
«Рік діяльності уряду: оцінки експертів» 

Експертне опитування на тему «Рік діяльності уряду: оцінки експертів» 

проводилось Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва у співпраці з 

Реанімаційним Пакетом Реформ впродовж 2-5 квітня 2017 року. . Усього опитано – 51 

експерт з організацій-членів РПР. 

 Експерти дали переважно посередні оцінки  уряду Гройсмана впродовж першого 

року його діяльності, середня оцінка становить 2.7 бали за 5-бальною шкалою.  

 Найбільшими успіхами уряду експерти вважають запровадження е-декларування 

державними службовцями та старт реформ в галузі охорони здоров’я. Також у 

якості позитиву були відзначені перехід до публічних закупівель через електронну 

систему Prozorro, підвищення мінімального рівня оплати праці, прогресивні зміни в 

податкове законодавство, загальна макроекономічна стабілізація та продовження 

децентралізації. 

 Найбільшими невдачами уряду за рік діяльності експерти називають провал 

реформи енергетичного сектору та затягування із  земельною реформою та 

введенням ринку сільськогосподарських земель. Неоднозначно оцінюється  

ситуація з підвищенням мінімальної зарплати, яка одними експертами трактується 

як урядовий успіх, а іншими  як невдача. 

 Більшість експертів опитаних вважають, що за рік уряд зазнав більше невдач ніж 

досягнув успіхів, проте, на думку третини опитаних експертів, кількість успіхів та 

невдач була приблизно рівною. 

 Найбільш успішними міністрами, на думку опитаних експертів є в.о міністра 

охорони здоров’я Уляна Супрун та міністр фінансів Олександр Данилюк. Також 

серед успішних міністрів згадувалися  Павло Петренко (Мінюст), Лілія Гриневич 

(Міносвіти) та Володимир Омеляна (Мінінфраструктури). 

 Серед першочергових завдань уряду   експерти  вважають насамперед  боротьбу з 

корупцією, в тому числі підняття питання щодо заміни складу НАЗК, підвищення 

його відповідальності щодо перевірки декларацій державних службовців. Також до 

першочергових були віднесені реформа системи охорони здоров’я; земельна і 

податкова реформи, а також .реорганізація міністерств, створення чітких й 

зрозумілих стратегічних планів міністерств;  

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ 

1. Як би Ви оцінили рік діяльності уряду Гройсмана? 

 Кількість відповідей 

1 – дуже погано 4 

2 13 

3 27 

4 7 

5 – дуже добре 0 

  

Середня оцінка 2,7 

 

2. Що Ви можете відзначити як найбільші успіхи уряду за рік, що минув? (не 

більше 5 головних) 

 Кількість згадок 

Впровадження системи е-декларування доходів державних 

службовців  

10 

Започаткування реформ в системі охорони здоров’я 9 

Запровадження механізму державних закупівель через систему 

«Prozzoro» 

8 

Прогресивні зміни в податкове законодавство (електронний 

єдиний реєстр відшкодування ПДВ, ліквідація податкової міліції 

тощо)  

8 

Підвищення рівня мінімальної заробітної плати (до 3200 грн)  8 

Макроекономічна стабілізація та втримання курсу національної 

валюти    

7 

Продовження реформи децентралізації  7 

Впровадження електронних сервісів та е-урядування в роботі 

Кабміну (зокрема, в рамках урядово-громадської ініціативи 

«Разом проти корупції»)  

5 

Започаткування реформи системи середньої освіти  5 

Закупівля ліків та медичних препаратів через міжнародні 

організації 

4 

Перехід на ринкові тарифи на постачання тепла, електроенергії 

та газу 

4 

Старт урядової програми надання безкоштовних ліків 

(«Доступні ліки»)  

3 

Реформа системи державної служби та державного управління 3 

Диверсифікація енергопостачання та зменшення залежності від 

Росії у сфері газопостачання  

3 

Інше 
 Націоналізація Приватбанку – 2  

 Відмова від регулювання цін на соціальні продукти харчування – 2  

 Зміцнення збройних сил України та обороноздатності країни – 2  

 Хороший рівень комунікації з суспільством та експертним 

середовищем – 2  

 Зміцнення збройних сил України та обороноздатності країни – 2  

 Економічне зростання – 2 

 Початок відновлення дорожнього полотна та транспортної 

інфраструктури – 2  

 



 Продовження реформи поліції – 2 

 Розвиток проектів по нових експортних ринках – 2  

 Стабільна робота Кабміну – 2 

Введення середньострокового бюджетного планування; Запровадження 

системи реєстрації шлюбу в день подання заяви; Вчасне подання проекту 

Бюджету; Створення кредитно-експортного агентства; Запуск суспільного 

мовлення; Початок реформи на Укрзалізниці; Скасування реєстрації 

іноземних інвестицій; Формальний анбандлінг Нафтогазу; Зупинка торгівлі з 

ОРДЛО; Напрацювання схеми ліквідації шахт; Визначення пріоритетних 

кроків подальших реформ – по 1 згадці 

 

3. А що б Ви віднесли до найбільших невдач уряду? (зазначте не більше 5) 

 Кількість згадок 

Затягування із завершення земельної реформи та введенням 

ринку с/г земель 

8 

Провал реформи енергетичного сектору та забезпечення 

енергонезалежності країни 

8 

Гальмування із проведенням пенсійної реформи 6 

Підвищення рівня мінімальної заробітної плати (до 3200 грн) 6 

Поганий бізнес-клімат та непривабливість економіки для 

міжнародних інвесторів 

6 

Провал програми приватизації державних підприємств 5 

Зволікання із проведенням системних реформ в економіці 5 

Повільне реформування державної служби та системи 

державного управління 

5 

Блокування реформи сектору  медицини та відсутність міністра 

охорони здоров’я  

4 

Імітація боротьби з системною топ-корупцією 4 

Низький життєвий рівень населення та зростання бідності 4 

Збереження високого рівня монополізації ключових сфер 

економіки 

4 

Різке зростання цін на усі види послуг  ЖКГ для населення 3 

Сприяння дискредитації е-декларування доходів і статків 

держслужбовців 

3 

Незакінчена судова реформа та високий рівень корупції в 

судовій системі 

3 

Провал реформи поліції  3 

Встановлення обов’язку сплати єдиного соціального внеску 

(ЄСВ) ФОП, які не ведуть діяльності 

3 

Неефективність системи верифікації соціальних виплат 

населенню  

3 

Гальмування реформи децентралізації 3 

Інше 
 Недосконалість системи публічних закупівель «Prozorro» – 2 

 Неефективна бюджетна політика  – 2 

 Затримка освітньої реформи – 2  

 Відсутність стратегії реформування та розвитку культури – 2 

 Збереження сильного впливу олігархів на ухвалення урядових 

рішень – 2  

 Відсутність стратегії реформування та підтримки наукової сфери – 2  

 Відсутність стратегії щодо окупованих територій та ОРДЛО – 2 

 Провал роботи НАЗК – 2  

 



 Неузгодженість в роботі урядових міністерств між собою – 2  

Відсутність соціально спрямованої стратегії економічного розвитку; 

Нездатність налагодити системну підтримку парламентом урядових 

ініціатив; Відкладання безвізового режиму; Жахливі дороги; Збереження 

низьких зарплат держслужбовців; Недостатня увага реформуванню 

міністерств; Недолуга «паспортна реформа»; Слабке використання 

потенціалу ВПК для посилення української армії; Відсутність активної 

політики забезпечення зайнятості населення;  

Інституційна слабкість державного апарату; Провал конкурсу на посаду 

голови компанії «Укренерго»; Скандал навколо дисертації дружини міністра 

культури Кириленка; Відсутність адекватної інформаційної політики; 

Неспроможність подолати бурштинові проблеми на Волині; Кримінальне 

провадження щодо Насірова; Роздмухування скандалу із львівським сміттям; 

Несформована державотворча ідея; Конкурс на керівні посади в Державне 

бюро розслідувань (ДБР) – пл. 1 згадці 

 

4. Чого, на Вашу думку, було більше в діяльності уряду: успіхів чи невдач? 

 Кількість відповідей 

1 – було набагато більше успіхів 0 

2 – дещо переважали успіхи 6 

3 – було приблизно порівну успіху та невдач 16 

4 – дещо переважали невдачі 12 

5 – було набагато більше невдач 15 

6 – важко сказати 2 

 

5. Кого з міністрів Ви хотіли відзначити як найбільш успішних? (зазначте не 

більше 5) 

 Кількість згадок 

В. о. Міністра охорони здоров`я Уляна Супрун 22 

Міністр фінансів Олександр Данилюк 22 

Міністр юстиції Павло Петренко  10 

Міністр освіти та науки Лілія Гриневич 9 

Міністр інфраструктури Володимир Омелян 8 

Міністр закордонних справ Павло Клімкін 5 

Перший віце-прем'єр-міністр - Міністр економічного розвитку і 

торгівлі України Степан Кубів 

4 

Віце-прем'єр-міністр - Міністр регіонального розвитку, 

будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко 

4 

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман 3 

Інші 

 Міністр енергетики та вугільної промисловості України 

Ігор Насалик – 2 

 Міністр культури Євген Нищук – 2 

 Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі 

України Максим Нефьодов – 2 

 Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко - 2 

Андрій Рева, Тарас Кутовий; Степан Полторак; Іванна 

Климпуш-Цинцадзе; Вадим Черниш; Остап Семерак; Георгій 

Тука; Арсен Аваков; Ігор Жданов – по 1 згадці. 

17 

 



6. Що зараз, на Вашу думку, повен зараз в першу чергу робити уряд?  (вкажіть не 

більше 5 першочергових рішень чи дій) 

 Кількість згадок 

Посилити боротьбу з корупцією, в тому числі підняти питання 

щодо заміни складу НАЗК, підвищення його відповідальності 

щодо перевірки декларацій державних службовців  

11 

Провести повномасштабну реформу системи охорони здоров’я, 

в тому числі знизити ціни на ліки через спрощення процедур 

ліцензування та закупівлі ліків без посередників 

10 

Здійснити реорганізацію міністерств; створити чіткі й 

зрозумілих стратегічні плани міністерств   

8 

Впровадити земельну реформу; зняти мораторій на продаж землі 

с/г призначення 

8 

Здійснити податкову реформу, лібералізувати податкову 

політику 

8 

Проводити дерегуляцію бізнесу, мотивувати розвиток малого й 

середнього підприємництва 

7 

Розпочати пенсійну реформу 7 

Проводити реформу енергетичного сектору; розробити 

адекватну енергостратегію; стимулювати розвиток 

альтернативної енергетики; зруйнувати монополію на 

енергетичних ринках 

7 

Утворити Службу фінансових розслідувань; провести реформу 

митниці та ДФС 

6 

Зосередитись на регіональній політиці та проведенні 

децентралізації 

6 

Здійснити монетизацію субсидій, створити реєстри отримувачів 

соціальної допомоги 

6 

Завершити реформу освіти; науково-інноваційної сфери 6 

Завершити реформу державної власності; продовжити процеси 

приватизації 

6 

Продовжити імплементацію реформи публічної служби 5 

Здійснювати реформування військово-промислового комплексу 5 

Завершити реформу органів внутрішніх справ 4 

Налагодити роботу з парламентом задля підтримки урядових 

законопроектів 

4 

Піти у відставку / здійснити кадрові перетворення в уряді 4 

«Навести лад» у агропромисловому комплексі 4 

Знайти спосіб знизити комунальні тарифи для населення 3 

Стимулювати розвиток економіки працювати на зростання ВВП 3 

Здійснювати підтримку судової реформи 3 

Інше 22 

 

 

 

 

 



В якій групі Ви працюєте? 

 Кількість згадок 

Реформа публічної адміністрації 6 

Антикорупційна реформа 3 

Децентралізація 4 

Реформа органів правопорядку 4 

Судова реформа 1 

Реформа виборчого законодавства 0 

Економічний розвиток 6 

Податкова реформа 5 

Реформа фінансового сектора та пенсійної системи 6 

Медіа реформа 3 

Конституційна реформа 0 

Реформа системи охорони здоров'я 3 

Охорона довкілля 1 

Реформа енергетичного сектора 5 

Політика національної пам’яті 5 

Електронна демократія 0 

Електронне врядування 0 

Освіта, наука, технології, інновації 3 

Культура 5 

Молодіжна політика 1 

Національна безпека і оборона 2 

РПР-Київ 4 

Інше  3 

 


