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Трійка влади � Парламент, Президент і Кабмін, що обіцяла стрімко понести українську карету по дорозі 
реформ, схоже, забуксувала. Коаліційна угода поки красиво виглядає лише на папері � а в реальності 
орігамі нової України не складається. 

Кожна зі сторін намагається виставити себе найбільш вмілим майстром з самою красивою картинкою, 
через що непопулярні реформи відфутболюють один одному. У підсумку приймаються лише точкові 
рішення і країна гальмує, а міжнародні кредитори наполегливо штовхають її в спину. Наступний 
короткий огляд показує, як влада вже понад 100 днів намагається почати приймати серйозні рішення. 
Поки в основному про це виходить тільки говорити.

Отримання всієї повноти виконавчої та зако�
нодавчої влади політичними силами коаліції 
створило ідеальні умови для проведення ре�
форм. Укладена Коаліційна угода, здавалося б, 
мала стати дорожньою картою для діяльності 
всіх гілок влади. Реалізація запланованих ре�
форм, можливо, і не привела б до моменталь�
ного покращення життя пересічного громадяни�
на, але створила б умови для подальшого пе�
ретворення країни. На жаль, слід констатувати 
що, за окремими винятками, «віз і нині там». 

Хочеться вірити в те, що основною причиною 
повільного просування реформ є надто висока 
планка, яку поставила перед собою коаліція 
політичних сил, а тому протягом 100 днів трива�
ла напружена підготовка до реалізації заплано�
ваного, і «далі все буде»... Крім того, Україна 
переживає не всіма й не до кінця визнану війсь�
кову агресію, котра забирає не лише безпре�
цедентні фінансові ресурси, але і створює коло�
сальне навантаження на керівництво країни. 
Іноді складається враження, що підписанти Коа�
ліційної угоди не очікували, що буде настільки 
складно.

Проте в багатьох ситуаціях війна ні до чого. У хід 
просто йдуть «перевірені схеми попередників», і 
тому реформи гальмуються не стільки з об’єк�
тивних, скільки із суб’єктивних причин. Такий 

вже в нас керівний клас – «нереформістський». 
Небажання представників влади брати відпо�
відальність за непопулярні рішення, що межує 
майже з саботажем, непрозорість кадрової по�
літики, боротьба між політичними силами в ме�
жах коаліції, періодичні корупційні скандали на 
тлі військових поразок та розгортання еконо�
мічної кризи створює враження, що владні еліти 
так і не усвідомили небезпеки, що зависла над 
країною. 

Втім, деяких «міні�реформ» все�таки вдалося 
досягнути. Старт децентралізації, податкової та 
бюджетної реформ, ухвалення закону про На�
ціональне антикорупційне бюро, прозорість 
публічних фінансів, забезпечення права на 
справедливий суд свідчать про невідворотність 
змін. Часто цьому передував тиск громадськості 
або іноземних донорів. Звісно, війна – не привід 
для громадянського суспільства послаблювати 
свою «вотчдогівську» функцію. Але іноді це 
призводить лише до ситуації лебедя, рака і 
щуки: а «віз і нині там». Загалом з�поміж 17�ти 
розділів Коаліційної угоди Кабінет Міністрів та 
Президент частково виконали тільки 9, не вико�
нали 7 (виконання розділу «Конституційна ре�
форма» не можливо виміряти через відсутність 
конкретно зазначених цілей). Нижче приведено 
детальний аналіз реалізації заходів органів 
влади, які спрямовано на виконання угоди. 
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Методологія 

Дослідження побудоване на основі інформації, 
яка оприлюднена на офіційних сайтах цент�
ральних органів виконавчої влади та Верховної 
Ради України. Дослідження охоплює дані, опуб�
ліковані з 27 листопада 2014 року до 4 берез�
ня 2015 року.

Під час дослідження ми користувалися мето�
дикою, котру розробили експерти Фундації 
«Відкрите суспільство». Зафіксовані у Коалі�
ційній угоді цілі та напрямки діяльності було 
проаналізовано на предмет їх чесності � певний 
нормативний критерій, який поєднує у собі мо�
рально�етичні засади з принципами відпові�
дальності влади перед громадянами. Критерій 
чесності угоди включає такі три якісні й кількісні 
показники (індикатори):

РЕАЛІЗМ: уникнення цілей, які коаліція свідомо 
не може виконати. У дослідженні вочевидь уто�
пічні (нездійсненні) або надто абстрактні обі�
цянки позначаються як нереальні.

ЩИРІСТЬ: ухилення від досягнення цілей. Цьо�
му критерію не відповідають, зокрема, ті цілі 
Коаліційної угоди , які не отримали формаль�
ного вираження принаймні у вигляді законо�
проекту.

ПОСЛІДОВНІСТЬ: уникнення цілей, які супе�
речать одна одній. Винятком для цього критерію 
є непередбачувані обставини, з�поміж іншого 
військові дії , що дозволяє владі не дотримува�
тися власного слова.

СТАТУС: характеризує стан і обсяги виконання 
зобов'язання, задекларованого у Коаліційній 
угоді.

У фокусі дослідження перебували законодавчі 
акти, ініційовані народними депутатами коаліції 
у Верховній Раді України. Враховувалися і ана�
лізувалися законодавчі ініціативи, серед іні�
ціаторів яких є хоча б один депутат коаліції. 

Статус реалізації цілей визначається скоро�
чено:

В – виконано (якщо конкретна ціль була досяг�
нута в повній мірі, вона отримує статус «вико�
нано»).

ЧВ – частково виконано (якщо здійснювалися 
зусилля й наміри хоча б частково виконати взя�
те зобов'язання і при цьому обіцяні результати 
досягалися, однак повної реалізації не від�
булося, – така обіцянка характеризується як 
«частково виконана»).

НВ – не виконано (якщо не виявлено жодних 
намірів і намагань реалізувати заплановану 
ціль, вона набуває статусу «не виконано».

1 РЕФОРМА НАЦІОНАЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ ТА ОБОРОНИ

Попри гучні заяви щодо необхідності розро�
бити нову Воєнну доктрину та Стратегію на�
ціональної безпеки України, жодних дій з їх 
впровадження в життя так і не відбулося. Ми не 
знайшли в інформаційному просторі будь�яких 
повідомлень щодо створення робочих груп, 
проведення консультацій тощо для досягнення 
зазначеної цілі Коаліційної угоди. Натомість на 
розгляд Верховної Ради уряд вніс законопроект 
No1547 про внесення змін до Закону України 
"Про організацію оборонного планування". 

Президент запропонував відмовитися від ста�
тусу позаблоковості (законопроект ) No1014�3
та частково реорганізувати діяльність РНБО 
(законопроект ). Слід зазначити, що No1343
прихід до РНБО О.Турчинова в значній мірі 
сприяв перетворенню Ради на впливовий орган 
у сфері забезпечення національної оборони. 
Показовим є створення при РНБО Воєнного 
кабінету, основним завданням якого є спільне 
ухвалення рішень керівництвом держави та 
силового блоку. 

Під час виконання підписаного Президентом 
закону про часткову мобілізацію ( ), на No1743
жаль, стикнулися з багатьма традиційними 
проблемами: масове ухиляння призовників, ко�
рупція у військкоматах, прагнення місцевої вла�
ди виконати мобілізаційний план за будь�яку 
ціну, що вкотре продемонструвало, що задек�
ларованих в угоді цілей щодо реформування 
системи мобілізаційної підготовки не досягнуто.

Створення скандального Міністерства інфор�
маційної політики поки що не привело до ви�
димих зрушень у сфері інформаційної безпеки 
держави, що непрямим чином свідчить, як 
масована інформаційна атака спрямована на 
розгортання паніки під час боїв під Дебальцево, 
зрив мобілізації, девальвацію гривні тощо. 
Складається враження, що цілеспрямована 
інформаційна війна ведеться виключно силами 
добровольців (для прикладу: , www.sprotiv.info
www.informnapalm.org та інші), які, до речі, іноді 
пропонують набагато якісніший продукт, аніж 
«Мінстець». 

Збільшення видатків на оборону з Державного 
бюджету�2015 у розмірі 31 млрд грн (близько 
5,9%) тільки на забезпечення діяльності ЗСУ 
підтверджує щирість намірів уряду забезпечити 
озброєння армії. Але корупція та бюрократизм 
тилової служби зводять все нанівець, не зва�
жаючи на тиск, котрий чинить на них «волон�
терський десант», який з листопада минулого 
року працює в Міністерстві оборони. Періо�
дичні скандали, що пов’язані з діяльністю чинов�
ників Міністерства оборони, Генерального шта�
бу, державних підприємств ВПК, демонструють 
відсутність системних реформ у оборонній сфе�
рі.
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Реформування ЗСУ гальмується, і про це пов�
сякчас стверджують військові експерти, перш за 
все керівництвом Генштабу. Щодо переходу на 
стандарти НАТО, то складається враження, що 
ця ціль більше необхідна нашим західним парт�
нерам, аніж нам. Саме вони готові направляти 
своїх військових експертів для навчання ук�
раїнських офіцерів. Цілі з оптимізації Націо�
нальної гвардії, Служби безпеки України, на�
певно, з огляду подій в зоні АТО на сьогодні не 
розглядаються. 

Не зрозуміла урядова політика щодо окупова�
ного Криму та території АТО. Скасування 
транспортного сполучення з Кримом, введення 
системи дозволів на в’їзд у зону та виїзд із зони 
АТО, з одного боку, та продовження поста�
чання електроенергії та природного газу на 
окуповані території � з другого, створюють 
враження відсутності єдиного центру прийняття 
рішень. Водночас накопичуються невирішені 
проблеми щодо забезпечення прав та свобод 
внутрішньо переміщених осіб. Так, відкриття 
містечок для внутрішньо переміщених осіб у 
Харкові, Дніпропетровську та інших містах, на 
жаль, не може покрити потреб у житлі. Від�
сутність механізмів виплати пенсій особам, які 
не можуть виїхати із зони проведення АТО, 
поставили останніх на межу виживання. 

На нашу думку, уряд на сьогодні не справ�
ляється з викликами, які постали внаслідок роз�
гортання конфлікту на Сході. Основними причи�
нами, напевно, є як велика чисельність постраж�
далих, так і відсутність у державі напрацьованих 
раніше дій та ресурсів у випадку розгортання 
війни. Позитивним є те, що вже сьогодні напра�
цьовуються джерела відбудови зруйнованих 
територій. Так, уряд підписав  про надання угоду
кредитних гарантій на 500 млн євро для відбу�
дови інфраструктури східних областей України.

КОНСТИТУЦІЙНА 
РЕФОРМА

Проведення конституційної реформи на сьо�
годні не стоїть на порядку денному у виконавчої 
гілки влади. Щоправда, з Коаліційної угоди не 
зрозуміло, чого саме прагнула досягнути коа�
ліція внаслідок конституційної реформи. Скла�
дається враження, що політичні сили залишили 
це питання для майбутнього торгу. Тож урядовці 
виходять із твердження, що не варто розхитува�
ти човен під час бурі та не пропонують жодних 
новацій у цій сфері.

ОНОВЛЕННЯ ВЛАДИ ТА 
АНТИКОРУПЦІЙНА РЕФОРМА

Найбільш очікуваною подією після підписання 
угоди стало формування Національного анти�

корупційного бюро та Національного агентства 
з питань запобігання корупції, яке було запла�
новане на І квартал цього року. Але політична 
доцільність виявилася вищою, аніж текст угоди. 
Прийняття законопроекту  про вне�No1660�д
сення змін до деяких законодавчих актів Украї�
ни щодо забезпечення діяльності Національ�
ного антикорупційного бюро та Національного 
агентства з питань запобігання корупції затягну�
лося аж до 12.02.2015 через бажання політич�
них сил отримати важелі впливу на діяльність йо�
го голови, конкурс на призначення якого завер�
шується. 

Разом з тим ні уряд, ні Президент не пішли далі 
декларацій щодо створення електронної сис�
теми оприлюднення декларацій працівників ор�
ганів влади, вільного доступу до інформації про 
земельні ділянки, створення незалежного орга�
ну державного нагляду у сфері права доступу 
до публічної інформації (всі названі цілі були 
заплановані на І квартал 2015 року). Слід заз�
начити, що Верховна Рада включила до порядку 
денного президентські законопроекти  No2171
щодо доступу до публічної інформації (оп�
рилюднення відомостей Єдиного державного 
реєстру, генпланів, інформації щодо держ�
закупівель та іншої інформації) та  що�No2172
до доступу до інформації про бюджетні показ�
ники у формі відкритих даних, ухвалення яких 
повинно створити передумови для суспільного 
контролю над діяльністю органів влади та її 
окремих посадових осіб. 

Наразі ми спостерігаємо точкові рішення щодо 
боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади. 
Так, зокрема, розпочалося службове розслі�
дування стосовно вищих посадових осіб Дер�
жавної фіскальної служби, посадових осіб 
Міністерства палива та енергетики, причетних 
до підписання скандальної угоди з РФ відносно 
постачання електроенергії, відкриття кримі�
нальної справи щодо п. Єфремова та п. Чечето�
ва тощо.

СУДОВА 
РЕФОРМА

Ухвалений президентський законопроект 
No1656 про забезпечення права на спра�
ведливий суд мав би свідчити про прагнення 
створити справедливу судову систему, якби не 
одне «але». Закон зберігає можливості впливу 
на суддівську систему як Президента, так і Вер�
ховної Ради. У законодавчому акті змінюються 
принципи формування Вищої ради юстиції, 
обрання якої потрібно очікувати протягом 60 
днів після його оприлюднення. Президентський 
законопроект щодо зняття недоторканності з 
народних депутатів та суддів розглянуто в пер�
шому читанні ( ) та направлено на розг�No1776
ляд до Конституційного Суду. Воднораз реаль�
ного очищення суддівської системи ще не поча�
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лося. Вперше на цьому тижні було знято недо�
торканність із суддів Печерського суду, відкрито 
кримінальне провадження проти судді�дебо�
шира. Але про що це свідчить – про утверд�
ження справедливого суду чи погрозу нової 
законодавчої та виконавчої влади судовій – 
покаже час. 

Інші пункти угоди, як�от вдосконалення про�
цесуального законодавства та забезпечення 
реального виконання судових рішень, ство�
рення незалежного органу, що відповідатиме за 
призначення та кар’єру суддів, встановлення 
підстав для притягнення суддів до дисцип�
лінарної відповідальності, запровадження 
громадського контролю, залишилися поза ува�
гою Президента та Кабінету Міністрів.

Реформування прокуратури, попри завдання 
Коаліційної угоди, так і не відбулося. Тиск гро�
мадськості змусив президентську команду 
погодитися з відставкою Генерального про�
курора В. Яреми. Але миттєве призначення на 
цю посаду В. Шокіна, незважаючи на заклики 
громадськості до прозорого конкурсу щодо об�
рання Генерального прокурора, навіть нез�
важаючи на те, що за короткий відрізок часу він 
відкрив низку резонансних кримінальних 
справ, залишає враження відсутності будь�яко�
го бажання виконавчої та законодавчої влади 
щось змінювати в цій сфері. 

І тоді, коли питання реформування судової сис�
теми та органів прокуратури залишається на 
порядку денному влади (напевне завдяки перш 
за все прискіпливій увазі громадськості), 
реформи адвокатської діяльності з місця не 
зрушилися. Про це красномовно свідчить сайт 
Національної асоціації адвокатів України, 
останнє  якої датоване жовтнем мину�рішення
лого року.

РЕФОРМА СИСТЕМИ ОРГАНІВ 
ПРАВОПОРЯДКУ

Запропонований Президентом та ухвалений 
Верховною Радою законопроект , який No1550
ліквідовує УБОЗ, ветеринарну та транспортну 
міліцію, А. Геращенко назвав «малою рефор�
мою МВС». На черзі реорганізація ДАІ у пат�
рульну службу. Реалізація експерименту зі ство�
рення патрульної служби в м. Києві вже на стадії 
відбору кандидатів у правоохоронці проде�
монструвала неабиякий інтерес у громадсь�
кості. Таким чином, можна стверджувати, що ре�
форми в сфері правопорядку тільки почи�
наються.

РЕФОРМА ВИБОРЧОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА

У випадку реформи виборчого законодавства 
виконавча влада передала м’яч у бік Верховної 
Ради, не розробивши жодного проекту закону.
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА 
РЕФОРМА ПУБЛІЧНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ

Кабінет Міністрів запропонував та Верховна 
Рада України підтримала чотири основних за�
конопроекти, які фактично запустили реформу 
децентралізації, а саме:  про засади No0908
державної регіональної політики,  про No0915
добровільне об’єднання громадян та  No1557
про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо 
реформи міжбюджетних відносин та  No1578
про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законів України (щодо подат�
кової реформи) у частині джерел наповнення 
місцевих бюджетів. Наступним кроком, безу�
мовно, повинна стати адміністративна рефор�
ма, яка покликана створити на місцевому рівні 
самодостатні територіальні громади та підго�
тувати умови для проведення майбутніх місце�
вих виборів. Але, на жаль, жодних спроб активі�
зувати цей процес у діяльності влади не спосте�
рігається. І хоча процес створення терито�
ріальних громад за логікою повинен відбувати�
ся знизу вверх без інформаційного супроводу з 
боку виконавчої влади, він, безумовно, прире�
чений на поразку. Радше винятком, ніж прави�
лом, на сьогодні є інформація щодо початку 
процесу об’єднання на . Попри Вінниччині за�
певнення посадовців щодо скорочення держав�
ного апарату відповідно до Закону 76�VIII "Про 
внесення змін та визнання такими, що втратили 
чинність, деяких законодавчих актів України", А. 
Яценюк відклав його реалізацію,  доручивши
Нацдержслужбі провести моніторинг функцій, 
завдань та повноважень міністерств та відомств. 
Щоправда, деякі міністерства все ж таки вже 
скорочують чисельність персоналу, оптимі�
зуючи свою структуру (для прикладу, Мінеко�
номіки Мін’юст, ). 

Створення Центрів надання адміністративних 
послуг, яке стартувало ще за попередньої вла�
ди, уже не зупинити. Станом на початок року в 
Україні  659 центрів надання адмі�функціонує
ністративних послуг (на початок 2014 року � 
557), при цьому кількість послуг, які в них на�
даються, постійно розширюється. А от процес 
запровадження електронного врядування далі 
гучних  Прем’єр�міністра не пішов.заяв

Скандальне ухвалення Держбюджету України 
(законопроект ) зовсім не відповідає No1000
задекларованим в угоді цілям публічності дер�
жавних фінансів. Політична необхідність прий�
няття бюджету за будь�яку ціну викликала як 
обурення громадськості, так і необхідність його 
поточного удосконалення. Тільки Кабінетом Мі�
ністрів внесено та вже проголосовано парла�
ментом законопроект  щодо змін до No2147
Держбюджету. При цьому загалом у парламенті 
зареєстровано з початку року 58 законо�
проектів, покликаних внести зміни до держав�
ного кошторису. Слід зазначити внесення Пре�
зидентом на розгляд парламенту законопроек�
ту  про Рахункову палату, покликаного No2072
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запровадити міжнародні стандарти аудиту 
державних фінансів. Кабмін запропонував 
розкритикований експертами законопроект 
No1551 про здійснення державних закупівель 
(знятий з розгляду). Натомість Верховна Рада 
ухвалила законопроект  «Про відк�No0949
ритість публічних коштів», який передбачає без�
прецедентний для України доступ до інформації 
щодо використання державних коштів орга�
нами влади, державними та казенними підп�
риємствами. Щоправда, проголосований 
17.02.2015 року закон ще досі не підписаний 
Президентом. 

Прем’єр�міністр  запровадження задекларував
міжнародного аудиту для оцінки діяльності дер�
жавних компаній та заміну їх менеджменту на 
основі прозорого конкурсу (  проанонсовано
оголошення конкурсу для 62 держкомпаній 
14.01.2015), приватизацію близько 1200 з 
них. Відповідні накази щодо проведення ауди�
торських перевірок та оголошення конкурсу бу�
ло поки що знайдено тільки на сайті Мінагро�
політики. Також Кабінет Міністрів 18.02.2015 
ухвалив  щодо впровадження Мето�рішення
дичних рекомендацій щодо забезпечення про�
зорості діяльності суб’єктів господарювання, 
згідно з якими державні компанії повинні пуб�
лікувати на своїх офіційних сайтах, окрім інфор�
мації щодо напрямків діяльності, також і дані 
щодо фінансово�господарських результатів.

ПРИСКОРЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Кабінет Міністрів запропонував законопроект 
No2259 щодо захисту прав інвесторів, який 
покликаний захистити права міноритарних ак�
ціонерів та направлений на стимулювання біз�
несу та залучення інвестицій в економіку країни. 
Водночас було підписано  про сприяння та Угоду
захист інвестицій між Україною і Японією,  Угоду
про техніко�економічне співробітництво між 
урядами України та КНР, поновлено перемовин 
щодо  про зону вільної торгівлі між Украї�Угоди
ною та Канадою. Натомість ухвалений «кабмі�
нівський» законопроект  щодо запро�No1563
вадження додаткового імпортного збору хоча й 
направлений на покращення платіжного ба�
лансу, воднораз стримує поширення високо�
технологічного обладнання на території Украї�
ни. На виконання угоди Кабінет Міністрів підго�
тував законопроект  щодо удоскона�No1264�1
лення податкового контролю за трансфертним 
ціноутворенням. 

Питанням стратегії розвитку промисловості 
шляхом стимулювання галузей�драйверів, ство�
рення умов для розвитку інноваційних вироб�
ництв, запровадження механізмів інвестування 
в енергомодернізацію уряд не приділив значної 
уваги, розпорошивши її на вирішення інших пи�
тань.
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РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА, 
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА 
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ 
КОНКУРЕНЦІЇ

Задеклароване скорочення кількості податків з 
22 до 9 було досягнуто внаслідок прийняття змін 
до Податкового кодексу (законопроект 
No1578), щоправда, за рахунок об’єднання 
податків. При цьому складається враження, що 
під час підго�товки змін Кабінет Міністрів 
опікувався, перш за все, проблемою 
наповнення Державного бюд�жету, а не 
створенням умов для економічного зростання. 

Створення Державної регуляторної служби Ка�
бінетом Міністрів України (постанова ) No724
та прийняття Верховною Радою «кабмінівсь�
кого» законопроекту  щодо дерегуляції No1580
стали першим кроком до здійснення масш�
табної дерегуляції економіки країни. Затверд�
жений  на 2015 рік новоствореної план заходів
служби вражає. Також уряд скоротив  перелік
товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензу�
ванню.

Підготовлений Кабінетом Міністрів законо�
проект  про внесення змін до деяких за�No1546
конодавчих актів України щодо децентралізації 
повноважень у сфері архітектурно�будівель�
ного контролю та удосконалення містобудів�
ного законодавства покликаний спростити про�
цедури у сфері будівництва. На жаль, інших уря�
дових ініціатив, окрім гучних заяв високопо�
садовців, ми не виявили.

ФІНАНСОВИЙ 
СЕКТОР

02.03.2015 був проголосований президентсь�
кий законопроект , покликаний по�No2085
силити відповідальність власників фінансових 
установ. Президент підписав законопроект 
No1545 про внесення змін до Закону України 
"Про фінансові послуги та державне регулю�
вання ринків фінансових послуг" щодо розк�
риття інформації та законопроект  про No1564
заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та 
реструктуризації банків. 

Незважаючи на те, що Національний банк фор�
мально не підпорядкований урядовим структу�
рам, ми не змогли оминути своєю увагою його 
діяльність протягом аналізованого періоду. Слід 
констатувати, що дії НБУ, на жаль, не можуть 
вважатися задовільними з огляду на стрімку де�
вальвацію гривні за умов профіциту платіжного 
балансу  та продажу найбільшому імпортеру 
НАК «Нафтогаз» валюти в обхід міжбанківського 
ринку. Так, попри складну ситуацію зі станом 
золотовалютних резервів, несистематичні дії 
23.02.2015 продемонстрували неготовність 
регулятора до виникнення критичних ситуацій на 
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валютному ринку. Запровадження 12 валютних 
обмежень (постанова НБУ ), з одного No160
боку, покликані стабілізувати валютний курс, з 
другого � створюють додаткові обмеження для 
провадження зовнішньоекономічних операцій. 
Складною залишається ситуація в банківському 
секторі. З початку року щодо 7 комерційних бан�
ків прийнято рішення про ліквідацію, в 43 введено 
тимчасову адміністрацію (за даними НБУ).сайту 

РЕФОРМА СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА

Земельна реформа залишилася поза увагою 
Кабінету Міністрів. І це не дивно, адже Мінагро�
політики на  сьогодні зайняте перш за все забез�
печенням прозорості управління державними 
підприємствами, як�от «Укрспирт», «Спецагролі�
зинг», «Державна продовольчо�зернова корпо�
рація України» та інші, корупційні скандали навко�
ло яких заполонили медіапростір. Тож щодо вико�
нання завдання угоди з реформування ринку зем�
лі говорити не доводиться, хоча варто згадати зап�
ровадження кадастрових реєстраторів у ЦНАП 
(зокрема, у , , Харківській Дніпропетровській
Львівській областях).

Серед законодавчих ініціатив виконавчої влади 
щодо підтримання сільськогосподарського 
виробника слід відзначити підписаний Прези�
дентом урядовий законопроект  про вне�No1548
сення зміни до статті 17�2 Закону  України "Про 
державну підтримку сільського господарства 
України" (щодо потужностей тваринницьких 
ферм  та к омплексів). 

Забезпечення сталого розвитку сільських тери�
торій перебуває тільки на стадії планування. Так, 
поки що структура програми розвитку аграрного 
сектора економіки на період до 2020 року запро�
понована для громадського обговорення Мінаг�
рополітики.

РЕФОРМА ЕНЕРГЕТИКИ 
ТА Е НЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ

На нагальній необхідності реформувати ринок 
газу України і реорганізувати діяльність НАК 
«Нафтогаз» наполягають більшість експертів. Тож 
урядові законопроекти  про внесення No2214
змін  до  деяких  законів  України  щодо стабілі�
зації фінансового стану Національної акціо�
нерної компанії «Нафтогаз України» та   No2250
про ринок  природного газу розроблені  для  вирі�
шення ц ієї п роблеми. 

Під поетапною ліквідацією субсидіювання уря�
дом, напевно, малося на увазі зростання тарифів  
на  природний  газ майже у 7 разів (а саме таким 
буде реальне зростання тарифу для більшості 
споживачів), на тепло � на 72% та на 5�50% � на 
електроенергію з 1 квітня 2015 року для 

споживачів. Найбільш цікавим у зростанні тари�
фів є те,  що уряд в останній момент «передумав» 
приймати відповідну постанову, переклавши 
відповідальність на плечі НКРЕ.  Невдала спроба 
повернути під контроль уряду ВАТ «Укрнафта» 
внаслідок зниження кворуму проведення загаль�
них зборів акціонерних товариств (ухвалений 
законопроект  дозволяє це зробити No1310
тільки з 01.01.2016) викликала необхідність вне�
сення урядом нових ініціатив. Слід відзначити нас�
тирність Кабінету Міністрів, адже після відхиленої 
Верховною Радою першої спроби (законопроект 
No1839 про внесення змін до деяких законо�
давчих актів України щодо забезпечення захисту 
майнових прав акціонерів) до парламенту пода�
но законопроект  про внесення змін до No2273
Закону України "Про акціонерні товариства" 
(щодо виплати дивідендів акціонерним това�
риством).

Зростання рентних платежів з видобутку природ�
ного газу, передбачене прийнятими змінами до 
Податкового кодексу ( ), які стосувалися No1578
перш за все компаній, що видобувають газ за 
спільними угодами з держкомпаніями (які насп�
равді були варіантами корупційних схем), викли�
кало бурхливе невдоволення у ряду  так званих 
«експертів». Тож проголосований урядовий зако�
нопроект  про внесення змін до статей No2213
165 і  252 Податкового кодексу України запро�
ваджує збільшення рентних платежів з видобутку 
газу  до 70% для всіх газовидобувних підп�
риємств та автоматично вирівнює умови госпо�
дарювання для всіх учасників ринку. Військові дії 
на  Сході країни якнайгостріше поставили питан�
ня щодо диверсифікації постачання енергоре�
сурсів до України. Можна вважати, що Мінпалива 
із цим завданням успішно... не справилося. Адже 
спочатку розгортання скандалу щодо постачан�
ня вугілля з ПАР, а потім щодо підписання конт�
ракту на поставки електроенергії з РФ повністю 
дискредитувало керівництво галуззю. 

Натомість слід відмітити  поставок при�зростання
родного газу з країн ЄС, підписання  угоди про
будівництво магістрального газопроводу�
інтерконектора «Дроздовичі–Більче–Волиця» з 
польською «GAZ�SYSTEM S.A.». Сприятиме 
енергонезалежності країни і підписання угоди 
щодо постачання ядерного палива з Westing�
house Electric S weden AB (Швеція). 

Слід відмітити, що тематика енергозбереження на 
сьогодні стає однією з провідних тем для підви�
щення рейтингу посадовців. Так, з одного боку, 
читаємо  щодо зменшення «переможні реляції»
споживання природного газу  підприємствами 
комунальної енергетики на 1,2 млрд куб. м, за 
твердженням оч ільника  Держенерго �
ефективності, за рахунок запровадження ме�
ханізмів державної підтримки енергоефектив�
ності вдалося зменшити споживання газу  2014 
року на понад 3 млрд куб. м; з другого боку, ВАТ 
«Нафтогаз»  про перевищення лімітів вико�звітує
ристання газу (для прикладу, на 13% у січні 2015 
року). 
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На жаль, практична реалізація завдання угоди 
щодо забезпечення енергоефективності поза 
кількістю проголошених декларацій посадов�
цями залишає бажати кращого. Слід відмітити 
хіба що початок розробки законопроекту Дер�
жавним агентством з енергоефективності та 
енергозбереження України "Про енергетичну 
ефективність  будівель". 

Інші завдання, покликані реформувати енер�
гетичну галузь, залишилися поза увагою виконав�
чої влади.

ІНФРАСТРУКТУРА 
ТА  ТРАНСПОРТ

Серед урядових законодавчих ініціатив можна 
виділити лише законопроект  щодо No1549
безпеки на морському та річковому транспорті, 
але і його повернуто на доопрацювання. Спроба 
реформувати галузь наштовхується на системний 
супротив. Так,  Дніпропетровського окруж�ухвала
ного адміністративного суду від 20.02.2015 зупи�
няє рішення Міністерства інфраструктури про 
пошук кандидатів на посади керівників «Укр�
залізниці», аеропортів «Бориспіль» та «Львів», а та�
кож забороняє проведення наступних етапів 
відбору до вирішення судом  зазначеної справи. 

Цікавою є пропозиція Міністерства інфраст�
руктури щодо будівництва бетонних доріг, яка 
покликана, окрім забезпечення якісного дорож�
нього покриття, пожвавити вітчизняну будівельну 
галузь.

 На жаль, інших ініціатив  на  виконання  угоди  ми  
не  виявили.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Г РОМАДЯН
КОМУНАЛЬНИМИ
ПОСЛУГАМИ ТА 
РЕФОРМУВАННЯ Ж ИТЛОВОЇ 
ПОЛІТИКИ

Урядова ініціатива щодо оподаткування неп�
рибуткових організацій, запроваджена внаслі�
док прийняття змін до Податкового кодексу 
( ), загрожує нормальному функціо�No1578
нуванню ОСББ. Натомість Мінрегіонбуд подав  
до парламенту законопроект  про No1565
особливості здійснення права власності у бага�
токвартирному будинку, який покликаний удос�
коналити відносини у сфері надання комунальних 
послуг та спільного управління житлом.  Очікує 
розгляду урядовий проект закону про житлово�
комунальні послуги ( ). На забезпечення No1581
сталого функціонування комунального госпо�
дарства спрямовані законопроекти  що�No1538
до запровадження окремих рахунків для роз�
рахунку за електроенергію підприємствами теп�
ло� та водопостачання та  про внесення No2262

змін  до деяких законів України у сферах тепло�
постачання та житлово�комунальних послуг.

Відбулися також певні зрушення і у сфері забез�
печення енергоефективності житлово�кому�
нального господарства. Так, прийнято національ�
ний стандарт ДСТУ�Н Б В.3.2�3:2014 «Настано�
ва з виконання термомодернізації житлових  бу�
динків» та  Між�прийнято як національний
народний стандарт енергоменеджменту ISO 
50001:2011.

Незважаючи на зазначені урядові ініціативи, 
складається враження, що реформа житлово�
комунального  господарства передана урядом 
на  опіку  місцевим  органам  влади.

СОЦІАЛЬНО�ГУМАНІТАРНА 
РЕФОРМА

Закон про реформування загальнообов'яз�
кового державного соціального страхування та 
легалізацію фонду оплати праці ( ), пок�No1573
ликаний легалізувати заробітну плату, зовсім не 
привів до очікуваного виходу роботодавців  та 
працівників з тіні. Це, перш за все, пояснюється 
недолугою спробою уряду «обдурити» робо�
тодавців, запропонувавши умови легалізації за�
робітних плат, які зовсім не зменшували наван�
таження на фонд  заробітної  плати.  Виправити 
цю помилку може поданий та підтриманий 
депутатами коаліції законопроект   в  No1863
разі  підписання  його  Президентом.

Встановленню єдиних принципів пенсійного за�
безпечення  та зменшення дефіциту Пенсійного 
фонду повинні сприяти ухвалені Верховною Ра�
дою урядові законопроекти  щодо пен�No2210
сійного забезпечення посадових осіб  контро�
люючих  органів,  щодо пенсійного за�No2211
безпечення посадових осіб органів доходів і 
зборів та  щодо збільшення пенсійного No2212
віку та виплата пенсій працюючим пенсіонерам у 
розмірі 85%. Щоправда, лобіювання прийняття 
цих законопроектів урядом відбулося не стільки 
завдяки бажанню виконати завдання Коа�
ліційної  угоди, скільки через  поставлені  МВФ 
умови щодо продовження співпраці. Цим і 
пояснюється вражаюча швидкість прийняття 
зазначених законопроектів (подано до 
парламенту 23.02, а вже  03.03 розглянуто та 
підтримано).

Позитивним є повідомлення про те, що Мінсоц�
політики розробило  спрощену процедуру
оформлення субсидій, яка передбачає перек�
ладання  турбот  про  збір  необхідної  інформації 
на відповідні органи влади. Залишилося тільки  
дочекатися  її  запровадження. 

Кабінет Міністрів України затвердив порядок вип�
лати компенсації підприємствам, установам та 
організаціям середнього заробітку працівників, 
призваних на військову службу за призовом під 
час мобілізації, на особливий  період та 

13

14

15

7Моніторинг підготовлено Фундацією «Відкрите суспільство», за підтримки NED, Національного Фонду Підтримки Демократії (США)
04070, Київ, вул. Братська,6 оф.402,тел./факс: +380(44)425�7709 www.osf.org.ua

WORKING PAPER: КОАЛІЦІЙНА УГОДА 2014 – 100 днів

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53040
http://www.mtu.gov.ua/uk/news/48468.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53072
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53058
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53075
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53030
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54222
http://www.minregion.gov.ua/news/priynyato-nacstandart-spryamovaniy-na-zabezpechennya-zmenshennya-energozatrat-na-utrimannya-zhitlovih-budinkiv-438690/
http://www.minregion.gov.ua/news/priynyato-nacstandart-spryamovaniy-na-zabezpechennya-zmenshennya-energozatrat-na-utrimannya-zhitlovih-budinkiv-438690/
http://www.minregion.gov.ua/zhkh/reforma-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva/v-ukrayini-priynyato-yak-nacionalniy-mizhnarodniy-standart-energomenedzhmentu-ISO-50001-2011-230841/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53067
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53723
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54149
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54150
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54151
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=173264&cat_id=107177
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=173404&cat_id=169493
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=173404&cat_id=169493


запропонував на розгляд парламенту законоп�
роект No2149 щодо зарахування мобілізо�
ваним військової служби для призначення пенсії 
на пільгових умовах. Спрощення урядом Порядку 
надання статусу учасника бойових дій повинно 
дещо зменшити напругу серед учасників АТО. 
Станом на 26 січня 2015 року уряд профі�
нансував компенсацію витрат на проживання 
тимчасово переміщених осіб загалом на 528,4 
млн грн. На жаль, майже неможливо оцінити 
ефективність роботи уряду щодо соціального 
захисту осіб, що постраждали внаслідок АТО та 
захоплення Криму, оскільки число жертв щодня 
збільшується. 

У  сфері  освіти Міністерство освіти і науки Ук�
раїни підготувало та запропонувало для гро�
мадського обговорення  проект закону України
«Про  внесення  змін до деяких законодавчих 
актів  України щодо професійно�технічної ос�
віти»,  «Про затвердження проект постанови КМУ
Порядку реалізації права на академічну 
мобільність», ряд інших нормативних актів, які 
стосуються окремих областей сфери освіти 
(щоправда, здебільшого  стосовно  вищої  ос�
віти). Слід також відмітити провадження Мініс�
терством освіти і науки політики невтручання у 
внутрішні справи  вищих  навчальних закладів, 
що  є  одним  з  ключових завдань Коаліційної 
угоди у сфері освіти. Натомість щодо інших важ�
ливих завдань, як�от ухвалення нових законів 
«Про освіту» та «Про наукову і науково�технічну 
діяльність», жодних  ініціатив  не  виявлено.

Досить важко оцінити діяльність Міністерства 
культури з огляду на те, що за період роботи но�
вого  уряду  як на офіційному сайті міністерства, 
так  і  у  базі  даних  законодавства  відсутні будь�
які нормативні документи. Натомість очільник 
міністерства  , що на  сьогодні  «на  рівні  звітує
уряду вже узгоджується проект закону про 
введення спеціального збору на розвиток ук�
раїнського кіно», «на завершальній стадії зна�
ходиться проект змін до пам’яткоохоронного 
законодавства», «на засіданні Кабміну також 
має розглядатися впровадження контрактної 
форми оплати для працівників театрів та кон�
цертних  о рганізацій».

РЕФОРМА С ИСТЕМИ 
ОХОРОНИ З ДОРОВ’Я

Найбільшою проблемою реформування систе�
ми  охорони  здоров’я  є  відсутність  коштів  як  у 
держави, так і у пересічних громадян. Тож до 
активу МОЗ можна зарахувати прийняття рі�
шення Світовим банком про надання Україні 
позики  у  розмірі  214,73 млн дол. США на 
проект «Поліпшення охорони здоров'я на службі 
людей», спрямований на покращення діяльності 
медичних  закладів  у 8 областях України. За�
галом процес реформування  тількино  почи�
нається, про що може свідчити той факт, що 

25.02.2015 відбулося тільки перше  засідання
робочої групи Цільової команди  реформ  при  
МОЗ  України.

МОЗ разом із міжнародними експертами та 
представниками громадських організацій роз�
робило законопроекти (  та ), які No2150 No2151
покликані дозволити ЮНІСЕФ взяти участь у за�
купівлі вакцини. Слід зауважити, що питання 
держзакупівлі ліків викликало неабиякий ажіо�
таж у середовищі законотворців, які зареєст�
рували загалом 8 законопроектів на зазначену 
тематику. Запровадження додаткового імпорт�
ного збору спричинило подорожчання  імпор�
тованих ліків. Тож постанова Кабінету Міністрів 
України No63 затверджує перелік медичних 
виробів для проведення гемодіалізу та лікування 
онкохворих, які не є об’єктами оподаткування 
додатковим імпортним збором. Воднораз уря�
довий законопроект  про внесення зміни No1579
до  статті  9 Закону України "Про лікарські засо�
би" щодо спрощення державної реєстрації  лі�
карських  засобів, зареєстрованих  у  США  та 
країнах Є С, о чікує  розгляду. 

Слід відмітити, що, напевно, з огляду на ґрун�
товний перелік завдань, окреслених  Коаліцій�
ною угодою у сфері охорони здоров’я, не заз�
начені терміни виконання. Хочеться сподіватися, 
що МОЗ «повільно запрягає» для того, щоб 
швидко  та  якісно  здійснити  реформування  га�
лузі.

РЕФОРМА С ИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ Д ОВКІЛЛЯМ Т А 
ІНТЕГРАЦІЯ Е КОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ У  І НШІ Г АЛУЗЕВІ 
ПОЛІТИКИ

На жаль, окрім заяв очільника міністерства щодо 
продовження гармонізації вітчизняного зако�
нодавства  до  вимог  ЄС, плану з  На�оновлення
ціональної екологічної стратегії та  між�засідання
відомчої робочої групи з імплементації Директиви 
2011/92/ЄС, інших заходів щодо реалізації 
завдань  Коаліційної у годи  ми н е виявили. 

* * *16
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№ Пункт угоди Примітка

РЕФОРМА СИСТЕМИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
ТА ОБОРОНИ

1 + + + ЧВ

Реформування системи забезпечення 
національної безпеки і оборони:

Розробити а та прийняти нових редакцій 
Стратегії національної безпеки та Воєн�
ної Доктрини, зміни до  Законів України 
«Про засади внутрішньої та зовнішньої 
політики» та «Про основи національної 
безпеки» (до IV кварталу 2014 року), 
запровадження в державі системи 
стратегічного планування та прогно�
зування з метою запобігання загрозам 
національній безпеці, уточнити функції 
РНБО (І квартал 2015).

Реформування всієї системи мобілізаційної 
підготовки та мобілізації України, створення 
взаємоузгодженої державної системи інфор�
маційної безпеки та розроблення і прийняття 
Концепції інформаційної безпеки, оптиміза�
ція структури розвідувальних органів Украї�
ни, проведення заходів із очищення в розві�
дувальних органах України. Реформування 
Збройних сил України

КМУ: 0004 (29.01.2015) Проект Закону про рати�
фікацію Угоди між Урядом Литовської Республіки, Уря�
дом Республіки Польща та Кабінетом Міністрів України 
стосовно створення спільної військової частини – закон 
підписано,
1535 (22.12.2014) Проект Закону про внесення зміни 
до статті 9 Закону України "Про оборону України" (що�
до військовополонених й інтернованих в особливий пе�
ріод) – закон підписано, 
1547 (22.12.2014) Проект Закону про внесення змін 
до Закону України "Про організацію оборонного 
планування" – очікує розгляду,
1840 (26.01.2015) Проект Закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо визнання 
організацій терористичними – очікує другого розгляду 

Президент: 0003 (19.01.2015) Проект Закону про 
ратифікацію Угоди між Україною та Європейським 
Союзом щодо статусу Консультативної місії Євро�
пейського Союзу з реформування сектору цивільної 
безпеки України (КМЄС в Україні) – закон підписано,
1014�3 (18.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до деяких законів України щодо відмови України 
від здійснення політики позаблоковості – закон 
підписано,
1343 (10.12.2014) Проект Закону про внесення змін 
до Закону України "Про Раду національної безпеки і 
оборони України" щодо вдосконалення координації і 
контролю у сфері національної безпеки і оборони – 
закон підписано,
1743 (14.01.2015) Проект Закону про затвердження 
Указу Президента України "Про часткову мобілізацію" 
– закон підписано..

Реформування Збройних сил України 

Прийняття Програми розвитку Зброй�
них сил, Програми розвитку озброєнь та 
військової техніки. Виведення з підпоряд�
кування Мінінфраструктури Держспецт�
рансслужби та включення її до складу 
ЗСУ Оптимізація та відповідне скорочен�
ня структури МО та ГШ . Збільшення гро�
шового утримання військовослужбовців, 
підвищення престижу військової професії 
та мотивації на проходження військової 
служби військовослужбовцівВнесення 
змін до чинного законодавства, з метою 
впровадження механізму призначення 
військових комендантів територій, щой�
но звільнених з�під контролю ворожих 
збройних формувань Внесення змін до 
Законів України «Про оборону» та «Про 
правовий режим воєнного стану» з 
метою більш чіткого визначення порядку 

КМУ: 1552 (22.12.2014) Проект Закону про внесен�
ня змін до Кримінального кодексу України щодо поси�
лення відповідальності за окремі військові злочини – 
передано на підпис. 
Президент: 2269 (02.03.2015) Проект Закону про 
чисельність Збройних Сил України.
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підпорядкування утворених відповідно 
до законів України військових форму�
вань Створення військово�патріотичної 
організації � Української військової орга�
нізації (І квартал 2015). 

Перехід до нової функціональної структури 
Збройних Сил, Затвердження нового війсь�
ково�адміністративного поділу України, 
удосконалення системи мобілізації шляхом 
створення необхідної чисельності військ�
коматів , Оптимізація розвідки ЗСУ. Посту�
повий перехід до стандартів НАТО, Впровад�
ження дієвих механізмів фінансування будів�
ництва житла для Реформування та оптимі�
зація системи військової освіти з ураху�
ванням кращих практик країн�членів НАТО.

Реформа оборонно�промислового ком�
плексу Оптимізація системи фінансової 
діяльності Державного концерну «Укро�
боронпром», Створення міжвідомчої ко�
місії з питань розвитку оборонно�про�
мислового комплексу при Кабінеті Мі�
ністрів України (у форматі консультатив�
но�дорадчого органу)  (І квартал 2015).

Розробка Концепції імпортозаміщення та 
створення нових промислових потужностей, 
відновлення роботи втрачених важливих 
підприємств ОПК, відновлення припинених 
важливих програм розробки перспективних 
зразків озброєння та військової техніки, 
організація співробітництва у галузі розро�
бок озброєння та військової техніки з інозем�
ними виробниками, запровадження меха�
нізмів надання можливості приватним роз�
робникам розробляти та випробовувати 
продукцію військового та спеціального 
призначення

–

Оптимізація Національної гвардії Украї�
ни. Перегляд розташування місць постійної 
дислокації з'єднань та частин НГУ, фор�
мування на базі військових містечок системи 
автономних військових баз формування на 
базі військових містечок системи автоном�
них військових баз.

–

Оптимізація Служби безпеки України. 
Розробка та прийняття нової редакції Закону 
України «Про службу безпеки України».

–

Оптимізація Служби безпеки України. 
Розробка та прийняття нової редакції Закону 
України «Про службу безпеки України».

–

Статус тимчасово окупованих на тимча�
сово непідконтрольних територій. Фор�

КМУ: 0955 (27.11.2014) Проект Закону про вне�
сення змін до деяких законів України щодо залучення 
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мування та реалізація державної політики, 
спрямованої на фактичне повернення Авто�
номної Республіки Крим та м. Севастополя 
до складу України, а також на відновлення 
діяльності законних органів влади на всій 
території Донецької та Луганської областей.

транспортних засобів для вивезення населення із зони 
надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій,

1543 (22.12.2014) Проект Закону про внесення зміни 
до статті 25 Закону України "Про відпустки" (щодо від�
пусток працівникам за місцем роботи на території про�
ведення антитерористичної операції) – закон підпи�
сано.

КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА2

Забезпечення публічного та відповідального 
процесу внесення змін до Конституції Украї�
ни.

–Оцінити неможливо

ОНОВЛЕННЯ ВЛАДИ ТА 
АНТИКОРУПЦІЙНА 
РЕФОРМА

3 + + � ЧВ

Створення Національного антикоруп�
ційного бюро України Створення Націо�
нального агентства з питань запобігання 
корупції (у тому числі створення елект�
ронної системи подання та оприлюд�
нення декларацій осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або міс�
цевого самоврядування) (І квартал 2015) 
Створення Національного агентства з питань 
запобігання корупції.

–

Впровадження процедури перевірки на доб�
рочесність та моніторингу способу життя 
осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування Лік�
відація корупційних схем у державному сек�
торі.

Прийняття комплексних змін до законо�
давства щодо забезпечення прозорості фі�
нансування партій та виборчих кампаній.

–

Обов'язкове оприлюднення органами влади 
наборів даних, які придатні для наступної ав�
томатизованої обробки, зокрема стосовно 
суспільно важливої інформації.

Президент: 2171 (19.02.2015) Проект За�
кону про внесення змін до деяких законів Ук�
раїни щодо доступу до публічної інформації у 
формі відкритих даних, 
2172 (19.02.2015) Проект Закону про вне�
сення змін до статті 28 Бюджетного кодексу 
України щодо доступу до інформації про 
бюджетні показники у формі відкритих 
даних.

Забезпечення вільного доступу в Інтер�
неті до інформації про земельні ділянки, 
у тому числі про володільців прав на них 
(І квартал 2015)

–
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Створення (визначення) незалежного ор�
гану державного нагляду у сфері забез�
печення права на доступ до публічної 
інформації (І квартал 2015).

–

Заборона органам державної влади та 
місцевого самоврядування вимагати від 
фізичних та юридичних осіб інформа�
цію, якою держава вже володіє, або яку 
ці особи надавала їй раніше  (І квартал 
2015.

–

СУДОВА РЕФОРМА4 + + � ЧВ

Добір на суддівські посади в судах всіх 
рівнів лише за конкурсом на підставі 
об'єктивних критеріїв (критерії доброчес�
ності, повне декларування доходів і витрат, 
високі професійні та моральні якості, удос�
коналені процедури проведення відбір�
кового та кваліфікаційного іспитів , механіз�
ми впливу на кар'єру судді рішень Євро�
пейського суду, запровадження механізмів 
участі громадськості, впливу на кар'єру судді 
рішень Європейського суду).

КМУ: 1656 (26.12.2014) Проект Закону про забез�
печення права на справедливий суд – закон підписано ,
Президент:  1776 (16.01.2015) Проект Закону про 
внесення змін до Конституції України (щодо недо�
торканності народних депутатів України та суддів) – 
готується на повторне перше читання.

Вдосконалення процесуального законо�
давства Забезпечення реального вико�
нання судових рішень.

–

Удосконалити діяльність Вищої ради 
юстиції та кваліфікаційної комісії суддів 
(принципи формування).

КМУ: 1656 (26.12.2014) Проект Закону про забез�
печення права на справедливий суд – закон підписано.
�

Зменшення кількості рівнів суддівського 
самоврядування. 

–

Встановлення підстав для притягнення 
судді до дисциплінарної відповідаль�
ності.

–

Адвокатам буде відведена важлива роль 
у функціонуванні системи правосуддя.

–

Забезпечення реального виконання су�
дових рішень.

–

Забезпечення реального виконання су�
дових рішень.

–

Забезпечена практична реалізація 
нового Закону України «Про прокура�
туру» та посилено контроль за витра�

–
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тами прокурорів і їх сімей Обмеження 
компетенції прокуратури лише сферою 
кримінальної юстиції.

–Внесення змін до Конституції стосов�
но:підвищення вимог до суддів;прозорості 
системи судів;обмеження недоторканості 
суддів;оновлення суддівського корпусу. 
Створення єдиного незалежного від політич�
ного впливу органу, який відповідатиме за 
призначення, кар'єру та звільнення суддів.

РЕФОРМА СИСТЕМИ 
ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ

5 + + � ЧВ

–Реформування системи кримінальної 
юстиції (запровадження інституту детек�
тивів, розмежування оперативно�розшу�
кової діяльності).

КМУ: 1550 (22.12.2014) Проект Закону про вне�
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
реформування органів внутрішніх справ (ліквідація 
УБОЗу, ветеринарної та транспортної міліції) – 
передано на підпис.

Формування нової системи МВС (забез�
печення можливості формування мініс�
терством політики у сфері правопорядку, 
створення національної поліції, створення 
нової системи атестації та проведення 
переатестації, перехід до трирівневої 
системи підготовки,  впровадження  
прозорого конкурсного відбору).

–Створення державного бюро розсліду�
вання.

–Створення муніципальної міліції.

–Створення Військової поліції.

РЕФОРМА ВИБОРЧОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА

6 + + � НВ

–Забезпечення підзвітності і дієвості пар�
ламенту (запровадження пропорційної 
системи з відкритими списками,  закріп�
лення відповідальності суб'єктів вибор�
чого процесу за порушення вимог ви�
борчого законодавства, посилення про�
зорості та відкритості фінансування пар�
тій)  (І квартал 2015).

Удосконалення системи місцевих виборів 
(проведення місцевих виборів з урахуванням 
реформи децентралізації місцевого самов�
рядування, збереження мажоритарної сис�
теми на рівні сільських та селищних рад та 

–
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запровадження пропорційної виборчої сис�
теми з відкритими списками при проведенні 
місцевих виборів на інших рівнях, зап�
ровадження виборів міських голів великих 
міст у два тури, зменшення граничної кіль�
кості депутатів місцевих рад; внесення змін 
до законодавства про статус столиці – міста 
Києва).

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА 
РЕФОРМА ПУБЛІЧНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ

7 + + � ЧВ

Децентралізація та реформа місцевого 
самоврядування.

Забезпечити ресурсне забезпечення міс�
цевого самоврядування, сплату податку 
на доходи фізичних осіб виключно за 
місцем здійснення діяльності працівника, 
забезпечити місто Київ належним фінан�
совим ресурсом для виконання столич�
них функцій, , надати права органам міс�
цевого самоврядування обслуговувати 
місцеві бюджети за доходами і видат�
ками спеціального фонду в банківських 
установах, реформувати податок на не�
рухомість у відповідності, запровадити 
горизонтальну систему вирівнювання 
спроможності місцевих бюджетів за до�
ходами, запровадити формульні роз�
рахунки галузевих трансферті, спрос�
тити механізми доступу органів місце�
вого самоврядування до кредитних ре�
сурсіввзабезпечити можливості взяття 
довгострокових бюджетних зобов'язань 
за проектами державно�приватного 
партнерства (І квартал 2015).

Ефективний розподіл повноважень форму�
вання самодостатніх громад, реформувати 
територіальні органи влади на місцевому 
рівні.

КМУ: 0908 (27.11.2014)Проект Закону про засади 
державної регіональної політики – закон підписано, 
0915 (27.11.2014) Проект Закону про добровільне 
об'єднання територіальних громад – передано на 
підпис,
1557 (22.12.2014) Проект Закону про внесення змін 
до Бюджетного кодексу України (щодо реформи 
міжбюджетних відносин) – підписано,
 2209 (23.02.2015) Проект Закону про внесення змін 
до Бюджетного кодексу України (механізми субвенцій) 
– готується на підпис.

Реформа публічної служби. 

Прийняття нової редакції Закону «Про 
державну службу» (ІV квартал 2014), 
оптимізація органів державної влади, ре�
форма Кабінету Міністрів, системи інших 
державних органів , зміни до Закону Ук�
раїни «Про центральні органи виконав�
чої влади», прийняття закону про імпіч�
мент Президента (І квартал 2015.

КМУ: 0946 (27.11.2014) Проект Закону про вне�
сення змін до деяких законодавчих актів щодо онов�
лення державного апарату та спрощення надання адмі�
ністративних послуг.

Адміністративні послуги (скорочення кіль�
кості адмін. послуг, делегування місцевих ор�
ганам влади права надавати адмін.послуги 
та створення мережі центрів їх надання).

–

14Моніторинг підготовлено Фундацією «Відкрите суспільство», за підтримки NED, Національного Фонду Підтримки Демократії (США)
04070, Київ, вул. Братська,6 оф.402,тел./факс: +380(44)425�7709 www.osf.org.ua

WORKING PAPER: КОАЛІЦІЙНА УГОДА 2014 – 100 днів



Запровадити електронне врядування. –

Реформувати публічні фінанси. КМУ: 1000 (12.12.2014) Проект Закону про Дер�
жавний бюджет України на 2015 рік – закон підписано,
1125 (01.12.2014) Проект Закону про внесення змін 
до Закону України "Про Державний бюджет України на 
2014 рік" (щодо виконання зобов'язань за державним 
боргом) – закон підписано,
1577 (22.12.2014) Проект Закону про внесення змін 
та визнання такими, що втратили чинність, деяких зако�
нодавчих актів України – закон підписано.
2147 (16.02.2015) Проект Закону про внесення змін 
до Закону України "Про Державний бюджет України на 
2015 рік" – готується на підпис.
Президент: 2072 (09.02.2015) Проект Закону про 
Рахункову палату.

Реформувати державні закупівлі. КМУ: 1551 (22.12.2014) Проект Закону про внесен�
ня змін до Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" (щодо удосконалення системи державних 
закупівель та електронних закупівель) – знято з розг�
ляду.

Реформувати управління державною 
власністю та приватизацією.

1536 (22.12.2014) Проект Закону про внесення змін 
до Закону України "Про інвестиційну діяльність" (щодо 
управління державними інвестиціями) – очікує розг�
ляду, 
1537 (22.12.2014) Проект Закону про внесення змін 
до Бюджетного кодексу України щодо державних капі�
тальних вкладень – відхилено та знято з розгляду, 
1567 (22.12.2014) Проект Закону про перелік об'єк�
тів права державної власності, що не підлягають при�
ватизації – повернуто на доопрацювання, 2258 
(27.02.2015) Проект Закону про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України щодо державних інвес�
тиційних проектів.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРИСКОРЕНОГО 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

8 + + � НВ

Розроблення довгострокової стратегії 
розвитку високотехнологічних вироб�
ництв із визначенням галузей�драйверів. 

–

Формування через залучення приватних 
інвесторів сучасної індустріальної та ін�
новаційної інфраструктури.

–

Законодавче встановлення стимулюю�
чих особливостей для нових виробництв, 
науково�дослідних центрів, а також ком�
паній сфери інформаційних технологій. 

–

Законодавче запровадження захищених 
ринкових механізмів інвестування в енер�

–
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гомодернізацію. Забезпечення розбу�
дови

–Забезпечення розбудови інноваційної 
інфраструктури та ефективної системи за�
хисту інтелектуальної власності і трансфе�
ру технологій.

Запровадження системного міжнарод�
ного просування українських виробників 
та України як зовнішнього виробничого 
майданчика для глобальних ринків та 
науково�дослідницької платформи для 
багатонаціональних високотехнологіч�
них корпорацій.

–

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА, 
РОЗВИТОК 
ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ 
КОНКУРЕНЦІЇ

9 + + + ЧВ

Створення сприятливого для інвестицій 
середовища (зменшення кількості докумен�
тів дозвільного характеру, забезпечення іс�
тотного поліпшення умов ведення бізнесу за 
тими напрямами, які враховуються «Doing 
Business», забезпечення ефективного за�
хисту прав приватної власності, забезпечен�
ня протягом одного року заміни існуючої сис�
теми регулювання підприємницької діяль�
ності на європейську, забезпечення умов для 
розвитку телекомунікаційних мереж 4 та 5 
поколінь, впровадження загальнодержав�
ного широкосмугового доступу до мережі 
Інтернет).

КМУ: 1264�1 (22.12.2014) Проект Закону про вне�
сення змін до Податкового кодексу України щодо 
удосконалення податкового контролю за трансферт�
ним ціноутворенням, 
1562 (22.12.2014) Проект Закону про заходи щодо 
стабілізації платіжного балансу України відповідно до 
статті ХІІ Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 
1994 року та 1563 (22.12.2014) Проект Закону про 
внесення змін до Митного кодексу України (щодо 
стабілізації платіжного балансу) – (додатковий імпорт�
ний збір) – закони підписано, 2259 (27.02.2015) 
Проект Закону про внесення змін до деяких законо�
давчих актів України щодо захисту прав інвесторів – 
очікує розгляду.

Реформи у антимонопольній сфері (за�
безпечення прозорості у діяльності органів 
АМКУ, спрощення системи контролю за кон�
центраціями встановлення дисциплінарної 
відповідальності посадових осіб).

–

Податкова реформа (зменшення податків 
до 9, скорочення кількості та обсягів подат�
кової звітності та розширення електронних 
сервісів, забезпечення прозорості та перед�
бачуваності податкової системи , відповід�
ність контролю за трансфертним ціноут�
воренням принципам ОЕСР, відмова від ка�
ральної моделі податкового контролю, змен�
шення фіскального навантаження на фонд 
оплати праці , сплата податку з доходів фі�
зичних осіб виключно за місцем здійснення 
діяльності працівника, зменшення чисель�
ності Державної фіскальної служби, модер�

КМУ: 1578 (22.12.2014) Проект Закону про вне�
сення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законів України (щодо податкової реформи) – закон 
підписано.
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нізація податку на прибуток, реформа ПДВ)  
(І квартал 2015).

–

Реформа трудових взаємовідносин 
(схвалення Трудового кодексу).

Сприяння виходу на зовнішні ринки та 
міжнародній кооперації (підтвердження 
відповідності української системи технічного 
регулювання, реалізації системи НАССР від�
повідно до вимогам ЄС , скорочення часу на 
процедури пов'язані з імпортом і експортом, 
створення спеціального органу страхування 
та фінансування експорту).

–

Перехід від адміністративного контролю 
до підтримки бізнесу (скорочення кількість 
регуляторних та контрольних органів, обме�
ження повноважень органів державного наг�
ляду, відхід від системи тотального обтяж�
ливого контролю, скасуванням неактуаль�
них, не розміщених у вільному доступі нор�
мативно�правових актів)

КМУ: 1580 (22.12.2014) Проект Закону про вне�
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція) – 
готується до підпису.
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання 
дерегуляції господарської діяльності» (прийнято на 
засіданні Уряду 28.01.2015),
Постанова від 14.01.2015 №1 «Про затвердження пе�
реліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцен�
зуванню, та квот на 2015 рік».
Створення Державної регуляторної служби.

Спрощення процедур в сфері будів�
ництва (удосконалення процедури приєд�
нання до мереж суб'єктів природних монопо�
лій, скорочення та спрощення строку видачі 
дозвільних документів, прав на користування 
і продажу землі).

КМУ: 1546 (22.12.2014)Проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо де�
централізації повноважень у сфері архітектурно�буді�
вельного контролю та удосконалення містобудівного 
законодавства – готується до другого читання

РЕФОРМА ФІНАНСОВОГО 
СЕКТОРУ

10 + + � НВ

Запровадження ефективного нагляду. КМУ: 1545 (22.12.2014) Проект Закону про вне�
сення змін до Закону України "Про фінансові послуги 
та державне регулювання ринків фінансових послуг" 
щодо розкриття інформації – закон підписано, 
1564 (22.12.2014) Проект Закону про заходи, спря�
мовані на сприяння капіталізації та реструктуризації 
банків – закон підписано, 
2085 (10.02.2015) Проект Закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо відпо�
відальності пов'язаних із банком осіб – готується на 
підпис.

–Залучення інвестицій в надійні інстру�
менти. 

Розвиток інфраструктури фінансового 
сектору. 

–
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Земельна реформа (завершення, до 
1.1.2016 інвентаризації та розмежування 
земель сільськогосподарського призначен�
ня, врегулювання питань передачі у кому�
нальну власність земель державної влас�
ності, розташованих за межами населених 
пунктів, забезпечення неможливості орен�
дувати землі сільськогосподарського приз�
начення на неконкурентних засадах, удос�
коналення орендних відносин, розвиток рин�
ку оренди земель, створення сприятливого 
середовища для відновлення площ зрошу�
вальних земель). 

КМУ: 1548 (22.12.2014) Проект Закону про вне�
сення зміни до статті 17�2 Закону України "Про дер�
жавну підтримку сільського господарства України" (що�
до потужностей тваринницьких ферм та комплексів) – 
закон підписано.

РЕФОРМА СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА

11 + + � НВ

Реформування системи державної підт�
римки сільськогосподарського вироб�
ництва та залучення фінансування у га�
лузь (запровадження фінансових інст�
рументів на ринках с/г продукції (І ква�
ртал 2015), збереження до 2018 року чин�
ної системи оподаткування с/г виробників, 
вдосконалення системи підтримки, забез�
печення її прозорості, надання пільгових 
кредитів малим та середнім господарствам, 
залучення на ринок особистих селянських 
господарств, продовження дерегуляції 
галузі).

–

Сприяння міжнародній торгівлі (скасу�
вання надмірних процедур обов'язкової 
реєстрації, сертифікації та дозвільних 
документів (І квартал 2015), перехід від 
обмежень експорту до формування 
державного мобілізаційного продовольчого 
резерву,  гармонізація законодавства щодо 
безпечності харчової продукції із законодав�
чими актами ЄС).

КМУ: 0905 (27.11.2014) Проект Закону про побічні 
продукти тваринного походження, що не призначені 
для споживання людиною.

Сталий розвиток сільських територій 
(розробка Концепції розвитку сільських 
територій (І квартал 2015), забезпечення 
збільшення рівня фінансування місцевих 
бюджетів, відновлення програми підтримки 
індивідуального житлового будівництва на 
селі "Власний дім", удосконалення норма�
тивно�правових актів, що регулюють відно�
сини у сфері володіння, розпорядження та 
використання земельних, лісових, водних та 
інших природних ресурсів, гармонізація 
вітчизняного законодавства із законодавст�
вом ЄС щодо забезпечення та стимулювання 
раціонального використання природних ре�
сурсів).

Реформування лісового господарства.

–

–
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КМУ: 2214 (23.02.2015) Проект Закону про вне�
сення змін до деяких законів України щодо стабілізації 
фінансового стану Національної акціонерної компанії 
"Нафтогаз України" – готується на друге читання, 
2250 (26.02.2015) Проект Закону про ринок природ�
ного газу – очікує розгляду. 

Реорганізація ринків енергії та імп�
лементація європейського законо�
давства в сфері енергетики у відповід�
ності до Договору про заснування Енер�
гетичного Співтовариства  (гармонізація 
регуляторного середовища функціону�
вання ринків природного газу та елект�
ричної енергії в Україні з європейськими 
нормами Третього енергетичного пакету 
(І квартал 2015), проведення комплексної 
реорганізації НАК «Нафтогаз України», 
забезпечення відокремлення передачі та 
розподілу енергії та іенергетичних ресурсів 
від інших видів діяльності суб'єктів, реоргані�
зація ринку газу, лібералізація ринку елект�
роенергії).

РЕФОРМА ЕНЕРГЕТИКИ ТА 
ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ

12 + + + ЧВ

Поетапна ліквідація перехресного суб�
сидіювання та вирівнювання цін на при�
родний газ та електричну енергію.

–

Забезпечення прозорості енергетичних 
ринків та підвищення їх ефективності  
(законодавче зниження кворуму прове�
дення загальних зборів акціонерних то�
вариств до 50%+1 акція (IV квартал 
2015)гарантування на рівні закону неза�
лежного статусу регулятора у сфері ен�
ергетики (І квартал 2015),  впровадження 
стандартів Ініціативи щодо прозорості видо�
бувних галузей, впровадження сучасних єв�
ропейських стандартів корпоративного уп�
равління держаними енергетичними компа�
ніями, проведення інвентаризації договорів 
про спільну діяльність в нафтогазовидобувній 
галузі).

КМУ: 1544 (22.12.2014) Проект Закону про внесен�
ня змін до статті 188�1 Кримінального кодексу України 
(щодо недопущення розкрадання природного газу) – 
повергнуто на доопрацювання,
1839 (26.01.2015) Проект Закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо забез�
печення захисту майнових прав акціонерів – відхилено,
2273 (02.03.2015) Проект Закону про внесення змін 
до Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо 
виплати дивідендів акціонерним товариством).

Приведення податкового навантаження 
на нафтогазовидобувну галузь у від�
повідність до кращої світової практики 
(IV квартал 2015).

КМУ: 2213 (23.02.2015) Проект Закону про вне�
сення змін до статей 165 і 252 Податкового кодексу 
України (збільшення рентних платежів з видобутку газу 
до 70 % ) – готується на підпис.

Удосконалення законодавства та регу�
ляторного сердовища для залучення 
приватних інвестицій в енергетичну га�
лузь(прийняття оновленої редакції «Ко�
дексу про надра», яка поєднає у собі 
удосконалені норми законів «Про 
нафту і газ», «Про газ (метан) вугільних 
родовищ», «Про державну геологічну 
службу», «Гірничий закон України», 
підвищення прозорості та спрощення 
дозвільної системи, перехід до стиму�
люючого тарифоутворення, створення 
нормативно�правової бази для вико�

–
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нання інвестиційних програм у ядерно�
енергетичній сфері) (IV квартал 2015).

Реформа вугільної галузі . –

Диверсифікація джерел постачання ім�
портованих первинних джерел енергії 
та палива для атомних електростанцій.

–

Стимулювання енергоефективності для 
скорочення енергоємності ВВП (перег�
ляд існуючого законодавства щодо сти�
мулювання виробництва електроенергії 
з нетрадиційних та відновлювальних 
джерел (І квартал 2015), прийняття На�
ціонального плану дій з енергоефектив�
ності, стимулювання залучення інвестицій в 
модернізацію об'єктів у сфері тепло�
постачання, удосконалення законодавства 
в частині стимулювання ширшого вико�
ристання біометану, створення умов для 
реалізації проектів, спрямованих на скоро�
чення або заміщення споживання газу).

КМУ: 0930 (27.11.2014) Проект Закону про особ�
ливий період у паливно�енергетичному комплексі.

ІНФРАСТРУКТУРА ТА 
ТРАНСПОРТ

13 + + � НВ

–Залізничний транспорт (утворення ПАТ 
«Українська залізниця» 100% акцій якого 
закріплені в державній власності , виділення 
дочірніх ефективних вертикально�інтег�
рованих компаній, створення Національної 
комісії з регулювання транспорту , посту�
пова ліквідація субсидіювання між паса�
жирськими та вантажними перевезеннями, 
прийняття нового закону про транспорт).

Морські порти та річковий транспорт 
(залучення приватних інвестицій, 
приватизація цілісних майнових 
комплексів у портах, прийняття закону 
«Про внутрішній річковий транспорт»).

Експлуатація доріг (Передача доріг міс�
цевого значення до сфери управління об�
ласних державних адміністрацій з одно�
часною передачею джерел фінансових ре�
сурсів, розмежування функцій замовника 
та виконавця будівництва, ремонту та утри�
мання доріг, включення до контрактів на бу�
дівництво умови із забезпечення гаран�
тійного терміну служби, забезпечення конт�
ролю за дотриманням норм вагового на�
вантаження, впровадження стандартів ЄС з 
будівництва, ремонту та утримання доріг, 
вдосконалення системи оплати за проїзд по 
дорогам великовагового транспорту).

КМУ: 1549 (22.12.2014)Проект Закону про внесен�
ня зміни до статті 255 Кодексу України про адмініст�
ративні правопорушення (щодо безпеки на морсько�
му та річковому транспорті) – повернуто на доопра�
цювання.

–
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Організація та безпека дорожнього ру�
ху (внесення змін до Закону України 
«Про дорожній рух» з визначенням сис�
теми управління безпекою дорожнього 
руху, перегляд діючих програм з підви�
щення безпеки дорожнього руху (І квар�
тал 2015), прийняття законодавчої бази та 
запровадження системи автоматичної 
фіксації порушень правил дорожнього руху , 
надання муніципальним органам права фік�
сації та притягнення до відповідальності за 
дрібні порушення правил дорожнього руху в 
населених пунктах, встановити чіткий розмір 
відповідальності за кожне порушення правил 
дорожнього руху).

Розвиток міського транспорту (передача 
на муніципальний рівень повноваження з 
встановлення методик розрахунку тарифів , 
створення пріоритетів у використанні 
вулично�дорожньої мережі населених пунк�
тів з населенням 50 тис.).

Авіаційний транспорт (створення умов 
для підписання угоди з ЄС про єдиний повіт�
ряний простір, призначення перевізників на 
основі прозорих тендерів).

–

–

–

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН 
КОМУНАЛЬНИМИ 
ПОСЛУГАМИ ТА 
РЕФОРМУВАННЯ 
ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

14 + + � НВ

Надання власникам житла механізмів 
для ефективного управління та забез�
печення житла якісними послугами 
(удосконалення діяльності ОСББ, ство�
рення законів для прийняття рішень в бу�
динках, де не створені ОСББ (І квартал 
2015), надання можливості у багатоквар�
тирних будинках самостійно обирати форму 
отримання послуг від природніх монополіс�
тів).

Запровадження ринкових умов господа�
рювання надавачів послуг з управління 
житлом (усунення регуляторних бар'єрів 
для створення ринку управління житлом , 
встановлення на рівні закону правил ро�
боти, обов'язків та відповідальності на�
давачів послуг з управління житлом ) І 
квартал 2015.

Запровадження оплати за фактично спо�
житі природний газ, теплову енергію, 

КМУ: 1565 (22.12.2014) Проект Закону про особ�
ливості здійснення права власності у багатоквартир�
ному будинку – готується до другого читання.

–

КМУ: 1581 (22.12.2014) Проект Закону про житло�
во�комунальні послуги – очікує розгляду.
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послуги з централізованого водопоста�
чання шляхом запровадження 100 % ко�
мерційного обліку. 

Забезпечення сталого функціонування 
та розвитку комунальних систем центра�
лізованого водопостачання, водовідве�
дення та теплопостачання та прозорості 
ціноутворення у цих сферах для спожи�
вачів.

–

КМУ: 1538 (22.12.2014) Проект Закону про внесен�
ня змін до деяких законів України щодо удосконалення 
розрахунків за енергоносії, а також для погашення по�
зик, отриманих від міжнародних фінансових органі�
зацій (запровадження окремих рахунків для розра�
хунку за електроенергію підприємствами тепло та во�
допостачання) – очікує розгляду, 
2262 (28.02.2015) Проект Закону про внесення змін 
до деяких законів України (у сферах теплопостачання 
та житлово�комунальних послуг).

Встановлення вимог публічності обгово�
рення членами відповідних громад 
планів щодо зміни схем теплопостачан�
ня.

Збільшення частки утилізації твердих по�
бутових відходів, їх максимального пов�
торного залучення у господарський обо�
рот як вторинних ресурсів  (надання пов�
новажень органам місцевого самовряду�
вання на встановлення тарифів на послу�
ги з перероблення та захоронення побу�
тових відходів (І квартал 2015), запро�
вадження принципу «поновної відпові�
дальності виробника товарів в тарі та упа�
ковці», забезпечення дотримання вимог Ди�
ректив ЄС про полігони відходів).

Підвищення енергетичної безпеки дер�
жави за рахунок енергоефективності, 
енергоощадності та розвитку альтерна�
тивної енергетики в житлово�комуналь�
ній сфері (прийняття закону про енерге�
тичну ефективність (І квартал 2015), ство�
рення механізму державної підтримки, залу�
чення приватних інвестицій, надання можли�
вості місцевим органам влади встанов�
лювати тарифи на тепло, вироблене з аль�
тернативних джерел).

–

КМУ: 1566 (22.12.2014) Проект Закону про енер�
гетичну ефективність будівель (введення енергетичного 
паспорту для будівель більше 500м2) – повернуто на 
доопрацювання.

СОЦІАЛЬНО�ГУМАНІТАРНА 
РЕФОРМА

15 + + � ЧВ

Гарантування соціального захисту (ство�
рення інформаційної  системи соціального 
захисту, оптимізація соціального страхуван�
ня, запровадження обов'язкового загально�
го державного медичного страхування, вста�
новлення єдиних принципів нарахування 
пенсій, зниження єдиного соціального внес�
ку, створення системи адресного надання 
пільг та субсидій, скасування пільг та приві�

КМУ: 1573 (22.12.2014) Проект Закону про рефор�
мування загальнообов'язкового державного соціаль�
ного страхування та легалізацію фонду оплати праці – 
закон підписано, 
2149 (16.02.2015) Проект Закону про внесення зміни 
до статті 8 Закону України "Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей" (щодо 
зарахування мобілізованим військової служби для 
призначення пенсії на пільгових умовах),
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леїв для посадовців, створення системи со�
ціального захисту переселенців та учасників 
АТО).

–

2210 (23.02.2015) Проект Закону про внесення змін 
до Податкового кодексу України (щодо посадових осіб 
контролюючих органів),
 2211 (23.02.2015) Проект Закону про внесення змін 
до Митного кодексу України (щодо посадових осіб ор�
ганів доходів і зборів), (невиплата пенсій працюючим 
працівникам)   � готується на підпис,
 2212 (23.02.2015) Проект Закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного 
забезпечення  ( збільшення пенсійного віку та виплата 
пенсій працюючим пенсіонерам у розмірі 85%) – 
готується на підпис.

Якісна освіта. (ухвалення нового Закону 
«Про освіту» , недопущення зменшення рівня 
оплати праці педагогічних працівників, де�
централізація управління освітою, оновлен�
ня стандартів освіти, поступовий перехід до 
12�річного терміну здобуття середньої 
освіти, утвердження реальної університетсь�
кої автономії, розвиток професійної освіти).

Сучасна наука та інновації (ухвалення 
нового Закону України «Про наукову і нау�
ково�технічну діяльність», реформування  
функціонування державних наукових уста�
нов, входження України до Європейського 
дослідницького простору).

Культурний простір, інформаційна полі�
тика та національна пам'ять (Приведення 
основних завдань та функцій Міністерства 
культури у відповідність з європейськими 
практиками і принципами, Законодавче 
оформлення «Стратегії культурної політики 
України», законодавча підтримка вироб�
ників українського культурного продукту, за�
хист національного інформаційного просто�
ру, скасування застарілої системи відзнак і 
звань в галузі культури).

–

–

РЕФОРМА СИСТЕМИ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

16 + + � ЧВ

Структурна реорганізація системи ме�
дичного обслуговування (створення Цент�
ру реформ, стимулювання розвитку первин�
ної медико�санітарної допомоги, вільний ви�
бір пацієнтом лікаря, реорганізація МОЗ).

Якісна та доступна медицина (інвента�
ризація та паспортизація закладів, створен�
ня реєстрів мед.працівників, препаратів, об�
ладнання, медичних протоколів, запровад�
ження ліцензування діяльності, запровад�
ження клінічних протоколів, розрахунку вар�
тості послуг, зміна принципів фінансування, 

–

–
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запровадження інтегрованої медичної допо�
моги, поетапне запровадження обов'язково�
го державного соціального медичного стра�
хування).

Формування системи забезпечення і 
підтримки якості медичної допомоги (За�
безпечення розробки запровадження стан�
дартів медичної допомоги , системи контро�
лю якості медичної допомоги для закладів 
охорони здоров'я).

Здійснення раціональної фармацевтич�
ної політики на макро� та мікрорівні (пе�
регляд законодавства, переліку життєво 
важливих лікарських засобів та виробів, за�
безпечити професійну підготовку керівників 
органів та закладів охорони здоров'я в сфері 
менеджменту , заборона реклами лікарсь�
ких засобів, реформування системи держ�
закупівель лікарських засобів).

Здоровий спосіб життя та громадське 
здоров'я. 

–

КМУ: 1579 (22.12.2014) Проект Закону про вне�
сення зміни до статті 9 Закону України "Про лікарські 
засоби" щодо спрощення державної реєстрації лі�
карських засобів – очікує розгляду.

–

–

РЕФОРМА СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ ДОВКІЛЛЯМ ТА 
ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ У ІНШІ ГАЛУЗЕВІ 
ПОЛІТИКИ

17 + + � НВ

Реформи у сфері управління та охорони 
довкілля та поетапне приведення чин�
ного законодавства до директив ЄС.

–
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