляд Вер• Розробляються зміни до існуючих законо• Дані щодо спеціальних зобов’язань зібрано
Провести низку зустрічей з фракціями ВРУ
ховної Ради України.
давчих процедур.
та проаналізовано (комерційна, некомерційдля роз’яснення змін до законопроектів, які
• Комітет ВРУ з економічної політики схвалив
на діяльність, регульовані ціноутворення).
пропонуються для затвердження.
зміни, очікуємо, що будуть поставлені на гоСтворення Національної холдингової ком• Методологію розкриття некомерційної ділосування у листопаді.
панії, що буде керувати 15-20 найбільшими
яльності ДП розроблено та надіслано на
• Законопроект також був надісланий на роздержпідприємствами
розгляд незалежним аудиторам та іноземгляд МВФ, отримані зауваження та комента-
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МОНІТОРИНГ ПРОГРЕСУ РЕФОРМИ

РЕФОРМА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

82%

Прогрес
виконання задач
на 2015 рік

ЗАВДАННЯ

Розпорядження КМУ «Про
схвалення Стратегії щодо
підвищення ефективності
діяльності суб’єктів господарювання державного
сектору економіки»

СПРИЙНЯТТЯ
РЕФОРМИ

20,1%

79,9%

ГРОМАДЯНИ ВВАЖАЮТЬ ЩО:
ЗМІН НЕМА
ЗМІНИ Є

Опитування проводиться
дослідницькою компанією
TNS на замовлення
Проектного офісу
Національної ради реформ.
Щомісяця проводиться опитування 1000
респондентів з усіх регіонів і різних типів
населених пунктів у віці 18-55 років.
Серед інших, ставиться питання: На
Ваш погляд, в якій мірі відбувається
реформування в наступних сферах?
Червоний колір – позначає респондентів,
які вважають, що МАЙЖЕ НЕМАЄ або
ЗОВСІМ НЕМАЄ змін в реформованій сфері.

Розроблено методичні
вказівки щодо стратегічного планування та
управління

100%

100%

Підготовка першого
річного огляду результатів
100%
діяльності підприємств
державного сектору
Підготувати стратегію з
комунікації щодо Реформи
100%
«Управління державним
сектором економіки»

Затверджено склад
Комітету з призначень та
затверджено порядок діяльності Комітету - Наказ
МЕРТ «Про затвердження
Положення про Комітет з
призначення керівників
особливо важливих для
економіки підприємств»

100%

Призначення керівного
складу ДП на основі
конкурсного відбору,
бізнес-компетенцій та
100%
відповідній системі мотивації особливо важливих
для економіки державних
підприємств

Змінено законодавство
щодо процесу корпоратизації державних підприємств, крім казенних
підприємств. Постанова
КМУ «Про затвердження
Порядку перетворення
державного унітарного
комерційного підприємства в акціонерне
товариство»

Змінено законодавство
щодо обов’язкового аудиту фінансової звітності
державних підприємств постанова КМУ "Про деякі
питання проведення аудиту фінансової звітності
суб’єктів господарювання
державного сектору
економіки"

Внесено необхідні зміни
до законодавства про
призначення незалежних
членів Ради директорів
особливо важливих для
економіки державних
підприємств з професійного середовища
(Асоціації професійних
директорів)

Змінено законодавство
щодо процесу приватизації із залученням радників
та забезпеченням підготовки цих об’єктів до
продажу у відповідності з
кращими міжнародними
практиками - Закон України «Про приватизацію
державного майна»

100%

20%

РЕЗУЛЬТАТИ

СПРИЙНЯТТЯ

Доступ до публічної фінансової
інформації особливо важливих для
економіки державних підприємств
відкрито на веб-сайті (ТОП-100)

Бізнес суспільство стало довіряти
державним підприємствам в
наслідок реформи управління
державним сектором економіки

Кількість нових керівників
особливо важливих для економіки
державних підприємств (ТОП-50)
відібраних на відкритому конкурсі
комітетом з призначень з якими
було укладено контракт

Громадське суспільство оцінює
реформу управління державним
сектором економіки

100%

Кількість створених Спостережних
рад директорів до яких входять
незалежні директори серед ТОП100 державних підприємств
60%

Внесено необхідні зміни до
Закону України «Про перелік
об’єктів права державної
власності, що не підлягають
приватизації» (виключено
понад 500 об’єктів)

25%

Постанова КМУ «Про
проведення прозорої та
конкурентної приватизації
у 2015 році»

100%

Кількість затверджених планів на
проведення аудитів фінансової
звітності особливо важливих для
економіки державних підприємств
(ТОП-100)

Кількість затверджених планів
з приватизації ФДМУ державних
підприємств згідно затвердженого
списку на 2015р

Синій колір – позначає респондентів, які
відповіли, що Є АКТИВНІ зміни або Є зміни,
хоч і повільні.
ОПИС МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ НА СТОРІНКАХ 64-66

КАРТА ПОКАЗНИКІВ / SCORECARD

В ГРАФІКУ

В ЗОНІ РИЗИКУ

ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ
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РЕФОРМА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
КІНЦЕВА МЕТА РЕФОРМИ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ
ЧЕСНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ
продукції аграрного сектору як для
виробників так і покупців

ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ
Функціональна інфраструктура та умови для чесного ціноутворення включаючи створення умов для товарних бірж
Заміна діючих та розробка нових механізмів / ефективного держрегулювання ціноутворення на аграрну продукцію
Створення прийнятного регулювання для виробників аграрної продукції

ПРОДУКТИВНІСТЬ
через ефективне використання ресурсів та
впровадження кращих практик
Зростання конкурентоздатності
аграрного сектору та розвиток
галузі відповідно до кращих
світових та європейських
стандартів

Запровадження міжнародних практик та механізмів, таких як аграрні розписки та аграрне страхування
Доступ до ресурсів та досвіду через МВФ, Світовий Банк, ЄБРР, ЄІБ та інші інституції
Лібералізація ринку землі
Сприяння просуванню місцевих виробників агропродукції на іноземних ринках

Зростання ЕКСПОРТУ

Гармонізція аграрного законодавства у галузі регулювання якості продуктів відповідно до європейських стандартів
Створення інфраструктури для перевезення та зберігання продукції
Підвищення рівня якості виготовлення продукції

Зростання ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ в аграрній
продукції

Створення нових сегментів аграрної продукції з вищою доданою вартістю
Модернізація та впровадження інновацій

Паспорт реформи – короткий опис реформи, її основних цілей та очікуваних результатів, розроблений на основі ключових стратегічних документів України:
1. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»; 2. Коаліційна угода; 3. Програма діяльності Кабінету Міністрів України; 4. Угода про Асоціацію між Україною та ЄС (включно з DCFTA); 5. Меморандум між Україною та МВФ
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ПАСПОРТ РЕФОРМИ

РЕФОРМА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Що вдалося досягнути:

- Скасовано 14 дозвільних документів.
• Закон України №222 від 02.03.2015:
• Започатковано процедуру призначення
- Скасовано ліцензію на торгівлю пестицикерівників державних підприємств тільдами;
ки на відкритих конкурсних засадах.
- Скасовано ліцензію на проведення фумігації;
• Успішно реалізовано пілотний проект у
Полтавській області щодо залучення фі- Скасовано ліцензію на торгівлю племіннансування оборотного капіталу для ферними ресурсами;
мерів через аграрні розписки.
- Скасовано ліцензію на діяльність щодо
• Збережено пільговий режим оподаткупромислового вилову риби;
вання ПДВ для с/г підприємств;
- Скасовано ліцензію на проведення землеоціночних робіт та земельних торгів.
• Прийнято Постанову КМУ №1 від
• Закон України №247 від 05.03.2015:
14.01.2015.
- Надано можливості нотаріусам реєстру• Прийнято Постанову КМУ №42 від
28.01.2015:
вати право оренди на землі с/г призначення;
Надано можлиСкасовано режим ліцензування операцій з імпорту
вість подавати докузасобів захисту рослин у 2015 році.
менти в електронному вигляді;
Надано можли- Скорочено перелік об’єктів регулювання,
вість одночасно подавати документи на
що потребують отримання карантинного
право власності та право оренди землі.
сертифікату;
• Закон України №87 від 13.01.2015:
- Зменшено термін видачі карантинного і
- Державна підтримка середніх та дрібних
фітосанітарного сертифікатів з 5 днів до
с/г виробників шляхом зняття обмежень
24 годин;
щодо потужностей тваринницьких ферм
- Удосконалено порядок реєстрації засобів
та комплексів, які можуть претендувати
захисту рослин (ЗЗР).
на часткове відшкодування державою
• Закон України №191 від 12.02.2015:
вартості будівництва та реконструкції.
- Скорочено перелік істотних умов догово• Закон України №287 від 07.04.2015:
ру оренди;
- Гармонізовано законодавство України із
- Не допускається будь-яке відчуження
законодавством ЄС у сфері поводження з
орендованих земель без згоди орендапобічними продуктами тваринного погоря;
дження.
- Мінімальний строк оренди с/г земель - 7
• Закон України № 388 від 12.05.2015:
років;
- Заборонено приватизацію землі, що знаходяться під об’єктами інженерної інфра- Орендний платіж у грошовій формі;
- Добровільна підготовка проектної докуструктури меліоративних систем.
ментації по сівозмінам;
• Пройдена перевірка на відповідність сис- Ліквідовано надмірне регулювання витеми насінництва в Україні вимогам ЄС
робництва органічної продукції;

У тому числi за 3-й квартал:

• Забезпечено можливість розвантаження суден в пунктах пропуску в портах із
подальшим інспектуванням продукції на
митно-ліцензійних складах.

• Розширено роботу проекту «Аграрні розписки» на Черкаську, Вінницьку та Харківську області;
Що не вдалося:
• Прийнято розроблений Мінагрополітики
проект Постанови «Про внесення змін до
• Здійснити реалізацію постанови уряду, у
Порядку видачі ветеринарних документів». Постановою скасовано обов’язковість
якій у цьому році передбачено приватизацію 86 аграрних ДП, додатково в перелік
ветеринарного свідоцтва форми №2;
• Проведено прозорі та відкриті конкурси на
було включено ще 15 компаній. Жодне з
них не вдалося передати до сфери управзаміщення позиції директорів ДП, що підпорядковуються міністерству;
ління Фонду держмайна. Близько 50 ком• У Мінагрополітики запрацював інфоцентр,
паній із загальної кількості з формальних
метою якого є надання комплексної інпричин досі очікують рішень Верховної
формації громадянам про діяльність мінісРади або КМУ.
терства та його структурних підрозділів,
• ВРУ не прийняла законопроект №1159
а також консультування з низки питань,
щодо передачі у комунальну власність земель с/г призначення державної власнопов’язаних із реєстрацією сільгосппідприємств, порядком здійснення господарської
сті.
діяльності, виходом на зарубіжні ринки,
зеленим туризмом тощо.
Завершено розроблення єдиної комплексної
• Урядом прийнястратегії розвитку сільських територій України
то рішення щодо
реформування
до 2020 року, за підтримки Єврокомісії та участі
системи рибоохобільше 170 міжнародних та українських експертів.
рони в рибний.
• Урядом затверджено новий порядок видачі сертифікатів
Необхідні дії зараз, щоб надолужити
на лісоматеріали, які видаватимуться по(прискорити) прогрес у реформі:
стійними лісокористувачами патруль.
• Передано Фонду Держмайна 8 підпри• Залучення фінансування, що допоможе
ємств на приватизацію.
реалізовувати програму реформ та здійс• Забезпечено доступ на закордоні ринки
нювати оплату роботи команд, що проводля української харчової продукції: Китай
дять реформи.
– продукція молокопереробної промисловості, Ізраїль - харчове яйце, Єгипет - м’ясо
птиці.
• Урядом прийнято рішення щодо затвердження порядку державної підтримки галузі тваринництва.

МОНІТОРИНГ ПРОГРЕСУ РЕФОРМИ
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РЕФОРМА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

80%

Прогрес
виконання задач
на 2015 рік

ЗАВДАННЯ

Розрозблення Єдиної
комплексної стратегії
розвитку АПК до 2020
року

СПРИЙНЯТТЯ
РЕФОРМИ

21,4%

78,6%

ГРОМАДЯНИ ВВАЖАЮТЬ ЩО:
ЗМІН НЕМА
ЗМІНИ Є

Опитування проводиться
дослідницькою компанією
TNS на замовлення
Проектного офісу
Національної ради реформ.
Щомісяця проводиться опитування 1000
респондентів з усіх регіонів і різних типів
населених пунктів у віці 18-55 років.
Серед інших, ставиться питання: На
Ваш погляд, в якій мірі відбувається
реформування в наступних сферах?
Червоний колір – позначає респондентів,
які вважають, що МАЙЖЕ НЕМАЄ або
ЗОВСІМ НЕМАЄ змін в реформованій сфері.
Синій колір – позначає респондентів, які
відповіли, що Є АКТИВНІ зміни або Є зміни,
хоч і повільні.
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В ГРАФІКУ

В ЗОНІ РИЗИКУ

РЕЗУЛЬТАТИ

100%

Дерегуляція підприємницької діяльності в
аграрній галузі

100%

Проведення приватизації
державних підприємств

100%

Реалізація програм
співробітництва з МВФ,
Світовим банком, ЄБРР,
ЄІБ
Сприяння просуванню
відчизняних виробників
сільськогосподарської
продукції та продуктів
харчування на зовнішні
ринки
Забезпечення законодавчого врегулювання
та практичне запровадження фінансових
інструментів на ринках
сільськогосподарської
продукції (аграрні
розписки, ф’ючерсні і
форвардні контракти,
у тому числі укладені
на світових товарних та
фондових біржах)

ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ

100%

100%

100%

Проведення реформи у сфері
забезпечення безпечності та
якості харчових продуктів

Визначення правового статусу і врегулювання порядку
розпорядження землями
колективної власності та від
умерлої спадщини

30%

Перехід від контролю сівозмін
до контролю якості грунтів

100%

Розробка, погодженя та прийняття
концепції державної підтримки
фермерських господарств, малих
та середніх сільськогосподарських
товаровиробників

70%

Розробка, погодження та
прийняття нової системи
оподаткування

70%

Розробка, погодження та
прийняття Концепції розвитку
сільських територій

70%

Посилення відповідальності
сторін договору оренди землі
100%
на невиконання умов договору
оренди

Розробка, погодження та
прійняття Стратегії реформи
рибальства.

70%

Законодавче закріплення
мін. строку договору оренди
земель с/х призначення

100%

Розробка, погодження та прійняття Стратегії реформування
лісового господарства

70%

Встановлення обов’язковості
сплати орендної плати за
землі с/х виключно у грошовій
формі;

100%

Розробка Концепції реформування аграрної науки

70%

Законодавче врегулювання питань
передачі у комунальну власність
земель державної власності,
розташованих за межами населених пунктів, крім тих, на яких
розташовані об’єкти державної
власності

Виключення із зак. України
норм, що надають можливість набувати право оренди
земельних ділянок с/х призначення на неконкурентних
засадах;
Спрощення процедур реєстрації
прав оренди земельних ділянок
с/х призначення, зокрема, шляхом
стимулювання нотаріального
посвідчення сторонами договорів
оренди землі;

100%

СПРИЙНЯТТЯ

Збільшення обсягів залучення прямих іноземних інвестицій в галузь

Суспільство визначає привабливість
ведення бізнесу та проживання на
селі

Збільшення обсягів експорту с/г
продукції (в грошовому вимірі)

Суспільство визначає значне зростання
якості та безпечності продуктів харчування українського виробництва

Збільшення рівня зайнятості на селі

Незалежне опитування учасників
ринку показує схвалення реформ
у галузі

30%

0%

100%
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СУДОВА РЕФОРМА
Що вдалося досягнути:
• Радою з питань судової реформи розроблена та затверджена Стратегія реформування
судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 рр. (Стратегія), а
також детальний План дій щодо реалізації її
положень.
• Указом Президента України від 20.05.2015
року Стратегію схвалено, а також запропоновано Кабінету Міністрів України визначити механізм впровадження Плану дій щодо
реалізації її положень та інформувати про стан
його виконання.
• Прийнято Закон України «Про забезпечення
права на справедливий суд», відповідно до
якого:
- передбачено механізми очищення суддівського корпусу, в т.ч. шляхом кваліфікаційного оцінювання всіх суддів з метою перевірки
їх компетентності, доброчесності, професійної етики;
- запроваджено інститут суддівського досьє,
яке містить історію професійної діяльності
судді;
- передбачено нові прозорі правила формування Вищої ради юстиції (ВРЮ) та Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС);
- удосконалено процес добору суддів, підвищено вимоги до кандидатів;
- передбачено виключно конкурсні процедури при призначенні та переведенні суддів;
- запроваджено ефективні механізми здійснення дисциплінарного провадження щодо
судді
- відновлено роль Верховного Суду України як
найвищого судового органу в системі судів.
• Проведено добір та конкурсне призначення
членів ВРЮ та ВККС відповідно до нових
правил на основі принципів верховенства
права, гласності та публічності, політичної
нейтральності.
• Радою з питань судової реформи розроблено
проекти змін до Цивільного процесуального
кодексу, Господарського процесуального
кодексу, Кодексу адміністративного судочинства, проводиться їх громадське та екс-

кодексу, Кодексу адміністративного судочинства, проводиться їх громадське та експертне обговорення
• Радою з питань судової реформи розроблено, а Верховною радою України – ухвалено
в першому читанні законопроекти щодо
реформування системи виконання судових
рішень
• Радою
суддів
Верховна Рада в першому читанні прийняла законопро- України розроблено та затверджено
екти щодо реформування системи виконання судових
Положення
про
рішень.
порядок ведення
суддівського досьє
• Державною судовою адміністрацією формуються суддівські
тверджено Положення про порядок ведендосьє
ня суддівського досьє.
• ВККС затвердила Положення про порядок та
• Державною судовою адміністрацією формуметодологію кваліфікаційного оцінювання
ються суддівські досьє.
судді, Положення про порядок складення
• ВККС затвердила Положення про порядок та
іспиту та методику його оцінювання під час
методологію кваліфікаційного оцінювання
проведення кваліфікаційного оцінювання
судді, Положення про порядок складення
судді
іспиту та методику його оцінювання під час
• Радою суддів України розглядаються з мепроведення кваліфікаційного оцінювання
тою погодження Положення про порядок та
судді
методологію кваліфікаційного оцінювання
• Радою суддів України розглядаються з месудді та Положення про порядок складення
тою погодження Положення про порядок та
іспиту та методику його оцінювання під час
методологію кваліфікаційного оцінювання
проведення кваліфікаційного оцінювання
судді та Положення про порядок складення
судді, затверджені ВККС
іспиту та методику його оцінювання під час
• Розроблено та внесено до Верховної Ради
проведення кваліфікаційного оцінювання
України проект Закону про внесення змін до
судді, затверджені ВККС
деяких законів України щодо удосконалення
• Розроблено та внесено до Верховної Ради
окремих положень законодавства з питань
України проект Закону про внесення змін до
судочинства (у т.ч. щодо кваліфікаційного
деяких законів України щодо удосконалення
оцінювання суддів)
окремих положень законодавства з питань
• Радою з питань судової реформи доопрацьосудочинства (у т.ч. щодо кваліфікаційного
вується проект Закону про внесення змін до
оцінювання суддів)
Закону України “Про адвокатуру”
• Радою з питань судової реформи доопрацьовується проект Закону про внесення змін до
Що не вдалося:
Закону України “Про адвокатуру”
пертне обговорення.
• Радою з питань судової реформи розроблено, а Верховною Радою України – ухвалено
в першому читанні законопроекти щодо
реформування системи виконання судових
рішень.
• Радою суддів України розроблено та за-

У тому числi за 3-й квартал:
• Радою з питань судової реформи розроблено
проекти змін до Цивільного процесуального
кодексу, Господарського процесуального

• Потребує вдосконалення механізм впровадження Плану дій щодо реалізації положень
Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 20152020 рр.

МОНІТОРИНГ ПРОГРЕСУ РЕФОРМИ

• ВККС не розпочала кваліфікаційне оцінювання суддів Верховного та вищих спеціалізованих судів через неузгодження або несвоєчасне узгодження Радою суддів України
Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання судді
Необхідні дії зараз, щоб надолужити (прискорити) прогрес у реформі:
• Президенту України – внести до Верховної
ради України проект Закону про внесення
змін до Конституції України щодо правосуддя
• Верховній Раді України – направити проект
змін до Конституції щодо правосуддя до Конституційного Суду України
• Верховній Раді України – прийняти відповідний закон, що дозволить прискорити узгодження Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання судді
та провести ефективне оцінювання суддів під
громадським контролем
• Вищій кваліфікаційній комісії суддів – після
внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” розпочати кваліфікаційне оцінювання суддів Верховного суду
України та вищих спеціалізованих судів
• Кабінету Міністрів України – здійснити заходи для належного забезпечення виконання Плану дій щодо реалізації положень
Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 20152020 рр. підпорядкованими йому органами
• Раді з питань судової реформи – підготувати
проект структурної оптимізації судової системи
• Раді з питань судової реформи – провести
громадське та експертне обговорення проектів законів про внесення змін до Цивільного
процесуального кодексу, Господарського
процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства
• Раді з питань судової реформи – завершити
підготовку проекту Закону про внесення змін
до Закону України “Про адвокатуру”
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СУДОВА РЕФОРМА

64%

Прогрес
виконання задач
на 2015 рік

ЗАВДАННЯ

Розробка Стратегії рефор-мування судоустрою,
судо-чинства та суміжних
право-вих інститутів та
План дій 2015-2020 роки

СПРИЙНЯТТЯ
РЕФОРМИ
15%

85%
ГРОМАДЯНИ ВВАЖАЮТЬ ЩО:
ЗМІН НЕМА
ЗМІНИ Є

100%

Розробка та прийняття
Закону України «Про
забезпечення права на
справедливий суд»
Нові принципи формування та діяльності органів,
які відповідають за
формування суддівського
корпусу

СПРИЙНЯТТЯ

Результати опитувань для
визначення рівня задоволеності
користувачів (проведених у рамках
системи управління ефективністю
Прокуратури або зовнішніми
спостерігачами) свідчить про
зростання суспільної довіри до
Прокуратури зокрема і/або до
кримінальної юстиції в цілому

100%

Оновлення
процесуального
законодавства

50%

Надання безоплатної правової
допомоги щонайменше в 10%
цивільних справ

100%

Запровадження системи
електрнного правосуддя

30%

Надання безоплатної правової
допомоги щонайменше в 20%
адміністративних справ

Запровадженя нових
процедур проведення
відбіркового та кваліфікаційного іспитів

50%

Реформування системи
виконання судових рішень

70%

Щорічний прогрес у виконанні
остаточних судових рішень у цивільних та адміністративних (окрім
кримінальних проступків) справ

Запровадження процедур
кваліфікаційного та
регулярного оцінювання
суддів (включаючи
самооцінювання)

60%

Внесення змін до законодавства, що регулює
діяльність адвокатури

40%

Покращення оцінки України в рейтингу Governance Indicators (Rule of
Law Index (World Bank Institute))

45%

Приведення повноважень
та діяльності Прокуратури до європейських
стандартів

60%

Покращення оцінки України в
рейтингу World Justice Project (Rule
of Law Index)

Оновлення персонального
складу суддівського
корпусу

Опитування проводиться
дослідницькою компанією
TNS на замовлення
Проектного офісу
Національної ради реформ.

РЕЗУЛЬТАТИ

Покращення оцінки України в
рейтингу WB Doing Business Index

Щомісяця проводиться опитування 1000
респондентів з усіх регіонів і різних типів
населених пунктів у віці 18-55 років.
Серед інших, ставиться питання: На
Ваш погляд, в якій мірі відбувається
реформування в наступних сферах?

Результати опитувань для
визначення рівня задоволеності користувачів (проведених
суб’єктами галузі або зовнішніми
спостерігачами) свідчить про
зростання суспільної довіри
до правосуддя в цілому та про
ефективність надання безоплатної
правової допомоги, адвокатури,
виконавців судових рішень, нотаріусів і системи альтернативного
вирішення спорів зокрема

Рівень довіри до судової
системи населенням
України (за даними TNS)

12%

Покращення оцінки України в рейтингу World Economic Forum (WEF)
Global Competitiveness Report

Червоний колір – позначає респондентів,
які вважають, що МАЙЖЕ НЕМАЄ або
ЗОВСІМ НЕМАЄ змін в реформованій сфері.
Синій колір – позначає респондентів, які
відповіли, що Є АКТИВНІ зміни або Є зміни,
хоч і повільні.
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В ЗОНІ РИЗИКУ

ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ

КАРТА ПОКАЗНИКІВ / SCORECARD

ОПИС МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ НА СТОРІНКАХ 64-66

КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА
Що вдалося досягнути:
• Конституційна Комісія, створена Указом Президента України, підготувала проекти змін до Конституції
України за напрямками: децентралізація, правосуддя,
права людини

- розроблений Робочою групою з питань прав людини;
- тривають громадські та експертні обговорення проекту змін до Конституції України в частині прав людини.
У тому числi за 3-й квартал:
• Верховна Рада України в першому читанні проголосувала проект змін до Конституції України в
частині децентралізації влади.
• Відбулося широке громадське та експертне
обговорення проекту змін до Конституції України в частині децентралізації влади та проекту
змін до Конституції України в частині правосуддя, в тому числі на регіональному рівні.
• Венеціанська Комісія надала схвальні Попередній
та Остаточний Висновки щодо проекту змін до Конституції України в частині правосуддя, зазначивши,
що “остання версія змін до Конституції є дуже позитивною і добре підготовленою та заслуговує повної
підтримки”.
• Проект змін до Конституції України щодо правосуддя
схвалений Конституційною Комісією.

Венеціанська комісія надала схвальний Висновок
щодо проекту змін до Конституції України в частині правосуддя, зазначивши, що «остання версія змін
до Конституції є дуже позитивною і добре підготовленою та заслуговує на повну підтримку».

• Проект змін до Конституції України щодо децентралізації:
- затверджений Конституційною Комісією;
- отримав схвальний висновок Венеціанської Комісії;
- отримав висновок Конституційного Суду України про
його відповідність вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
- був проголосований Верховною Радою України в
першому читанні.
• Проект змін до Конституції України щодо правосуддя:
- отримав схвальний попередній висновок Венеціанської Комісії;
- доопрацьований з урахуванням рекомендацій Венеціанської Комісії, результатів громадського та експертного обговорення;
- отримав схвальний остаточний висновок Венеціанської Комісії;
- схвалений Конституційною Комісією.
• Зміни до Конституції України в частині децентралізації влади та правосуддя повністю відповідають європейським стандартам.
• Проект змін до Конституції України щодо прав людини:

• Верховній Раді України – направити проект змін до
Конституції України щодо правосуддя до Конституційного Cуду України
• Конституційному Суду України – надати висновок на
відповідність проекту змін до Конституції України
щодо правосуддя вимогам статей 157 та 158 Конституції України
• Верховній Раді України – ухвалити у першому читанні
проект змін до Конституції України щодо правосуддя
– не пізніше грудня 2015 року, прийняти Закон про
внесення змін до Конституції України щодо правосуддя – не пізніше березня 2016 року
• Верховній Раді України – прийняти Закон про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації
– не пізніше січня 2016 року

Що не вдалося:
Все відбувається відповідно до плану.
Необхідні дії зараз, щоб надолужити (прискорити)
прогрес у реформі:
• Президенту України – внести проект змін до Конституції України щодо правосуддя до Верховної Ради України

Верховна Рада України у першому читанні прийняла
проект змін до Конституції України у частині
децентралізації влади
МОНІТОРИНГ ПРОГРЕСУ РЕФОРМИ
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КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА

56%

Прогрес
виконання задач
на 2015 рік

СПРИЙНЯТТЯ
РЕФОРМИ

32,4%

67,6%

ЗАВДАННЯ

Опитування проводиться
дослідницькою компанією
TNS на замовлення
Проектного офісу
Національної ради реформ.
Щомісяця проводиться опитування 1000
респондентів з усіх регіонів і різних типів
населених пунктів у віці 18-55 років.
Серед інших, ставиться питання: На
Ваш погляд, в якій мірі відбувається
реформування в наступних сферах?
Червоний колір – позначає респондентів,
які вважають, що МАЙЖЕ НЕМАЄ або
ЗОВСІМ НЕМАЄ змін в реформованій сфері.

СПРИЙНЯТТЯ

(В частині децентралізації)
Забезпечено інклюзивний
прозорий діалог за участі
усіх зацікавлених сторін
100%
(громадянське суспільство, влада) про внесення
змін до КУ

Попереднє схвалення змін
до Конституції в частині
Правосуддя.

0%

Перерозподіл ВВП через центральний бюджет

Рівень довіри до Верховної Ради
(за даними TNS)

9%

(В частині децентралізації)
Отримання висновку Ве100%
неціанської Комісії щодо
змін до Конституції

(В частині прав людини)
Забезпечено інклюзивний
прозорий діалог за участю
усіх зацікавлених сторін
(громадянське суспільство, влада) про внесення
змін до КУ

70%

Індекс демократії за даними The
Economist Intelligence Unit

Рівень довіри до Уряду
(за даними TNS)

14%

Прийняття змін до Конституції України

75%

(В частині прав людини)
Отримання висновку Венеціанської Комісії щодо
змін до Конституції

0%

Рівень довіри до Президента

(Правосуддя)
Забезпечено інклюзивний
прозорий діалог за участю
усіх зацікавлених сторін
(громадянське суспільство, влада) про внесення
змін до КУ

90%

Отримання позитивного
висновку від Конституційного суду України

0%

Рівень довіри до КСУ/ВСУ

Розробка та фіналізація
проекту на рівні конституційної комісії. Отримання
висновку Венеціанської
Комісії щодо змін до
Конституції.

70%

ГРОМАДЯНИ ВВАЖАЮТЬ ЩО:
ЗМІН НЕМА
ЗМІНИ Є

РЕЗУЛЬТАТИ

Рівень довіри до органів
місцевого самоврядування (за даними TNS)

22%

Рівень довіри до політичних партій

Синій колір – позначає респондентів, які
відповіли, що Є АКТИВНІ зміни або Є зміни,
хоч і повільні.
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В ЗОНІ РИЗИКУ

ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ

КАРТА ПОКАЗНИКІВ / SCORECARD

ОПИС МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ НА СТОРІНКАХ 64-66

РЕФОРМА СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ
Що вдалося досягнути:

• Україна відмовилась від позаблокової політики і відновила курс на євроатлантичну інтеграцію.
• Схвалено нову Стратегію національної безпеки України і Воєнну доктрину. Розпочато розробку нової редакції Закону України «Про основи національної
безпеки України». Виконано 70%.
• Розроблено Концепцію реформування сектору безпеки і оборони, розпочато розробку Закону «Про планування в секторі оборони і безпеки України».
Створено Головний ситуаційний центр України, розпочато створення мережі ситуаційних центрів органів сектору безпеки і оборони України. Виконано 25%.
• Розпочато розробку нового законодавства і відповідних програмних документів. Виконано 20%.
• Створено Об’єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності при Президентові України, розпочато опРозроблено нову Воєнну доктрину.
рацювання нової Національної розвідувальної програми, розпочато опрацювання відповідних програмних документів.
• Розпочато опрацювання відповідних програмних документів щодо парамілітарних формувань.
• Здійснюється перегляд системи мобілізаційної підготовки та мобілізації з урахуванням набутого досвіду проведення часткової мобілізації протягом 20142015 років.
• У рамках переходу до нової функціональної структури Збройних Сил України формуються сили спеціальних операцій Збройних Сил України. Виконано на
20%.
• Розроблено проект Указу Президента України про новий військово-адміністративний поділ території України. Виконано 85% (очікується затвердження).
• Розпочато розроблення Морської доктрини.
• Розпочато, але не доведено до кінця створення ситуаційних центрів.
Що не вдалося:

• Не розпочато інституційну реформу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.
• Надто повільно здійснюється перегляд засад територіальної оборони України, що передбачає активне залучення громадських військово-патріотичних сил.
Необхідні дії зараз, щоб надолужити (прискорити) прогрес у реформі:

• Необхідно прискорити реформу збройних сил та збільшити довіру до них.

МОНІТОРИНГ ПРОГРЕСУ РЕФОРМИ
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РЕФОРМА СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ

55%

Прогрес
виконання задач
на 2015 рік

ЗАВДАННЯ

Розробка та прийняття
нової редакції Стратегії
національної безпеки
України

СПРИЙНЯТТЯ
РЕФОРМИ

Розробка та прийняття
нової редакції Воєнної доктрини України
(Стратегії воєнної безпеки
України)

100%

Розробка та прийняття
законопроекту «Про
цивільний демократичний
контроль у секторі безпеки і оборони України»

100%

Розробка та прийняття
Концепції інформаційної
безпеки

50%

Розробка та прийняття
законопроекту про
внесення змін до Закону 25%
«Про контррозвідувальну
діяльність»

Розробка та прийняття законопроекту про внесення
змін до Закону «Про
державну охорону»

50%

Розробка та прийняття
законопроекту про
внесення змін до Закону
«Про оперативно-розшукову діяльність»

0%

Розробка та прийняття
законопроекту про
внесення змін до Закону
України «Про державну
таємницю»

50%

Розробка та прийняття
законопроекту про
внесення змін до Закону
«Про Службу безпеки
України»

0%

Розробка та прийняття
законопроекту про
внесення змін до Закону
України «Про дипломатичну службу»

50%

Розробка та прийняття
законопроекту про
внесення змін до Закону 100%
«Про Службу зовнішньої
розвідки України»

50%

Розробка та прийняття
законопроекту про
внесення змін до Закону 100%
«Про Державну прикордонну службу України»

25%

Розробка та прийняття
законопроекту про
внесення змін до Закону 100%
«Про Національну гвардію України»

0%

Розроблення окремого
порядку застосування
норм Закону України “Про
очищення влади” до співробітників розвідувальних
органів України

50%

25%

Внесення змін до Закону
України “Про очищення влади”
з метою встановлення окремого
механізму проведення заходів із
очищення влади в контррозвідувальних органах України

0%

0%

Прийняття розпорядження
Кабінету Міністрів України
“Про затвердження Плану
заходів щодо створення
Національної мережі конфіденційного мобільного
зв’язку державних органів
України”

50%

Прийняття Указу Президента
України “Про затвердження
Річної національної програми 100%
співробітництва України з
НАТО на 2015 рік”

50%

Затвердження складу та
повноважень міжвідомчої
комісії з питань розвитку
100%
оборонно-промислового
комплексу при Кабінеті
Міністрів України

50%

Прийняття Указу Президента
України “Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України “Про Стратегічний
оборонний бюлетень України
(нова редакція)”

39,2%
Розробка та прийняття
Концепції розвитку
сектору безпеки і оборони
України

60,8%

50%

Розробка та прийняття
Концепції кібербезпеки

50%

Внесення змін до Законів
України «Про оборону
України» та «Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію»

25%

Розробка та прийняття
«Національної розвідувальної програми»
терміном дії до 2020 року

10%

Розробка та прийняття законопроекту про внесення
змін до Закону України
«Про розвідувальну
діяльність»

100%

ГРОМАДЯНИ ВВАЖАЮТЬ ЩО:
ЗМІН НЕМА
ЗМІНИ Є

Опитування проводиться
дослідницькою компанією
TNS на замовлення
Проектного офісу
Національної ради реформ.
Щомісяця проводиться опитування 1000
респондентів з усіх регіонів і різних типів
населених пунктів у віці 18-55 років.
Серед інших, ставиться питання: На
Ваш погляд, в якій мірі відбувається
реформування в наступних сферах?
Червоний колір – позначає респондентів,
які вважають, що МАЙЖЕ НЕМАЄ або
ЗОВСІМ НЕМАЄ змін в реформованій сфері.
Синій колір – позначає респондентів, які
відповіли, що Є АКТИВНІ зміни або Є зміни,
хоч і повільні.
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Розробка державних та
державних цільових програм розвитку складових
сектору безпеки і оборони
України
Розробка та прийняття
законопроекту «Про планування у секторі безпеки
і оборони України»
Розробка та прийняття законопроекту про внесення
змін до Закону України
«Про основи національної
безпеки України»

ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ

КАРТА ПОКАЗНИКІВ / SCORECARD

Розробка та прийняття законопроекту «Про безпеку
критичної інформації»

Розробка та прийняття Воєнно-медичної доктрини

Розробка та прийняття
Морської доктрини

50%

ОПИС МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ НА СТОРІНКАХ 64-66

РЕФОРМА СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ
ЗАВДАННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ
Апарат РНБО реформований у відповідності до
покладених на нього функцій
стратегічного планування
100%
та прогнозування з метою
забезпечення національної
безпеки

Оптимізація чисельності
військових комісаріатів.
Оновлення особового складу
військових комісаріатів за
рахунок офіцерів - учасників
бойових дій.

Розроблення та прийняття
нормативно-правового акту
щодо виведення з підпоряд- 100%
кування Мінінфраструктури
Держспецтрансслужби та
включення її до складу ЗСУ

Створена мережа ситуаційних центрів органів сектору
безпеки і оборони

Створення Єдиного Державного реєстру військовозобов’язаних осіб

Прийняття Закону України
“Про внесення змін до
50%
законів України “Про оборону”

Проведення оптимізації складу, організаційної структури та
функцій Міністерства оборони
та Генерального штабу Зброй100%
них Сил України відповідно
до положень про Міноборони
та Генеральний штаб ЗСУ,
усунення дублювання

Підготовка нормативно-правової бази та практична
реалізація Трастових фондів
НАТО з сприяння розвитку
обороноздатності України

Прийняття нової редакції Закону України “Про правовий
режим воєнного стану”

100%

100%

90%

Скасування позаблокового
статусу України та законодавче
100%
закріплення курсу на вступ
до НАТО

Розроблення концепції
реформи військової освіти, у
тому числі кафедр військової
підготовки цивільних ВНЗ.
25%
Організація співпраці з
військовими освітніми закладами НАТО.

Створення Сил спеціальних
операцій, зокрема: Командування Сил спеціальних
операцій, визначення їх
завдання, організаційної
структури, системи забезпечення і підготовки

Розроблення Концепції
імпортозаміщення в оборонно-промисловому комплексі

Оновлення структури та технічного забезпечення розвід- 100%
ки Збройних Сил України

В ГРАФІКУ

25%

В ЗОНІ РИЗИКУ

50%

Збільшення грошового утримання військовослужбовців
шляхом підвищення посадових окладів та окладів за
військовим званням

80%

80%

50%

Внесення змін до Закону
України «Про військовий
обов’язок та військову
службу» та Положення
«Про територіальну оборону
України» з метою накопичення кадрового потенціалу 100%
Збройних Сил України за
рахунок підготовлених
військовослужбовців, які
набули досвіду в ході виконання завдань антитерористичної операції

Внесення змін до Закону України «Про захист персональних
даних» з метою забезпечення
інтеграції державних електронних
інформаційних ресурсів, баз та
банків даних

ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ

0%

Створення дієвого кадрового
резерву для комплектування
керівних посад в Міноборони
та Збройних Силах України,
забезпечення пріоритетності
для учасників АТО

100%

Організація підготовки
військових фахівців у навчальних центрах в обсягах,
що відповідають потребі
військових частин бойового
складу у навченому особо100%
вому складі та забезпечення
створення резерву військовонавченого ресурсу. Створення
рекрутингових центрів для
добровольців

Затвердження нового
військово-адміністративного
поділу України та нового
Плану дислокації Збройних
Сил України та Національної
гвардії України

50%

Формування на базі
військових містечок системи
автономних військових баз з
необхідною інфраструктурою
для розташування військових
частин та із фондом службового житла та соціально-побутовою інфраструктурою
для військовослужбовців та
членів їх сімей.

50%

Розпочати програму фінансування будівництва житла для
військовослужбовців

41%

СПРИЙНЯТТЯ

Оптимізація системи фінансової діяльності Державного
концерну «Укроборонпром»
з метою забезпечення
повернення більшості коштів
від реалізації контрактів із
виробництва та постачання
озброєнь підприємствам-виробникам для забезпечення їх
ефективного функціонування
та розвитку

0%

Приватизація непрофільних
активів Міністерства оборони
із спрямуванням коштів у
фонд розвитку

0%

Створення системи планування фінансів для Збройних
сил з горизонтом 3-5 років

100%

Розробка та прийняття
законопроекту «Про державно-приватне партнерство в
галузі національної безпеки
та оборони»

0%

Чисельність професійних
військових на 1000 населення складає 5,6

0%

Припинено військово-технічне співробітництво з Росією

100%

З метою формування
ефективної системи територіальної оборони, ліквідація
Товариства сприяння обороні
України та створення на його
матеріальній базі військово-патріотичної організації
- Української військової організації, яка стане базою для
формування та підготовки
сил територіальної оборони.
Прийняття Закону України
«Про Українську військову
організацію»

КАРТА ПОКАЗНИКІВ / SCORECARD

Встановлення рівня витрат
на оборону та правоохоронну
діяльність до 5% ВВП щороку

0%

Довіра суспільства до Збройних
46%
Сил України
Встановлення рівня витрат
на оборону не менше 3%
ВВП щорічно

0%

100%

Підвищення престижу військової професії у суспільстві

100%
Суспільство оцінює реформу
національної безпеки та
оборони як успішну

0%

Налагоджено військово-технічне
співробітництво з країнами НАТО

Здійснено перехід до стандартів НАТО

ОПИС МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ НА СТОРІНКАХ 64-66

59

ПРОГРАМА ПРОСУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ В СВІТІ
Що вдалося досягнути у сфері доступу
українських експортерів до ринків:
• Червень 2015 – підписано протокол з Казахстаном у рамках його вступу до СОТ. Забезпечено кращі умови доступу українських
товарів на ринки Казахстану. Додатково
Казахстан зняв обмеження з низки вітчизняних підприємств щодо поставки молочної продукції (продовжується робота щодо
решти виробників).
• Липень 2015 – завершено переговори щодо Угоди про вільну торгівлю між
Україною та Канадою. На даний момент
проводиться підготовка до підписання та
подальшої ратифікації угоди. У реальній
перспективі – значна лібералізація торгівлі
до ринків Канади, збільшення експорту вітчизняної продукції.
• Липень 2015 – відновлено дію Генералізованої системи преференцій США (GSP) для
України. Отримано можливість безмитного
ввезення на територію США понад 3 500 видів вітчизняних товарів.
• Вересень 2015 – рішення Адміністрації
США про повернення ще 3 товарів україн-

– платформу з реальними діями. 15 жовтня
відбулось перше засідання. До складу Ради
увійшли представники як Мінекономрозвитку, так і бізнесу (українські підприємства-експортери, міжнародні компанії, національні галузеві асоціації та об’єднання).
• Листопад 2015 – Верховною Радою України ратифіковано Угоду СОТ про спрощення процедур торгівлі – вагомий крок до
поліпшення умов ведення бізнесу у сфері
зовнішньоекономічної діяльності, сприяння
підприємствам-експортерам, покращення
місця України у світових рейтингах за показниками торгівлі без бар’єрів.
Що вдалося досягнути у сфері торговельного захисту:

• Презентовано позицію України на захист
інтересів українських товаровиробників на
ринках різних країн світу при проведенні
торговельних розслідувань: США, Мексики,
Єгипту, країн-членів ЄС, Пакистану, Індії, Туреччини, країн Євразійського союзу.
• Відкрито доступ на ринки країн ЄС на умовах преференційної торгівлі для окремої
української продукції, яка була
Верховною Радою України ратифіковано Угоду СОТ про
об’єктом торгоспрощення процедур торгівлі.
вельних обмежень.
ського експорту під сферу дії ГСП США.
• Світова організація торгівлі стала майдан• Жовтень 2015 – за ініціативою Міністерчиком для активної роботи України для ціства економічного розвитку і торгівлі Укралей формування позитивного іміджу Україїни розробляється Національна експортна
ни як надійного торговельного партнера, а
стратегія та План заходу з її реалізації на
також захисту національних інтересів від2016-2020 роки, метою якої є висвітлення
повідно до міжнародного торгового права.
стану справ, проблемних питань, перспективних ринків та основних кроків щодо
21 жовтня 2015 року Україна подала до
створення сприятливих умов для виходу
СОТ перший запит на проведення конвітчизняних експортерів на світові ринки та
сультацій із Російською Федерацією щодо
закріпленню на них. Створено Раду з прообмеження імпорту товарів для залізниці
сування експорту при Мінекономрозвитку
(вагонів та рухомого складу, стрілочних
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переводів, інших комплектуючих) походженням з України.

Створено Раду з просування експорту при
МЕРТ. До складу Ради увійшли представники як
МЕРТ, так і бізнесу (українські підприємстваекспортери, міжнародні компанії, національні
галузеві асоціації та об’єднання).

• Україна приєдналась до
участі у процесах розгляду міжнародних торгових суперечок у якості
третьої сторони в 11 справах.
• Розпочався процес диверсифікації експорту України у напрямку збалансованості та
відмови від суттєвої залежності від одного
торговельного партнера, яким була Російська Федерація.
Що вдалося досягнути у сфері двостороннього торговельно-економічного співробітництва:

• Підготовлено промоційні відео-ролики,
які були розроблені в рамках підготовки до
іноземних форумів: Open for U – про інвестиційний і бізнес потенціал України; Grow
Ukraine – про агро потенціал; Reform video
– про прогрес реформ; Energy & Energy
Efficiency – про енергетику та енергоефективність.
• Розроблено брошури та ліфлети Open for
U, які були перекладені на французьку, німецьку, китайську, російську мову та були
передані до посольств України за кордоном.
• Розроблено брошуру про угоду про вільну
торгівлю між Канадою та Україною: Нові горизонти для українського бізнесу.
• Створено Export Promotion Project Office
при Міністерстві економічного розвитку і
торгівлі України.
• 9 жовтня у Астані в рамках візиту Президента України Петра Порошенка до Республіки Казахстан пройшов бізнес-форум
«Україна-Казахстан», в якому взяли участь
близько 300 представників бізнесу, з них
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понад 50 компаній із України.
• 16 жовтня в рамках діяльності Ради з просування експорту при МЕРТ відбулося засідання Робочої групи з питань експорту до
Республіки Білорусь. Мета – опрацювання
всіх проблемних питань, які доцільно порушити перед Білоруською стороною та виробити спільну позицію щодо проведення
переговорів з представниками Республіки
Білорусь. За результатами засідання МЕРТ
активно займається вирішенням питання
додаткового імпортного збору, режиму
індивідуального ліцензування та інших
важливих для українських експортерів проблем.
• 22 жовтня українська делегація взяла
участь в Українсько-німецькому бізнес-форумі. Це був наймасштабніший двосторонній захід у відносинах між Україною та
Німеччиною. Під час форуму було підписано Угоду між Урядом України та Урядом
Федеративної Республіки Німеччини про
заснування Німецько-Української промислово-торговельної палати, що сприятиме
розвитку ділових зв’язків між бізнес-колами, пожвавленню взаємної торгівлі, пошуку
нових шляхів просування українських товарів на ринки європейських країн, в тому
числі і Німеччини.
• 26 жовтня з візитом до України прибули Міністр торгівлі США Пенні Пріцкер та представники американської бізнес-спільноти.
Під час круглого столу з членами Уряду
було визначено подальші напрямки торговельної та інвестиційної співпраці, а також
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обговорено стан реалізації економічних реформ в Україні.
Усе це є продовженням роботи, яка розпочалася у липні
2015 року на Американсько-українському бізнес-форумі.
• 27 жовтня відбулось восьме спільне засідання Українсько-Італійської Ради з економічного, промислового та фінансового співробітництва. За результатами засідання було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством
економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством
економічного розвитку Італійської Республіки щодо кооперації у сфері малого та середнього бізнесу.
• 30 жовтня відбулось спільне
засідання
Робочої групи
високого рівня
з питань взаємної торгівлі
з Республікою
Білорусь.
Під
час засідання
було розглянуто широке коло
питань, які перешкоджають
нарощуванню об’ємів взаємної торгівлі, зокрема додаткового імпортного збору, режиму індивідуального ліцензування тощо та обговорено подальші кроки вирішення даних
проблем.
Що вдалося досягнути в сфері комунікацій:
• Підготовлено єдиний календар більше 400 подій з політичних, безпекових, економічних, бізнесових та культурних питань, де необхідна участь з боку України; створено єдиний
пул спікерів та єдиний набір повідомлень та система візуальних образів; зібрано базу даних агентів впливу України
(політики, журналісти, громадські активісти, діячі діаспори
тощо).
• З 12 травня впроваджено програму embedded journalism
для доступу іноземних журналістів в зону АТО.
• Вперше проведено міжнародне соціологічне дослідження
в ключових фокус-країнах щодо сприйняття європейської

перспективи для України.
• Уможливлено довгострокове перебування міжнародних
журналістів в Україні (понад 90 днів) та спрощення отримання віз для міжнародних журналістів.
• Презентовано фотовиставку «50 винаходів, що подарували
українці світу», а також одноіменні брошури, які активно поширюються під час бізнес-форумів та міжнародних зустрічей за участі керівництва держави.
• 1 жовтня 2015 року відбувся запуск проекту Мультимедійної

платформи іномовлення України - Телеканалу UATV. Були
отримані частоти на трансляцію від УТР і БТБ.
• Підготовлено і розповсюджено брошури UN Hundred Crimea
Challenge в рамках UNGA.
• Підготовлені англомовні брошури Country of Dignity (CША +
Франція і Юнеско).
• Підготовлені англомовні матеріали на військову тему – 2
фільми дубльованих англійською Аеропорт + Рейд, виставки Присутність (доказів Російської агресії в Україні) та Сила
Нескорених (досягнень української армії), робота англомовної версії ресурсу www.ukraineunderattack.org.
• Робота з базою понад 8000 контактів, котра включає медіа
та провідних лідерів думки у світі щодо поширення новин
і дайджестів з України англійською, французькою, німецькою, іспанською та італійською мовами.
• Налагодження та поширення щотижневих англомовних
розсилок про прогрес реформ в Україні від Українського
центру медіа-підтримки реформ.
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• В рамках проекту Реформа державних комунікацій введені радники з питань стратегічних комунікацій, включаючи
міжнародний компонент, у ключові державні агентства та
відомства – від Адміністрації Президента до силового, економічного, інфраструктурного, енергетичного та окремих
соціальних відомств уряду.
• Проведено медіа-тренінги та тренінги з публічних комунікацій для низки високопосадовців, котрі представляють Україну на міжнародному рівні.
•
Централізована підтримка
високопосадовцям з контактами
з міжнародними
медіа під час їх
міжнародних
візитів – підготовка
опедів,
презентацій, тез
виступів та зустрічей з медіа.
•
Підтримка
і
проведення
прес-турів з Австрії, Франції до
України для зустрічей з високопосадовцями.
• Розміщення в аеропорту Бориспіль виставки «Діячі України» для ознайомлення з культурною спадщиною України
потоку туристів, котрі проходять через міжнародний аеропорт.
• Проведення міжнародної кампанії у соціальних медіа
«МH17. Ukraine remembers» до річниці трагедії MH17.
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65%

Прогрес
виконання задач
на 2015 рік

ЗАВДАННЯ

Розроблено Положення та
План реалізації Програми
просування інтересів
України в світі

СПРИЙНЯТТЯ
РЕФОРМИ

Розроблено Проект Державної
цільової програми просування
інтересів України за кордоном
та створення бренду країни на
2016-2018 рр.

75%

Уможливлено довгострокове
перебування міжнародних
журналістів в Україні (понад
90 днів) та спрощення отримання віз для міжнародних
журналістів

60%

Впроваджено програму
embedment для доступу
іноземних журналістів в
зону АТО

49,9%

50,1%

ГРОМАДЯНИ ВВАЖАЮТЬ ЩО:
ЗМІН НЕМА
ЗМІНИ Є

Опитування проводиться
дослідницькою компанією
TNS на замовлення
Проектного офісу
Національної ради реформ.
Щомісяця проводиться опитування 1000
респондентів з усіх регіонів і різних типів
населених пунктів у віці 18-55 років.
Серед інших, ставиться питання: На
Ваш погляд, в якій мірі відбувається
реформування в наступних сферах?

Створення єдиної
національної саморегулівної організації для
супроводження іноземних
інвесторів із делегуванням окремих функцій
держави (на основі
InvestUkraine)

Підготовлені передумови
для реалізації проектів
просування

Проведено навчальні тренінги для представників
економічних місій України
за кордоном

Червоний колір – позначає респондентів,
які вважають, що МАЙЖЕ НЕМАЄ або
ЗОВСІМ НЕМАЄ змін в реформованій сфері.

В ГРАФІКУ

В ЗОНІ РИЗИКУ

ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ

100%

Проведено серію конференцій про Україну за
100%
кордоном без залучення
державного фінансування

20%

Приклад супроводження презентації українських фільмів
масштабними презентаціями
на світових майданчиках

100%

Проведено серію фотовиставок про Україну на
міжнародних майданчиках

5%

Проведено міжнародне
соціологічне дослідження
в ключових фокус-країнах
щодо сприйняття європейської
перспективи для України

60%

Збільшена присутність
України на провідних
міжнародних виставках
національним стендом,
що об’єднує національних
виробників

80%

50%

Збільшена присутність
України на провідних
міжнар. конференціях з
доповіддю 2015-2017

80%

20%

60%

40%
Створено якісний
український англомовний
телепродукт UA|TV

75%

Просування створення Pan
European Russian Speaking
Channel

50%

Міжнародна школа для
молодих лідерів у Києві
під патронатом Президента України розпочала свою
роботу
Призначено радників з
міжнародних комунікацій
у ЦОВВ

Синій колір – позначає респондентів, які
відповіли, що Є АКТИВНІ зміни або Є зміни,
хоч і повільні.
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Запроваджено програму
стажувань для іноземців
в українських органах
державної влади

100%

Створено відділи з
міжнародних комунікацій
у ЦОВВ

КАРТА ПОКАЗНИКІВ / SCORECARD

80%

100%

РЕЗУЛЬТАТИ

СПРИЙНЯТТЯ

Голосування за резолюції
щодо України в ГА ООН,
РБ ООН, ЄП, ПАСЕ

50%

Отримана найвища оцінка програми просування інтересів України у
світі в контексті перебігу реформ
та дій влади у різних сферах - 4,0
з 10,0

Кількість іноземних
туристів в Україні зросла
до 30 млн у 2020 році

0%

Включення України в Country Brand
Index

Чисті надходження прямих іноземних інвестицій
за період 2015-2020 років
за даними Світового
банку складуть понад 40
млрд доларів США

Збільшено удвічі обсяги
експорту товарів вітчизняного виробництва до
2019 року

Суспільство оцінює зростання
позитивного іміджу країни як
успішне
0%
Проведено дослідження сприйняття України громадськістю в країнах
світу (США, Канада, Австралія,
Велика Британія, Німеччина та ін.)

0%

За результатами загальнонац.
опитування 90% громадян
відчуватимуть гордість за свою
державу
Міжнародне соціологічне дослідження в ключових фокус-країнах показує знання столиці та
найбільших міст України, прізвищ
видатних діячів культури, мистецтва, спорту

ОПИС МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ НА СТОРІНКАХ 64-66

ДОДАТКИ

УКРАЇНА МАЄ ЗНАЧНИЙ ЗА ОБСЯГОМ ПОРЯДОК ДЕННИЙ РЕФОРМ ТА ІНСТРУМЕНТИ,
НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ І КООРДИНАЦІЇ

5 СТРАТЕГІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

1

Угода про Асоціацію
України з ЄС

18 КЛЮЧОВИХ РЕФОРМ

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА КООРДИНАЦІЇ РЕФОРМ

Антикорупційна реформа

Президент
України

Судова реформа
Децентралізація

2

Стратегії сталого розвитку
“Україна-2020”

Реформа державного управління
Дерегуляція
Реформа правоохоронної системи
Реформа нацбезпеки та оборони
Реформа охорони здоров’я

3

Кабінет Міністрів
України

Національна
Рада
Реформ

Представники
громадянського
суспільства

Реформа енергетики

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РЕФОРМ

Реформа сільського господарства
Меморандум України з МВФ

ПРОГРАМА ПРОСУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ В СВІТІ

65%

Реформа освіти

Прогрес
виконання задач
на 2015 рік

Управління державною власністю

СПРИЙНЯТТЯ
РЕФОРМИ

50,1%

ГРОМАДЯНИ ВВАЖАЮТЬ ЩО:

Конституційна реформа

Опитування проводиться
дослідницькою компанією
TNS на замовлення
Проектного офісу
Національної ради реформ.
Щомісяця проводиться опитування 1000
респондентів з усіх регіонів і різних типів
населених пунктів у віці 18-55 років.

Виборче законодавство
Реформа державних закупівель

Розроблено Проект Державної
цільової програми просування
інтересів України за кордоном
та створення бренду країни на
2016-2018 рр.

РЕЗУЛЬТАТИ

75%

60%

49,9%

ЗМІН НЕМА
ЗМІНИ Є

Програма діяльності Уряду з виконання Стратегії 2020 у 2015р.

ПРОГРАМА ПРОСУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ В СВІТІ
ЗАВДАННЯ

Розроблено Положення та
План реалізації Програми
просування інтересів
України в світі

Реформа фінансового сектору

5

Серед інших, ставиться питання: На
Ваш погляд, в якій мірі відбувається
реформування в наступних сферах?

Створення єдиної
національної саморегулівної організації для
супроводження іноземних
інвесторів із делегуванням окремих функцій
держави (на основі
InvestUkraine)

75%

Проведено навчальні тренінги для представників
економічних місій України
за кордоном

50%

Синій колір – позначає респондентів, які
відповіли, що Є АКТИВНІ зміни або Є зміни,
хоч і повільні.
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Впроваджено програму
embedment для доступу
іноземних журналістів в
зону АТО

65%

100%

100%

20%

Проведено серію конференцій про Україну за
100%
кордоном без залучення
державного фінансування
СПРИЙНЯТТЯ

РЕФОРМИ

Запроваджено програму
стажувань для іноземців
в українських органах
державної влади

20%

Створено якісний
український англомовний
телепродукт UA|TV

100%

Приклад супроводження презентації українських фільмів
масштабними презентаціями
49,9%
на світових майданчиках

60%

Проведено серію фотовиставок
про Україну на
50,1%
міжнародних майданчиках

80%

ПроведеноВВАЖАЮТЬ
міжнародне ЩО:
ГРОМАДЯНИ

Просування створення Pan
European Russian Speaking
Channel

5%

Міжнародна школа для
молодих лідерів у Києві
під патронатом Президента України розпочала свою
роботу

60%

Призначено радників з
міжнародних комунікацій
у ЦОВВ

Серед інших, ставиться питання: На
України на провідних
30%Ваш погляд, в якій мірі відбувається
міжнар.
конференціях
з
реформування
в наступних
сферах?

соціологічне
дослідження
ЗМІН НЕМА
Є фокус-країнах
в ЗМІНИ
ключових
щодо сприйняття європейської
перспективи для України

100%

Збільшена
присутність
Опитування
проводиться
Українидослідницькою
на провіднихкомпанією
TNS на замовлення
міжнародних
виставках
80%
Проектного
офісу
національним
стендом,
Національної
ради реформ.
що об’єднує
національних

виробників
Щомісяця
проводиться опитування 1000
респондентів з усіх регіонів і різних типів
населених пунктів у віці 18-55 років.
Збільшена присутність

Голосування за резолюції
щодо України в ГА ООН,
РБ ООН, ЄП, ПАСЕ
Розроблено Положення та
План реалізації Програми
просування інтересів
України в іноземних
світі
Кількість
туристів в Україні зросла
до
30 млн Проект
у 2020Державної
році
Розроблено
цільової програми просування
інтересів України за кордоном
та створення бренду країни на
2016-2018 рр.

Чисті надходження прямих іноземних інвестицій
за
період 2015-2020
Створення
єдиної років
за
даними Світового
національної
саморебанку
складуть
понад
гулівної
організації
для40
млрд
доларів США
супроводження
іноземних
інвесторів із делегуванням окремих функцій
держави (на основі
Збільшено удвічі обсяги
InvestUkraine)
експорту товарів вітчизняного виробництва до
2019 року
Підготовлені передумови
для реалізації проектів
просування

Проведено навчальні тренінги для представників
економічних місій України
за кордоном

80%

2015-2017
Червонийдоповіддю
колір – позначає
респондентів,

які вважають, що МАЙЖЕ НЕМАЄ або
ЗОВСІМ НЕМАЄ змін в реформованій сфері.
ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ

Синій колір – позначає респондентів, які
КАРТА ПОКАЗНИКІВ
відповіли, що/ ЄSCORECARD
АКТИВНІ зміни або Є зміни,
хоч і повільні.
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СПРИЙНЯТТЯ

ЗАВДАННЯ

Прогрес
Створено
відділи
з
виконання
задач
на 2015
рік
міжнародних
комунікацій
у ЦОВВ

40%

Підготовлені передумови
для реалізації проектів
просування

Червоний колір – позначає респондентів,
які вважають, що МАЙЖЕ НЕМАЄ або
ЗОВСІМ НЕМАЄ змін в реформованій сфері.

Уможливлено довгострокове
перебування міжнародних
журналістів в Україні (понад
90 днів) та спрощення отримання віз для міжнародних
журналістів

ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ

50%

ПРОГРАМА ПРОСУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ В СВІТІ

Отримана найвища оцінка програми просування інтересів України у
світі в контексті перебігу реформ

РЕЗУЛЬТАТИ

Система моніторингу прогресу реформ —
це
інструмент, який допомагає організувати змістовний і
продуктивний діалог у рамках НРР, щоб знайти рішення у
просуванні реформ. Метою Системи моніторингу прогресу
реформ є виявлення бар’єрів на шляху до втілення реформ.
Це досягається за допомогою 18 карт показників, що були

спеціально розроблені для кожної пріоритетної реформи.
В основі систем показників — п’ять стратегічних
документів. Цими документами є Порядок денний
асоціації між Україною та ЄС, Стратегічне бачення 2020,
Коаліційна угода, Меморандум між Україною і МВФ та
План Уряду 2015.

СПРИЙНЯТТЯ

65%

та дій влади
у різних сферах - 4,0
Уможливлено
довгострокове
перебування
з 10,0 міжнародних
журналістів в Україні (понад
100%
90 днів) та спрощення отримання віз для міжнародних
журналістів
Включення України в Country Brand

Отримана найвища оцінка програСтворено відділи з
Голосування за резолюції
ми просування інтересів України у
ЗАВДАННЯ
Прогрес
виконання
міжнародних комунікацій
20% задач щодо України в ГА ООН,
50%
світі в контексті перебігу реформ
на 2015 рік
у ЦОВВ
РБ ООН, ЄП, ПАСЕ
та дій влади у різних сферах - 4,0
Уможливлено довгострокове
Розроблено Положення таз 10,0
перебування міжнародних
60%
План реалізації Програми
журналістів в Україні (понад
Index
100%
75%
90 днів) та спрощення отрипросування інтересів
Впроваджено програму
Проведено серію конмання віз для міжнародних
Кількість іноземних
України в світі
embedment для доступу
ференцій про Україну за
Включення України
в Country Brand
журналістів
60%
100%
100%
туристів в Україні зросла
60%
іноземних журналістів в
кордоном без залучення
Index
до 30 млн у 2020 році
Суспільство
оцінює зростання
зону
АТО
державного фінансування
Розроблено Проект Державної
позитивного іміджу країни як
СПРИЙНЯТТЯ
Впроваджено програму
цільової програми просування
успішне
embedment для доступу
РЕФОРМИ
інтересів України за кордоном 60%
100%
Запроваджено програму
Приклад супроводження преіноземних
журналістів в
Суспільство оцінює
зростання
та
створення
бренду
країни
на
31%
стажувань для іноземців
зентації українських фільмів
зону АТО
60%
позитивного іміджу
країни як
20%
Чисті надходження2016-2018
пря- рр.
Проведено дослідження
сприйнятмасштабними презентаціями
в українських
органах
успішне
мих іноземних інвестицій
тя Українивлади
громадськістю в країнах на світових майданчиках
державної
49,9% за період 2015-2020 років
Запроваджено програму
світу (США, Канада, Австралія,
31%
40%
Створення єдиної
за даними Світового
стажувань для іноземців
Велика Британія, Німеччина та ін.) Проведено серію фото20%
національної
саморе- Проведено дослідження сприйнятбанку складуть понад
40
Створено якісний
в українських
органах
виставок про Україну на
тя України громадськістю
в країнах
млрд доларів СШАгулівної організації для
український англомовний 100%
державної влади
50,1% 80%
За результатами загальнонац.
міжнародних майдансупроводження іноземнихсвіту (США, Канада, Австралія,
телепродукт UA|TV
40%
опитування 90% громадян
чиках
інвесторів із делегуван- Велика Британія, Німеччина та ін.)
0%
відчуватимуть гордість за свою
ням окремих функцій
Створено якісний
Проведено міжнародне
державу
Збільшено удвічі обсяги
За результатамиукраїнський
загальнонац.
держави (на основі
англомовний 100%
ГРОМАДЯНИ ВВАЖАЮТЬ ЩО:
Просування створення Pan
соціологічне дослідження
експорту товарів вітчизопитування 90%телепродукт
громадян UA|TV
InvestUkraine)
ЗМІН НЕМА
в ключових фокус-країнах
75%
European
Russianсоціологічне
Speaking дослі5%
100%
0%
Міжнародне
ЗМІНИ Є
няного виробництва до
відчуватимуть гордість за свою
щодо сприйняття європейської
Channel
дження в ключових фокус-кра2019 року
державу
перспективи для України
їнах показує знання столиці та
Підготовлені передумови
Просування створення Pan
найбільших міст України, прізвищ
дослі- Speaking 5%
для реалізації проектів Міжнародне
75% соціологічне
European Russian
Збільшена присутність
Міжнародна
школакультури,
для
видатних діячів
мистедження в ключових
фокус-краУкраїни на провідних Опитування проводиться
просування
Channel
молодих
лідерів у Києві
цтва, спорту
дослідницькою компанією
їнах показує знання столиці та
міжнародних виставках TNS
на80%
замовлення
50%
під патронатом Президен- 60%
національним стендом, Проектного
найбільших міст України, прізвищ
офісу
та України розпочала свою
що об’єднує національнихНаціональної ради реформ.
видатних діячівМіжнародна
культури, мистешкола для
роботу
виробників
Проведено навчальні тре-цтва, спорту
Щомісяця проводиться опитування 1000
молодих лідерів у Києві
нінги для представників
респондентів з усіх регіонів і різних типів
50%
під патронатом Президен- 60%
пунктів у віці 18-55 років.
економічних місій України
Збільшена населених
присутність
та України розпочала свою
Призначено радників з
за кордоном
України на Серед
провідних
інших, ставиться питання: На
роботу
міжнародних комунікацій 30%
80%
Ваш погляд, вз якій мірі
відбувається
міжнар. конференціях
у ЦОВВ
реформування в наступних сферах?
доповіддю 2015-2017
ОПИС МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ НА СТОРІНКАХ 64-66
Червоний колір – позначає респондентів,
Призначено
радників
з
які вважають, що МАЙЖЕ НЕМАЄ або
міжнародних комунікацій 30%
ЗОВСІМ НЕМАЄ змін в реформованій сфері.
у ЦОВВ
75%

КАРТА ПОКАЗНИКІВ / SCORECARD
Синій колір – позначає респондентів, які

відповіли, що Є АКТИВНІ зміни або Є зміни,
хоч і повільні.
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Національний
Банк України,
РНБО, інші
органи влади

Податкова реформа

Коаліційна Угода

Просування інтересів України в світі

4

Голова ВРУ,
Голови комітетів

В ГРАФІКУ

В ЗОНІ РИЗИКУ

ОПИС МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ НА СТОРІНКАХ 64-66

ЗНАЧНО ВІДСТАЄ ВІД ГРАФІКУ

РЕЗУЛЬТАТИ

Створено відділи з
міжнародних комунікацій
у ЦОВВ

20%

Проведено серію конференцій про Україну за
100%
кордоном без залучення
державного фінансування
Приклад супроводження презентації українських фільмів
масштабними презентаціями
на світових майданчиках

60%

Проведено серію фотовиставок про Україну на
міжнародних майданчиках

80%

Проведено міжнародне
соціологічне дослідження
в ключових фокус-країнах
щодо сприйняття європейської
перспективи для України

100%

Збільшена присутність
України на провідних
міжнародних виставках
національним стендом,
що об’єднує національних
виробників

80%

Збільшена присутність
України на провідних
міжнар. конференціях з
доповіддю 2015-2017

80%

КАРТА ПОКАЗНИКІВ / SCORECARD

СПРИЙНЯТТЯ

Голосування за резолюції
щодо України в ГА ООН,
РБ ООН, ЄП, ПАСЕ

50%

Отримана найвища оцінка програми просування інтересів України у
світі в контексті перебігу реформ
та дій влади у різних сферах - 4,0
з 10,0

Кількість іноземних
туристів в Україні зросла
до 30 млн у 2020 році

60%

Включення України в Country Brand
Index

Чисті надходження прямих іноземних інвестицій
за період 2015-2020 років
за даними Світового
банку складуть понад 40
млрд доларів США

31%

Збільшено удвічі обсяги
експорту товарів вітчизняного виробництва до
2019 року

0%

Суспільство оцінює зростання
позитивного іміджу країни як
успішне
Проведено дослідження сприйняття України громадськістю в країнах
світу (США, Канада, Австралія,
Велика Британія, Німеччина та ін.)
За результатами загальнонац.
опитування 90% громадян
відчуватимуть гордість за свою
державу
Міжнародне соціологічне дослідження в ключових фокус-країнах показує знання столиці та
найбільших міст України, прізвищ
видатних діячів культури, мистецтва, спорту

ОПИС МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ НА СТОРІНКАХ 64-66

Зобов’язання, прийняті Президентом, Верховною Радою
та Урядом у цих документах, є всеосяжними та юридично
обов’язковими. Цільові команди реформ використали ці
зобов’язання для підготовки систем показників.

ОСНОВА МЕТОДИКИ МОНІТОРИНГУ РЕФОРМ

Система моніторингу
прогресу реформ
для кожної пріоритетної
реформи представляє собою
набір
20-30 показників,
розподілених
на 3 групи
для забезпечення
комплексної збалансованої
оцінки.

Показники групи «Завдання» повиннівідображати зміни у нормативноправовій базі, функціонуванні державних інституцій тощо.
ЗАВДАННЯ

Наприклад:
• Розроблено Проект Державної цільової програми просування інтересів
України за кордоном та створення бренду країни на 2016-2018 рр.
• Внесено зміни до законодавства щодо посилення інституційної спроможності
та фінансової незалежності НБУ.
• Національне антикорупційне бюро (НАБ) створено та розпочало роботу.

Показники групи «Результати» повиннівідображати зміни у відповідних
сферах життя внаслідок реформи.
РЕЗУЛЬТАТИ

Наприклад:
• Покращення оцінки України в рейтингу World Justice Project (Rule of Law
Index).
• Збільшення обсягів експорту сільськогосподарської продукції (в грошовому
вимірі).

Показники групи «Сприйняття» повинні відображати як суспільство та
експерти сприймають успішність реформи.
СПРИЙНЯТТЯ

Наприклад:
• Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO) позитивно оцінює стан
корупції в Україні.
• Платники податків позитивно оцінюють реформовану податкову систему.
• Громадяни більше довіряють новоствореним підрозділам патрульної поліції
у обраних містах.
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НАЦІОНАЛЬНА
МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
УПРАВЛІННЯ РЕФОРМАМИ
НАЦІОНАЛЬНА
МОДЕЛЬ
РЕФОРМАМИ
Президент
України

Верховна Рада
України
(Голова, лідери
фракцій Коаліції,
голови комітетів)

Кабінет
Міністрів
України
(Прем'єр-міністр,
Міністри)

Рада
національної
безпеки і
оборони
(Секретар)

Національний
банк України
(Голова)

Представники
громадянського
суспільства

Національна рада реформ – платформа
для забезпечення консенсусу у
проведенні реформ.
Рішення приймаються більшістю голосів
за умови консенсусу Президента,
Прем'єр-міністра та Голови ВРУ.

НАЦІОНАЛЬНА РАДА РЕФОРМ
Виконавчий
комітет
реформ

Проектний
офіс
Проектний офіс
(ПО) надає
підтримку
відповідальним за
реформи у
координації процесу
ПО створюється на
2 роки до створення
необхідної
потужності у
продовженні
реформ у
виконавчій владі.
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Представник
Дорадчої
міжнародної
ради реформ

Конституційна
реформа
Конституційна комісія

Реформа виборчого
законодавства
Верховна Рада
України

Реформа державних
закупівель
Міністерство
економічного розвитку
і торгівлі України

Оновлення влади та
антикорупційна
реформа
Міністерство юстиції
України

Судова реформа
Рада з питань
судової реформи

Децентралізація
Міністерство
регіонального
розвитку, будівництва
та ЖКГ

Дерегуляція та
розвиток
підприємництва
Міністерство
економічного розвитку
і торгівлі України

Реформа
правоохоронної
системи
Міністерство
внутрішніх справ
України

Реформа системи
національної
безпеки та оборони
Рада національної
безпеки і оборони

Реформа охорони
здоров'я
Міністерство охорони
здоров'я України

Податкова реформа
Міністерство фінансів
України

Програма
енергонезалежності
Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України

Реформа
державного
управління
Міністерство
регіонального
розвитку, будівництва
та ЖКГ

Реформа
фінансового ринку
Національний банк
України

Реформа освіти
Міністерство освіти та
науки України

Реформа
управління
державною
власністю
Міністерство
економічного розвитку
і торгівлі України

Реформа сільського
господарства
Міністерство аграрної
політики та
продовольства
України

Програма
просування
інтересів України в
світі
Міністерство
економічного розвитку
і торгівлі України

Відповідальність за розробку і
впровадження реформ несуть
відповідні Міністри КМУ, голови інших
ЦОВВ або інші призначені особи.
Для розробки і впровадження реформ
відповідальний за реформу створює
Цільову групу реформ, призначає
співголів, та затверджує персональний
склад Цільової групи реформ.
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