ТОП РЕАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
УКРАЇНСЬКИХ РЕФОРМ
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Ефективно функціонують новостворені АНТИКОРУПЦІЙНІ ІНСТИТУЦІЇ:
Станом на 30.04.2018 р. Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) та
Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) розслідується 602 ПРОВАДЖЕННЯ,
оголошено174 повідомлення про підозру, обвинувачено 207 осіб, 135 справ скеровано до
суду, щодо 19 осіб оголошено рішення.
Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА):
за 2017 рік повернуто до Державного бюджету України невикористаний залишок розміром
понад 15 МЛН ГРН
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У 2016 році Україна запровадила прогресивну ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ ДЕКЛАРУВАННЯ АКТИВІВ,
ДОХОДІВ І ВИТРАТ ДЕРЖАВНИХ ЧИНОВНИКІВ ТА ПОЛІТИКІВ.
Станом на червень 2018 року було подано понад 1,93 МЛН ЩОРІЧНИХ ДЕКЛАРАЦІЙ. Серед
декларантів Президент України, члени Кабінету Міністрів України, депутати, судді та прокурори.
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За 39 місяців роботи СИСТЕМОЮ ПУБЛІЧНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ PROZORRO
скористалося 32,23 тис. державних замовників; оголошено 1,97 млн закупівель очікуваною вартістю
1,42 трлн грн (46,48 млрд євро). Потенційна економія становить понад 50,15 МЛРД ГРН (1,64 млрд
євро) (45,3% за конкурентними процедурами).
ProZorro отримала міжнародну
премію у сфері публічних
закупівель Procurement Leader
Award.
З 1 серпня 2016 року всі
державні надпорогові закупівлі
відбуваються через ProZorro.
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У МЕЖАХ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ ГРОМАДСЬКОГО
КОНТРОЛЮ ДЕРЖАВНИХ ТЕНДЕРІВ DOZORRO:
 розроблено аналітичні інструменти для моніторингу
закупівель, якими скористалося більше 300 000 громадян
 з 15.06.2017 по 30.04.2018 рр. члени спільноти DOZORRO
опрацювали понад 8 000 тендерів з порушеннями, з яких
більше 2 500 було вирішено позитивно

Станом на 08.05.2018 р. з листопада 2016 року обсяг доходу від аукціонів ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГОВОЇ
СИСТЕМИ PROZORRO.ПРОДАЖІ становив понад 8,2 МЛРД ГРН. Проведено більш ніж 169 тис.
аукціонів із залученням 6 тис. учасників.
ProZorro.Продажі визнано кращим антикорупційним стартапом у сфері державного управління за
результатами конкурсу The Shield in the Cloud Innovation Challenge.
На новоствореному ЄДИНОМУ ПОРТАЛІ ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ з 15 вересня
2015 року щоденно публікуються всі транзакції, проведені Державним казначейством України.
СТАНОМ НА ТРАВЕНЬ 2018 РОКУ:
 на сайті опубліковано 84,3 млн транзакцій та зареєстровано 30,4 млн договорів та актів
розпорядників коштів
 59% усіх розпорядників та одержувачів бюджетних коштів мають зареєстровані службові
кабінети на порталі
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У 2018 році МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПЕРЕДАЛО ЗАКУПІВЛІ ЛІКІВ ЗА 40
ДЕРЖАВНИМИ ПРОГРАМАМИ ТРЬОМ МІЖНАРОДНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ – ЮНІСЕФ,
ПРООН ТА CROWN AGENTS – на загальну суму 5,9 млрд грн.
МІЖНАРОДНІ ЗАКУПІВЛІ:
 понад 60% ліків закуповуються
напряму у виробників
 за оцінкою Рахункової палати, міжнародні
організації зекономили до 39%
держбюджету на ліки у 2015–2016 рр.,
а деякі препарати закуповувалися у 26 разів
дешевше, ніж це робив МОЗ до 2015 року.

ЗА РІК РОБОТИ ПРОГРАМИ «ДОСТУПНІ ЛІКИ»:
 програма працює в 7 592 аптеках України
 відшкодовано 18 млн рецептів на суму
майже 800 МЛН ГРН
ПРОГРАМА «ЛІКАР ДЛЯ КОЖНОЇ СІМ’Ї»:
 станом на 30.05.2018 р. понад
6,32 МЛН УКРАЇНЦІВ обрали свого
лікаря, підписавши декларацію

Проведено ОЧИЩЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ:
протягом 2014–2017 рр. Національний банк України вивів з ринку 88 неплатоспроможних
банків, котрі або не виконували вимоги до ліквідності та активів, або займалися операціями з
відмивання коштів та кептивним банкінгом
ухвалено стратегію розвитку державних банків до 2022 року
У процесі реформування сфери ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
запущено Суспільне мовлення шляхом реформування 31 державної телерадіокомпанії на
умовах гарантій редакційної, кадрової та фінансової незалежності
щороку до 1 квітня (починаючи з 2016 року) телеканали та радіостанції України оприлюднюють
інформацію про своїх кінцевих бенефіціарів
за 2016–2017 рр. 148 З ПОНАД 700 державних та комунальних газет переведено в приватну
власність
Розширено доступ до БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ.
загалом станом на грудень 2017 року по всій території України функціонує мережа
з 551 точки доступу до безоплатної правової допомоги
у 2017 році 86 284 ТИС. ОСІБ отримали безоплатну правову допомогу через мережу
дистанційних та мобільних консультаційних пунктів
Станом на травень 2018 року СТВОРЕНО 731 ОБ’ЄДНАНУ ТЕРИТОРІАЛЬНУ ГРОМАДУ, де проживає 6,4 млн осіб (це 18% від загальної кількості населення України і 32,2% від її загальної площі).
Новоутворені громади отримали нові джерела бюджетних надходжень: 60% податку з доходу
фізичних осіб, плату за землю, єдиний податок, акцизний податок
починаючи з 2014 року, державна підтримка на розвиток територіальних громад та розбудову
їхньої інфраструктури зросла У 39 РАЗІВ – з 0,5 млрд до 19,37 млрд грн
Починаючи з червня 2017 року, Україна користується перевагами БЕЗВІЗОВОГО РЕЖИМУ З
ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ, запровадженого в результаті успішної реалізації узгодженого плану
дій та гармонізації законодавства у відповідних сферах із законодавством ЄС.
Станом на квітень 2018 року, тобто менше ніж за рік з початку запровадження безвізового режиму,
країни ЄС відвідало 17,6 МЛН УКРАЇНЦІВ.
Починаючи з 2015 року, Державною міграційною службою України оформлено більше 7,8 млн
біометричних паспортів.

УКРАЇНА ВІДМОВИЛАСЯ ВІД СПОЖИВАННЯ РОСІЙСЬКОГО ГАЗУ
Частка російського газу в українському імпорті:
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Зроблено кроки до наближення ціни на енергоресурси для побутових споживачів до
ринкової. Обмежено перехресне субсидіювання цін на газ для населення та бюджетних
установ. Запроваджено адресні субсидії для незаможних споживачів
Стокгольмський арбітраж зобов'язав «Газпром» доплатити НАК «Нафтогаз України»
4,63 МЛРД ДОЛ. за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту
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Щоб популяризувати ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ, у держбюджеті на 2018 рік передбачено
2 МЛРД ГРН (58 млн євро) на підтримку програм з енергоефективності: 400 млн грн – на «теплі
кредити», 1,6 млрд грн – на Фонд енергоефективності.
з жовтня 2014 до квітня 2018 рр. програмою «теплих кредитів» на загальну суму понад 5 млрд
грн скористалося понад 400 тис. сімей, у тому числі 1 454 ОСББ

Кабінет Міністрів та Верховна Рада послідовно здійснюють ДЕРЕГУЛЯЦІЮ БІЗНЕСУ ТА РЕФОРМУ
РЕГУЛЯТОРНОГО НАГЛЯДУ
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Виконано 52% (58 з 112) заходів,
передбачених урядовим Планом
дерегуляції на 2016–2017 рр.

У рейтингу Doing Business Світового
банку Україна просунулася
з 112 на 76 місце за чотири роки.

УКРАЇНА СУТТЄВО СКОРОТИЛА ЗБИТКИ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Станом на кінець першого півріччя 2017 року портфель із 91 найбільшої держкомпанії отримав
чистий прибуток розміром 32,6 МЛРД ГРН, що, за уточненими даними, майже на 34,8% більше за
аналогічний період 2016 року.
Запроваджено ЕЛЕКТРОННЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ:
1 лютого 2015 року запроваджено систему електронного адміністрування ПДВ, спрямовану на
підвищення рівня прозорості і контролю за сплатою ПДВ, яка збирає дані в єдину систему.
1 квітня 2017 року Мінфін запустив електронний реєстр відшкодування ПДВ, що підвищує
ефективність, знищує корупцію, сприяє моніторингу статусу податкових перевірок та
відшкодовування податку.
ПОШИРЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ Е-ДЕМОКРАТІЇ на місцевому рівні:
запроваджено обов´язкове поіменне голосування депутатів місцевих рад та оприлюднення
результатів голосувань
станом на серпень 2017 року до Єдиної системи місцевих петицій підключено 145 ГРОМАД
станом на вересень 2017 року 92 органи місцевого самоврядування запровадили громадський
бюджет
сукупний розмір громадських бюджетів в органах місцевого самоврядування за 2015–2017рр.
сягнув 750 млн грн

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД знову діє і показує перші результати:

18

 почав де-факто розглядати конституційні скарги з квітня 2018 року
 визнав закон «Про засади державної мовної політики» неконституційним повністю
 визнав закон «Про всеукраїнський референдум» неконституційним повністю

МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ:
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у Збройних Силах
запроваджено використання
668 СТАНДАРТІВ НАТО
у 2016–2017 рр. 10 БАТАЛЬЙОНІВ
ЗСУ підготовлено за стандартами
НАТО
бюджетні видатки на сферу
національної безпеки та оборони
зросли до 5% ВВП

з січня 2016 року всі закупівлі в галузі оборони
відбуваються через систему PROZORRO (окрім
озброєнь та військової техніки), що дало
Міністерству оборони змогу заощадити понад
780 млн грн до кінця 2017 року
на початок 2018 року чисельний склад ЗСУ
сягнув 260 ТИС. ОСІБ. Створено Оперативний
резерв ЗСУ – 140 тис. осіб.

Заходи у сфері ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ:
на законодавчому рівні засуджено тоталітарні режими та заборонено пропаганду їхньої
символіки. 25 районів, 987 населених пунктів, а також інші об'єкти топоніміки позбулися назв,
які вшановували комуністичний тоталітарний режим та його діячів
відновлено понад 300 історичних назв, з них близько 70 належать до культурної спадщини
корінних народів та національних громад
відкрито вільний доступ до архівів радянських репресивних органів

Запроваджено нову СИСТЕМУ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ відповідно до європейських
стандартів, що містить Єдиний електронний реєстр та ґрунтується на прозорих процедурах для
бізнесу та можливостях участі для громадськості.
З грудня 2017 року до Реєстру внесено 669 повідомлень про плановану господарську
діяльність.

У сфері ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ відбулися зміна механізму фінансування
фільмів та розширення переліку витрат, що можуть покриватися державою:
рішення про надання державного фінансування ухвалюються за результатами пітчингів
новоствореною Радою з державної підтримки кінематографії
у бюджеті на 2017 рік на виробництво і розповсюдження національних фільмів виділено
близько 500 МЛН ГРН
за 2017 рік у прокат вийшло 47 фільмів, вироблених за рахунок державного
співфінансування

