
ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМ ДЛЯ УКРАЇНИ
Пропозиції РПР

Порядок денний реформ: публічна дискусія з кандидатами в президенти, 27.02.2019

1. Забезпечити взаємосумісність сектору безпеки і оборони України з країнами НАТО 
в адміністративному, оперативному і логістичному напрямках, на рівнях, які необхідно 
досягнути для вступу України до НАТО.

2. Реформувати Службу безпеки України, позбавити її невластивих функцій досудового розслідування 
та у сфері протидії корупції, а також посилити спроможність у питаннях контррозвідувальної 
діяльності, боротьби з тероризмом та захисту національної державності. 

3. Привести обсяг засекреченої інформації до відповідності зі стандартами країн НАТО 
та відкрити частину Державного оборонного замовлення шляхом переведення оборонних 
закупівель у сферу публічних закупівель (окрім закупівель, пов’язаних з розробкою і 
постачанням новітніх зразків озброєння).

4. Створити парламентський комітет для контролю за спеціальними та розвідувальними органами, 
затвердити спеціальні процедури його формування і доступу до державної таємниці. 

5. Створити ЦОВВ, який забезпечить формування та реалізує державну оборонно-
промислову політику. Позбавити ДК «Укроборонпром» невластивих для суб’єкта 
господарювання управлінських повноважень.

6. Запровадити стандарти корпоративного управління, затверджені ОЕСР, на державних оборонних 
підприємствах.

7. Реформувати систему житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів, членів 
їхніх сімей, що включатиме: створення фонду службового житла та припинення його 
приватизації; гідну грошову компенсацію після завершення служби, пільгові програми 
кредитування/співфінансування для придбання житла.

8. Провести інвентаризацію та оцінку нерухомих активів сектору безпеки і оборони (земля, житло, 
інфраструктура). Створити електронні реєстри нерухомості.

9. Збільшити частку оборонного бюджету, спрямовану на модернізацію озброєння і 
військової техніки ЗСУ з переходом на стандарти НАТО.

10. Реалізувати ст. 10 Конституції України в частині законодавчого закріплення механізмів 
функціонування української мови як державної на всій території України в усіх сферах суспільного 
життя.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

1. Усунути дискримінаційні практики щодо внутрішньо переміщених осіб, мешканців тимча-
сово окупованих територій та осіб, які постраждали внаслідок збройного конфлікту в Україні 
(надання виборчих прав ВПО, скасування статусу «нерезидента», захист майнових прав, 
включно із правом на пенсійне забезпечення, реалізація соціально-економічних прав тощо).

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

ПРАВА ЛЮДИНИ 
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1. Змінити підходи до формування органів для відбору суддів та притягнення їх до дисци-
плінарної відповідальності (Вища кваліфікаційна комісія суддів і Вища рада правосуддя). 
Домогтися включення до складу цих органів щонайменше половини представників громадсь-
кого сектору та міжнародних експертів. Провести повторне кваліфікаційне оцінювання цими 
органами суддів, які мають негативний висновок від Громадської ради доброчесності або 
оминули перевірку на доброчесність.

2. Запровадити суд присяжних і розширити сферу його застосування.

1. Посилити функціональну спроможність та гарантії незалежності Державного бюро розслідувань, а 
також органів прокурорського самоврядування та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

1. Оновити керівний склад НАЗК та САП, провівши новий конкурс за новими правилами, 
затвердженими на законодавчому рівні.

3. Удосконалити механізм персональної ідентифікації поліцейських.

3. Запустити автоматизовану систему верифікації електронних декларацій доходів та майна 
публічних службовців, розпочати здійснення моніторингу їхнього способу життя. 

3. Ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду задля того, щоб 
притягнути до відповідальності осіб, які вчинили воєнні злочини та злочини проти людяності 
на території України.

2. Сприяти ухваленню якісного законодавства про кримінальні проступки, яке забезпечить 
належне і швидке розслідування дрібних злочинів.

2. Не допустити втручання в підслідність НАБУ та обмеження його повноважень. Надати 
право на проведення автономного прослуховування детективам НАБУ.

4. Сприяти ухваленню законодавства про негласну діяльність органів правопорядку, яке 
відповідатиме міжнародним стандартами.

ПРАВОСУДДЯ 

ОРГАНИ ПРАВОПОРЯДКУ

АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА

1. Ухвалити закони про всеукраїнський та місцеві референдуми, забезпечивши реалізацію 
конституційного права громадян.

1. Запровадити на парламентських виборах пропорційну виборчу систему з регіональними 
відкритими виборчими списками.

2. Запровадити ефективні, пропорційні та дієві санкції за всі порушення виборчого законодавства 
(зокрема, законопроект № 8270), а також забезпечити контроль за їх реалізацією на практиці.

2. Спростити процедуру імпічменту Президента України та обмежити депутатську 
недоторканність.

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА

ВИБОРЧА РЕФОРМА
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1. Завершити реформу органів виконавчої влади відповідно до затвердженої Стратегії 
реформування державного управління України на період до 2021 року, зокрема 
розмежувати функції формування та реалізації державної політики, перетворити апарати 
міністерств на центри вироблення політики.

1. Підвищити участь суспільства в ухваленні владних рішень шляхом запровадження публічних 
консультацій, зокрема електронних. 

1. Завершити адміністративно-територіальну реформу, щоб місцеві вибори у 2020 році 
відбулися на новій територіальній основі на всій території України (спроможні територіальні 
громади та райони).

2. Ратифікувати Конвенцію Ради Європи про доступ до офіційних документів (Тромська конвенція).  

2. Сприяти ухваленню Закону «Про адміністративну процедуру» з метою забезпечення справедливого 
та своєчасного вирішення справ державними органами та органами місцевого самоврядування, 
захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у відносинах із державою.

1. Заборонити або суттєво обмежити платну передвиборчу агітацію на телебаченні та радіо.

2. Внести зміни до Конституції України в частині місцевого самоврядування, які передбачатимуть 
закріплення якісно нових засад місцевого самоврядування на основі принципів субсидіарності, 
повсюдності та фінансової самодостатності. 

3. Поширити юрисдикцію органів місцевого самоврядування на всю територію громад. 
Надати право затверджувати планування території та управляти земельними ресурсами 
в межах їхньої юрисдикції відповідно до затвердженої планувальної документації.

ПУБЛІЧНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ І ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ

ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ

МЕДІА-РЕФОРМА

1. Відмовитися від преференцій державним монополіям та субсидіювання окремих галузей і 
встановити однакові правила гри для всіх учасників ринків. Реформувати Антимонопольний 
комітет України відповідно до кращих світових практик.

ЕКОНОМІКА І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

3. Провести прозору приватизацію державних підприємств, окрім стратегічно важливих. 
Деполітизувати корпоративне управління на державних підприємствах.

2. Відкрити ринок землі сільськогосподарського призначення в Україні на рівних умовах, які 
враховуватимуть інтереси власників земельних паїв, агровиробників, місцевих громад і держави.

1. Створити єдиний орган боротьби з економічними злочинами в системі правоохоронних органів. 
Ліквідувати Податкову поліцію. Підвищити рівень відповідальності посадовців за зловживання під 
час перевірок. 

ПОДАТКОВА І БЮДЖЕТНА РЕФОРМА
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1. Забезпечити перехід до багаторівневої пенсійної системи і запровадження належного державного 
регулювання ринку фінансових послуг. 

4. Впровадити єдиний рахунок для сплати податків (окрім ПДВ) та електронні сервіси (цифрові РРО, 
реєстр акцизних марок) з метою здешевлення та спрощення умов ведення бізнесу.

3. Зменшувати податкове навантаження на фонд оплати праці з компенсацією втрат 
бюджету за рахунок вдосконалення оподаткування майна підприємстві.

5. Створити систему верифікації отримувачів соціальних виплат та пільг і пенсійних виплат, 
що дозволить виявити «мертві душі» та призведе до економії держбюджету.

2. Створити прозорий ринок страхових послуг (новий Закон «Про страхування»).

1. Сформувати доброчесні професійні і незалежні інституції, що забезпечують регулювання 
(регуляторні комісії – НКРЕКП та АМКУ) та функціонування енергетичних ринків та пов’язаної 
інфраструктури.

2. Запустити конкурентні енергетичні ринки (визнання міжгалузевих монополій на ринку 
вугілля-електроенергії і умов їх примусового поділу, ліквідація перехресного субсидіювання, 
спрощення доступу у сфері газовидобутку та збільшення власного виробництва первинних 
енергоресурсів).

3. Забезпечити скорочення питомого споживання енергоресурсів у комунальному та житловому 
секторі через скоординовану політику тарифоутворення, монетизації субсидій, розвиток 
енергоменеджменту, формування дієвих механізмів фінансової підтримки енергомодернізації. 

РЕФОРМА ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ

РЕФОРМА ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ І ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ

1. Запровадити європейську систему контролю за станом довкілля. Забезпечити функціону-
вання відкритої електронної системи екологічної інформації (дозволи, звіти, перевірки). 

1. Забезпечити процес автономізації закладів охорони здоров’я та запровадити нову модель 
фінансування на первинному та вторинному рівнях надання медичної допомоги.

1. Забезпечити академічну, інституційну та фінансову автономію закладів вищої освіти, 
розробити сучасні стандарти освіти всіх рівнів.

2. Реформувати патентну систему та забезпечити умови для вільної конкуренції на ринку лікарських 
засобів та медичних виробів.

2. Запустити нову систему державної атестації наукових установ. 

2. Запровадити європейську систему управління відходами (побутовими, промисловими, 
електронними, небезпечними), систему розширеної відповідальності виробників.

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

РЕФОРМА ОСВІТИ І НАУКИ

2. Перейти до оподаткування виведеного капіталу замість оподаткування прибутку підприємств.


