
Завершення побудови 
ефективної системи 
антикорупційних орга-
нів шляхом створення 
незалежного спеці-
алізованого Вищого 
антикорупційного
суду

Реформування міністерств 
з метою посилення їхньої 
спроможності виробляти 
та реалізовувати держав-
ну політику 

Створення єдиного правового 
регулювання для управління вибор-
чим процесом шляхом ухвалення 
Виборчого кодексу та законодавче 
посилення відповідальності за пору-
шення виборчих прав

Забезпечення повсюд-
ності місцевого само-
врядування шляхом 
завершення формуван-
ня ОТГ та проведення 
адміністративно-терито-
ріальної реформи

Забезпечення прозорості 
енергетичної галузі та підзвіт-
ності її регуляторних органів, 
створення конкурентних 
ринків газу, електроенергії та 
тепла. Підвищення енерго-
ефективності житлового та 
бюджетного секторів

Формування компе-
тентного та добро-
чесного суддівського 
корпусу для здійс-
нення справедливого 
судочинства

Забезпечення правового регулю-
вання обігу земель сільськогоспо-
дарського призначення, що розбло-
кує ринок землі в Україні

Захист та створення сприят-
ливих умов для ефективного 
функціонування організацій 
громадянського суспільства 
та розвитку інструментів
демократії участі

Впровадження
ефективного
контролю у сфері 
охорони довкілля та
європейської системи 
управління відходами
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Finalize the establishment 
of the effective system of 
anti-corruption institutions 
through the creation of an 
independent specialized 
High Anti-Corruption Court 
and ensuring the selection of 
its judges in full compliance 
with the recommendations 
of the Venice Commission

Reform the ministries 
with a view to 
strengthening their 
ability to develop and 
enforce government 
policies

Develop unified legal regulation to 
ensure effective management of 
the electoral process through the 
adoption of the Electoral Code and 
strengthening legal responsibility for 
electoral rights violation

Ensure the ubiquity of 
local self-governance 
through the formation of 
unified (amalgamated) 
territorial communities 
and implementation of the 
administrative reform

Increase transparency 
of the energy sector and 
accountability of its regulatory 
bodies; create competitive gas, 
electricity and heat markets; 
increase energy efficiency of 
housing facilities and state-
funded entities

Form professional and 
high-integrity judiciary to 
ensure fair trial and the 
rule of law

Develop legal framework for 
agricultural land sale and open 
land market in Ukraine

Ensure strong protection and 
create favorable conditions 
for the effective operation of 
civil society organizations and 
the development of inclusive 
democracy tools

Implement effective 
control in the field of 
environmental protection 
and introduce waste 
management system 
according to the 
European standards
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REFORM

PUBLIC 
ADMINISTRATION 
REFORM

RPR PRIORITIES

ELECTORAL REFORM

DECENTRALIZATION

ENERGY SECTOR REFORM

JUDICIAL REFORM

ECONOMIC DEVELOPMENT

CIVIL SOCIETY 
DEVELOPMENT

ENVIRONMENTAL 
PROTECTION
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