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У 2015 БУЛИ ЗАСНОВАНІ ТРИ АНТИКОРУПЦІЙНІ ІНСТИТУЦІЇ

Національне антикорупційне бюро України
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне агентство з питань запобігання
корупції

02

Станом на вересень 2016 року, тобто
за 10 місяців роботи НАБУ та САП розслідується
208 ПРОВАДЖЕНЬ. 100 повідомлень про підозру
оголошено, щодо 25 осіб складено обвинувальні акти.
Станом на серпень 2016 року 45 мільйонів гривень було
конфісковано й повернуто державі, а дві особи були
обвинувачені (укладена угода про визнання вини).

У 2016 Україна ввела ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ ДЕКЛАРУВАННЯ АКТИВІВ, ДОХОДІВ

І ВИТРАТ ДЕРЖАВНИХ ЧИНОВНИКІВ ТА ПОЛІТИКІВ.

Від 1 вересня до 30 жовтня 2016 понад 103 000 ЧИНОВНИКІВ задекларували свої активи, зокрема
Президент України, члени Кабінету міністрів, судді та прокурори. У 2017 році всі державні чиновники
повинні будуть подати свої декларації.
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За 21 місяць роботи СИСТЕМИ ПУБЛІЧНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ PROZORRO
нею скористалося 15 510 державних замовників; оголошено 295 970 закупівель очікуваною вартістю
155,56 мільярдів гривень. Потенційна економія становить 6,06 мільярдів гривень (12,52% за конкурентними процедурами).
Потенційна економія становить 3,04 МІЛЬЯРДІВ
ГРИВЕНЬ (12,2% за конкурентними процедурами).

ProZorro отримала міжнародну
премію у сфері публічних закупівель
Procurement Leader Award

З 1 серпня 2016 року всі державні закупівлі відбуваються у ProZorro.
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У 2015 році МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПЕРЕДАЛО ЗАКУПІВЛІ ЛІКІВ В

РАМКАХ 12 ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ ТРЬОМ МІЖНАРОДНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ:
ЮНІСЕФ, ПРООН ТА CROWN AGENTS.

У результаті закупівель ліків від
туберкульозу, здійсненими ПРООН
2015 року, вдалось зекономити

7,48 МІЛЬЙОНА ДОЛАРІВ
(порівняно з витратами за 2014 рік).

Британська компанія Crown Agents 2015 року закупила
медикаменти для лікування онкології в середньому на
45% дешевше, ніж Міністерство охорони здоров’я 2014
року. Загальна економія становить 20 МІЛЬЙОНІВ
ДОЛАРІВ (порівняно з витратами за 2014 рік).
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ДОСТУП ДО КІЛЬКОХ ДЕРЖАВНИХ БАЗ ДАНИХ у формі відкритих даних:

державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
(із вказанням кінцевого бенефіціарного власника)
містобудівна документація
інформація про власників чи інших володільців речових прав на рухоме та нерухоме майно,
земельні ділянки (з можливістю пошуку за іменем особи).

Створено ЄДИНИЙ ПОРТАЛ ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ http://spending.gov.ua.
З вересня 2015 року на порталі щоденно публікуються всі транзакції, проведені Державним казначейством України.
Станом на жовтень 2016 року на сайті опубліковано 30 МІЛЬЙОНІВ ТРАНЗАКЦІЙ Державного
казначейства. 45% всіх розпорядників та одержувачів бюджетних коштів мають зареєстровані службові
кабінети на порталі.
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ТЕЛЕКАНАЛИ ТА РАДІОСТАНЦІЇ УКРАЇНИ ОПРИЛЮДНЮЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ ПРО
СВОЇХ КІНЦЕВИХ ВЛАСНИКІВ.
Щорічному оприлюдненню підлягають дані про структуру власності (із врахуванням іноземних
юридичних осіб) і зміни у такій структурі, які відбулись впродовж року.
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З липня 2015 нова ПАТРУЛЬНА ПОЛІЦІЯ почала працювати у трьох областях – Львівській, Київській, Харківській – і 32 МІСТАХ УКРАЇНИ (в тому числі і в містах прифронтової зони – Краматорськ,
Слов’янськ, Маріуполь). Крім того, патрульна поліція стежить за безпекою руху на дорогах міжнародного значення в Одеській, Рівненській, Львівській, Київській та Житомирській областях.
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У липні 2015 року було відчинено 100 ЦЕНТРІВ БЕЗКОШТОВНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ,
щоб забезпечити позбавлення прокурорів від функції представництва громадян у суді. У вересні
2016 року було відчинено ще 402 бюро правової допомоги, які надають безкоштовні юридичні
консультації. Ці правові центри мають майже 8 МІЛЬЙОНІВ ПОТЕНЦІЙНИХ КЛІЄНТІВ.
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У рамках РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ через механізм добровільного об’єднання територіальних громад уже створено 184 ОБ’ЄДНАНІ ГРОМАДИ. У грудні вибори територіальних
рад відбудуться у ще 184 об’єднаних громадах.
Новоутворені громади отримали додаткові фінанси: 60% податку з доходу фізичних осіб, плата
за землю, єдиний податок, акцизний податок. За першу половину 2016 року доходи бюджетів
територіальних громад збільшилися у понад тричі порівняно з першою половиною 2015 року
(від 418 мільйонів гривень до 1,324 мільярдів гривень).
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Україна РІЗКО ЗМЕНШИЛА ОБСЯГИ СПОЖИВАНОГО РОСІЙСЬКОГО ГАЗУ.
Частка російського газу в українському імпорті.
Зменшився розрив цін між промисловими та
побутовими споживачами. До 1 квітня 2017
року заплановано повний відхід від
92%
74%
37%
0%
адміністративно регульованих цін та
2013
2014
2015
2016 (Січ-Жов)
перехід до ринкових цін.
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Щоб ПОПУЛЯРИЗУВАТИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ, запроваджено державну
програму відшкодування частини тіла кредиту (30-40%) на заходи з енергоефективності для
приватних будинків та для багатоквартирних будинків із ОСББ. Станом на жовтень 2016 року
українці взяли «теплих кредитів» для енергомодернізації будинків на 2 МІЛЬЯРДИ ГРИВЕНЬ.
У липні 2016 року уряд України затвердив концепцію Фонду з енергоефективності, який почне працювати у першій половині 2017 року.
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Україна СУТТЄВО СКОРОТИЛА ВТРАТИ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ –

З 117 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ У 2014 РОЦІ ДО 16 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ У 2015 РОЦІ
завдяки підвищенню прозорості та підзвітності.

Ще одним суттєвим досягненням в економічній галузі є ЗНАЧНЕ ЗНИЖЕННЯ ЄДИНОГО
СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ (ЄСВ), одного з найскладніших і найвищих у світі трудових податків.
Існувало 80 різних ставок цього податку, але зазвичай він перевищував 40% заробітної плати.
У 2015 році парламент ухвалив законопроект, що встановив єдину ставку цього податку у розмірі
22%. За прогнозами, до кінця 2016 року дохід бюджету зросте на 7,4 МІЛЬЯРДИ ГРИВЕНЬ.

Парламент ухвалив ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ В ЧАСТИНІ СУДОУСТРОЮ ТА

НОВУ РЕДАКЦІЮ ЗАКОНУ «ПРО СУДОВУ СИСТЕМУ І СТАТУС СУДДІВ».
У результаті, близько 1000 СУДДІВ добровільно подали у відставку, звільнивши місце для

нових фахівців. У листопаді 2016 року Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила відбір суддів
до нового Верховного суду.
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ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ: запровадження електронного звернення та

електронної петиції. Громадяни України мають змогу ініціювати та підтримувати петиції із актуальних
питань до Президента України (25 тисяч підписів), Київської міської ради (10 тисяч підписів) та до
інших інституцій. Запроваджене обов´язкове поіменне голосування депутатів місцевих рад та
оприлюднення результатів голосувань, що сприяє підвищенню відповідальності місцевих депутатів
перед своїми виборцями.

МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ:
у Збройних силах уже запровадили
68 СТАНДАРТІВ НАТО.
у 2016 році 4 000 СОЛДАТІВ були
вишколені згідно зі стандартами НАТО.
витрати на сферу національної безпеки
та оборони зросли до 5% ВВП.

з січня 2016 усі закупівлі в галузі оборони для
Збройних сил відбуваються через систему
PROZORRO, що дало Міністерству оборони
змогу заощадити понад 780 мільйонів гривень.
упродовж 2014-2016 років кількість солдат у
Збройних силах України подвоїлась і сягнула
250 000 ОСІБ.
військо отримало на озброєння значно
сучаснішу та потужнішу зброю, щоб дати
відсіч російській агресії.

