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Брак конкретності та вимірюваності в обіцянках політичних сил під час парламентських виборів 
2014 року логічно привів до необхідності їх конкретизації в тексті .  Саме угода про Коаліційної угоди
створення парламентської більшості лягла в основу діяльності уряду А. Яценюка та є невід'ємною 
складовою Програми діяльності Кабінету Міністрів України (постанова парламенту   від №26�VIII
11.12.2014). 

Можемо стверджувати, що Коаліційна угода закріпила політичні обіцянки «Блоку Петра Порошенка», 
«Народного фронту», «Самопомочі», Радикальної партії та «Батьківщини» у формі конкретного доку�
мента. Завдяки Коаліційній угоді за 100 днів роботи нового парламенту можемо підбити перші підсум�
ки виконання обіцянок у різних сферах та оцінити досягнення й камені спотикання.

У цьому дослідженні взято до уваги лише зако�
нодавчі ініціативи народних депутатів � членів 
коаліції.

Період дослідження: 27 листопада 2014 року � 
21 лютого 2015 року.

Депутати політичних сил � члени коаліції запро�
понували 443 законопроекти, спрямовані в тій 
чи іншій мірі на виконання Коаліційної угоди. 

џ Партія «Блок Петра Порошенка» запро�
понувала 388 законопроектів, з яких 224 
стосуються угоди.

џ Політична партія «Народний фронт» 
запропонувала 159 з 263. 

џ Об'єднання «Самопоміч» � 62 зі 100. 
џ Радикальна партія Олега Ляшка � 62 з 

89. 
џ Всеукраїнське об'єднання «Батьківщи�

на» � 81 зі 150.

Таким чином, ККД (коефіцієнт корисної дії) за�
конотворчості щодо досягнення цілей угоди за 
100 днів роботи, порахований як відношення 
кількості запропонованих політичними силами 
законодавчих ініціатив, спрямованих на досяг�
нення цілей Коаліційної угоди, до загальної 
кількості законопроектів, коливається в межах 
від 54% до 70%. 

Детальне ознайомлення із запропонованими 
законопроектами змушує констатувати той 

як депутати роблять «косметичний ремонт».  
Аналіз законотворчої діяльності за 100 днів парламенту.

факт, що реальна результативність роботи за�
конотворців над досягненням запланованого 
набагато нижча. Ознайомлення з переліком за�
конопроектів, які були запропоновані членами 
коаліції (взято до уваги тільки законотворчі іні�
ціативи депутатів коаліції від початку її утво�
рення і до 21.02.2015), свідчить про невисокий 
рівень готовності депутатського корпусу до ре�
формування країни. В більшості випадків депу�
тати пропонують фрагментарні «косметичні» 
поправки до існуючого законодавства (про це 
також свідчить величезна кількість запропоно�
ваних та не розглянутих законопроектів) за�
мість неухильного виконання пунктів Коаліцій�
ної угоди. 

Під час дослідження ми користувалися мето�
дикою Фундації «Відкрите суспільство».

Зафіксовані у Коаліційній угоді цілі та напрямки 
діяльності  було проаналізовано на предмет їх 
чесності – певний нормативний критерій, який 
поєднує у собі морально�етичні засади з прин�
ципами відповідальності влади перед грома�
дянами. Критерій чесності угоди  включає такі 
три якісні та 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.

http://samopomich.ua/wp-content/uploads/2014/11/Koaliciyna_uhoda_parafovana_20.11.pdf
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/26-viii


ЩИРІСТЬ: ухилення від досягнення цілей. Цьо�
му критерію не відповідають, зокрема, ті цілі 
Коаліційної угоди , які не отримали формаль�
ного вираження принаймні у вигляді законоп�
роекту.
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 ініціа�
торів 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 відбу�
лося, – така обіцянка характеризується як 
«частково виконана»).
НВ – не виконано (якщо не виявлено жодних 
намірів і намагань реалізувати заплановану 
ціль, вона набуває статусу «не виконано». Цей 
показник включає додаткові підсумкові харак�
теристики.

Нижче запропоновано детальний аналіз 
виконання Коаліційної угоди депутатами 
більшості. Слід констатувати, що серед 17 
розділів Коаліційної угоди частково вико�
нано тільки 4, не виконано � 12, виконання 
одного розділу (конституційна реформа) не 
можливо виміряти через відсутність конк�
ретно зазначених цілей. 

Окремо варто зазначити, що в рамках коаліції 
можна спостерігати різницю у підходах до низ�
ки реформ та розуміння незалежності й підзвіт�
ності органів влади, які мають бути створені 
(наприклад, у сфері реалізації антикорупційної 
політики та судової реформи). Різне бачення 
того, хто має розпоряджатися земельним ре�
сурсом поза межами населених пунктів, уже 
призвело до публічного «силового» варіанта 
з'ясування стосунків між представниками «Бать�
ківщини» та «Самопомочі». У перші 100 днів 
роботи парламенту деталізація бачення ре�
форм у різних сферах Коаліційної угоди  намі�
тила лінії диференціації між учасниками парла�
ментської коаліції. Ці поки що позиційні супе�
речки пов'язані та залежать від того, чиї інте�
реси відстоюють політичні сили та яке мають 
представництво в уряді та Адміністрації Прези�
дента. Показово, що деякі законодавчі ініціа�
тиви учасників більшості чомусь є майже іден�
тичними до законодавчих ініціатив членів «Опо�

зиційного блоку» та групи екс�регіоналів, що 
організували групу «Воля народу». Очевидно, 
що вже незабаром пов'язаність інтересів полі�
тичних сил із тими чи іншими лобістами та стейк�
холдерами дасть змогу більш чітко побачити по�
зицію політичних сил у рамках законотворчого 
процесу. 

Аналіз виконання кожного з 17 розділів Коалі�
ційної угоди.

РЕФОРМА СИСТЕМИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 
ОБОРОНИ

Забезпечення національної безпеки та обо�
рони стосуються 45 запропонованих законоп�
роектів від народних депутатів. Основними нап�
рямками законодавчої ініціативи є  інформацій�
на безпека держави, проведення мобілізації, 
створення сприятливих умов для роботи обо�
ронно�промислового комплексу. Окремо слід 
відзначити групу з 22 законопроектів, що спря�
мовані на удосконалення законодавства щодо 
статусу тимчасово окупованих територій та їх 
жителів і відновлення діяльності законних орга�
нів влади у зоні АТО. 

Незважаючи на таку законотворчу активність, 
народні обранці не дуже зважають на зап�
лановані в угоді цілі. Протягом 27 листопада 
2014 року – 21 лютого 2015 року було запла�
новано та практично не реалізовано:

џ Розробка та ухвалення нових редакцій 
Стратегії національної безпеки та Воєнної 
доктрини, змін до законів України «Про за�
сади внутрішньої та зовнішньої політики» та 
«Про основи національної безпеки», запро�
вадження в державі системи стратегічного 
планування та прогнозування з метою запо�
бігання загрозам національній безпеці (зап-
ропоновано  проекти законів  щодо №1426
упорядкування демократичного цивільного 
контролю над Воєнною організацією дер-
жави,  щодо захисту громадянами №1915
України суверенітету і територіальної ціліс-
ності України,  щодо змін статусу №2071
держави і ухвалено запропонований Пре-
зидентом проект закону  щодо від-№1014-3
мови України від здійснення політики позаб-
локовості), уточнення функцій РНБО (ухва-
лено запропонований Президентом проект 
закону  про внесення змін до Закону №1343
України "Про Раду національної безпеки і 
оборони України" щодо вдосконалення 
координації і контролю у сфері національної 
безпеки і оборони).

џ Ухвалення Програми розвитку Збройних 
сил, Програми розвитку озброєнь та війсь�
кової техніки. Виведення з підпорядкування 
Мінінфраструктури Держспецтрансслужби 
та включення її до складу ЗСУ. Оптимізація 
та відповідне скорочення структури МО та 
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ГШ,  збільшення грошового утримання війсь�
ковослужбовців, підвищення престижу війсь�
кової професії та мотивації на проходження 
військової служби військовослужбовців 
(внесено проект закону  щодо гро-№2046
шового забезпечення у 2015 році окремих 
категорій військовослужбовців).

џ Внесення змін до чинного законодавства з 
метою впровадження механізму призначен�
ня військових комендантів територій, щойно 
звільнених з�під контролю ворожих зброй�
них формувань (проект закону  про №1855
військовоцивільні адміністрації передано на 
підпис). Внесення змін до законів України 
«Про оборону» та «Про правовий режим 
воєнного стану» з метою більш чіткого виз�
начення порядку підпорядкування утворе�
них відповідно до законів України військових 
формувань, створення Української військо�
вої організації.

џ Оптимізація системи фінансової діяльності 
Державного концерну «Укроборонпром», 
створення міжвідомчої комісії з питань роз�
витку оборонно�промислового комплексу 
при Кабінеті Міністрів України.

КОНСТИТУЦІЙНА 
РЕФОРМА

За час роботи парламенту 8�го скликання ухва�
лено два законопроекти, що вимагають змін до 
Конституції: проект закону  про вне�№1776
сення змін до Конституції України (щодо недо�
торканності народних депутатів України та суд�
дів) (проголосований у першому читанні та нап�
равлений на експертизу до Конституційного Су�
ду України) та проект закону  про вне�№1788
сення змін до статті 124 Конституції України 
(щодо визнання положень Римського статуту) 
(розглядається в комітеті). З огляду на відсут�
ність у тексті Угоди конкретних цілей важко оці�
нити виконання цього розділу.

ОНОВЛЕННЯ ВЛАДИ ТА 
АНТИКОРУПЦІЙНА РЕФОРМА

Складається враження, що жага до боротьби з 
корупцією у парламентарів ущухла. Запропо�
новано 11 законопроектів, при цьому ухвалено 
та відправлено на підпис тільки 1 (проект закону 
№1660-д №1660-1 (з врахуванням проекту ) 
про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення діяльності Націо-
нального антикорупційного бюро та Націо-
нального агентства з питань запобігання коруп-
ції). При цьому на досягнення запланованих на І 
квартал цього року цілей (створення Націо�
нального антикорупційного бюро України, 
Національного агентства з питань запобігання 
корупції, електронної системи подання та опри�
люднення декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого са�
моврядування, незалежного органу держав�
ного нагляду у сфері забезпечення права на 
доступ до публічної інформації, забезпечення 
вільного доступу в Інтернеті до інформації про 
земельні ділянки, у тому числі про володарів 
прав на них, заборона органам державної 
влади та місцевого самоврядування вимагати 
від фізичних та юридичних осіб інформацію, 
якою держава вже володіє або яку ці особи 
надавала їй раніше) спрямовані тільки 3, а са�
ме: проект закону  щодо надання ін�№1595
формації про зареєстровані транспортні засо�
би з Єдиного державного реєстру, проект зако�
ну  щодо оприлюднення задекларова�№1122
них доходів народними депутатами та проект 
закону  щодо адресного поштового №1181
інформування про пільги та інші види соціальної 
допомоги маломобільних та інших соціально 
вразливих груп населення. Щоправда, жоден із 
законопроектів далі опрацювання в комітеті не 
пройшов. 

СУДОВА 
РЕФОРМА

Щодо виконання цього пункту угоди ініціатива 
належить Президенту, адже сам він запропо�
нував проект закону  про забезпечення №1656
права на справедливий суд (проголосований 
депутатами 12.02.2015), який покликаний 
удосконалити судову систему України та вста�
новлює підстави для притягнення суддів до 
дисциплінарної відповідальності, та вже згаду�
ваний вище проект закону  про внесен�№1776
ня змін до Конституції України (щодо недотор�
канності народних депутатів України та суддів).  
Натомість депутатами більшості запропоно�
вано 20 законопроектів, з яких був ухвалений 
тільки один (проект закону №1605 про внесен�
ня зміни до статті 46 Закону України "Про про�
куратуру" (щодо умов для залучення фахівців)). 
Слід зазначити, що найбільше депутати піклува�
лися проблемою притягнення суддів до дисци�
плінарної відповідальності (проекти законів 
№1746 №1746�1 №1727 №1719, , ,  ,  
№1321). Впадає в очі те, що всі запропоновані 
законопроекти не ставлять за мету реформува�
ти судову систему. Замість капітального будів�
ництва споруди судової системи на новій основі 
коаліція займається таким собі «косметичним 
ремонтом» чинного законодавчого поля.

РЕФОРМА ОРГАНІВ 
ПРАВОПОРЯДКУ 

Незважаючи на те, що жоден з 8�ми законоп�
роектів не доведено до імплементації, більшість 
з них спрямовано на докорінну реформу ор�
ганів системи правопорядку, а саме: створення 
національної поліції (проекти законів  №1692
та ), Державного бюро розслідуван�№1692�1
ня (проект закону ), створення війсь�№ 2114
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кової поліції (проект закону ), рефор�№1882
мування системи досудового слідства (проекти 
законів , , ).  №1187 №1220 №1221

РЕФОРМА ВИБОРЧОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА

Депутатами подано одразу два законопроекти 
щодо виборів до Верховної Ради за відкритими 
списками (  та ). Незважаючи №1068 №1068�1
на те, що саме запровадження пропорційної ви�
борчої системи за відкритими списками, поси�
лення відповідальності за порушення під час ви�
борів та прозорості фінансування партій запла�
новано на І квартал 2015 року, окрім вищез�
гаданих пропозицій, які, до речі, вже понад два 
місяці опрацьовують у комітетах, інших  законо�
давчих ініціатив не виявлено. Натомість за�
реєстровано чотири законопроекти щодо поси�
лення відповідальності народних депутатів, а 
саме:  щодо зміни процедури при�№1057
тягнення до кримінальної відповідальності, 
№1895 №1744 і  щодо забезпечення особис�
того голосування та  щодо відкликання №1032
народного депутата. 

На удосконалення системи місцевих виборів 
спрямовано 5 законопроектів:  та №1150�1
№1292 щодо зміни виборчого законодавства, 
№2123 щодо спрощення процедури відкли�
кання депутатів та  і  щодо №1133 №1133�1
втрати чинності Закону України № 5475�VI 
"Про всеукраїнський референдум". Та жоден з 
названих законопроектів так і не дійшов до 
сесійної зали.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА 
РЕФОРМА ПУБЛІЧНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ

Учасники коаліції зробили перший крок щодо 
децентралізації та реформи публічної адмі�
ністрації, ухваливши запропоновані Кабінетом 
Міністрів зміни до Бюджетного кодексу (проект 
закону ) та зміни до Податкового кодек�№1557
су ( ). Фактично ці закони започаткува�№1578
ли довгоочікувану реформу в сфері фіскальної 
децентралізації. Той факт, що законодавцями 
зареєстровано вже на сьогодні 12 законоп�
роектів, які так чи інакше спрямовані на пошук 
джерел наповнення місцевих бюджетів, 
свідчить, що процес реформування бюджетних 
відносин тільки починається. Заслуговує на 
увагу значний інтерес народних депутатів до 
проблеми передачі повноважень на місця, 
особливо у сфері земельних відносин (проекти 
законів , , ), корисних №1159 №1252 №1305
копалин місцевого значення (проекти законів 
№1633 №2006 та ). Водночас у рамках коалі�
ції можна спостерігати різницю у підходах до 
децентралізації. Зрештою, це вилилося у 

публічне «силове» з'ясування відносин між 
представником «Батьківщини» Вадимом 
Івченком та представником «Самопомочі» Єго�
ром Соболєвим. Очевидно, що в рамках парла�
ментської коаліції формуються різні бачення 
реформи, і кожна політична сила трактує поло�
ження Коаліційної угоди у вигідному для неї та її 
лобістів світлі. 

Коаліційною угодою передбачено ухвалення 
нової редакції Закону України «Про державну 
службу» (ІV квартал 2014) та оптимізацію орга�
нів державної влади, реформу Кабінету Мініст�
рів, системи інших державних органів, зміни до 
Закону України «Про центральні органи вико�
навчої влади», ухвалення закону про імпічмент 
Президента (І квартал 2015). Натомість ухва�
лено проект закону  щодо відтерміну�№1072
вання набрання чинності діючого Закону Украї�
ни «Про державну службу» (у частині збіль�
шення заробітної плати державних службовців). 
Водночас депутати подали проект закону 
№1097 про порядок імпічменту Президента 
України та проект закону  щодо вступу №1616
на державну службу та службу в органах місце�
вого самоврядування. 

Щодо інших завдань аналізованого розділу, то 
розроблені коаліцією законопроекти спрямо�
вані знову ж таки не на реформування сфери, а 
радше на «удосконалення» законодавства. Так, 
парламент ухвалив проект закону  що�№0949
до створення веб�порталу стосовно державних 
закупівель, запропонував законопроекти 
№1782 №1648 №2158 №1909, ,  та , покли�
кані удосконалити систему державних закупі�
вель. На зміну окремих питань управління дер�
жавною власністю (приватизація культових спо�
руд, оренда дошкільних закладів, фінансування 
санаторіїв�профілакторіїв тощо) спрямовані ще 
6 законопроектів. 

Аналогічно окремі питання цифрової взаємодії 
з органами влади повинні владнати 5 законоп�
роектів, які, аналогічно до вищезгаданих, на 
сьогодні депутати продовжують опрацьовувати 
в комітеті. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРИСКОРЕНОГО 
ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ

Саме цьому розділу угоди приділено найменше 
уваги з боку народних депутатів. Так, ми від�
найшли три законопроекти ( ,  №1812 №1891
та ), спрямовані на удосконалення пра�№2047
вовідносин у сфері інтелектуальної власності, та 
законопроект № 1609 щодо звільнення  від 
сплати земельного податку ДП ВО «Південний 
машинобудівний завод імені О. М. Макарова» 
та ДП «Український науково�дослідний конст�
рукторсько�технологічний інститут еластомер�
них матеріалів і виробів». 
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РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА, 
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА 
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ 
КОНКУРЕНЦІЇ

Ухвалення змін до Податкового кодексу 
( ), ініційованих Кабінетом Міністрів, №1578
дозволило досягнути низки завдань, заплано�
ваних до виконання угодою на І квартал 2015 
року. Ще одним вагомим кроком стало ухва�
лення проекту закону № 1065 про технічні рег�
ламенти та оцінку відповідності, що спрямова�
ний на допуск української продукції на ринки 
ЄС. Ухвалення законопроекту  щодо №1059
прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, 
збудованих без дозволу на виконання буді�
вельних робіт, дозволить у значній мірі лега�
лізувати сучасну будівельну галузь. Натомість 
суперечливими є положення законопроекту 
№1735, який за умови відсутності гене�
рального плану території дозволяє здійснювати 
забудову. Показово, що опозиція парламентсь-
кій більшості також переймається можливістю 
продовжувати розподіл землі без відповідних 
правил (генерального плану та інших 
містобудівних документів). Саме на відтер-
мінування ст. 24 Закону "Про регулювання 
містобудівної діяльності", що забороняє без-
контрольне та хаотичне землевідведення, 
спрямовані законопроекти  (під зако-№ 1396
нопроектом підписався чималий авторський 
колектив із восьми депутатів екс-регіоналів) та 
№1084, що розробив представник «Опози-
ційного блоку» А.Мартовецький. 

Натомість 14 законопроектів, 13 з яких на сьо�
годні народні депутати опрацьовують у комітеті 
(проекти присвячені тим чи іншим аспектам 
податкового законодавства), свідчать про те, 
що реформа тільки починається. Ще одним 
підтвердженням цього факту можуть слугувати 
12 зареєстрованих законопроектів щодо 
спрощення регуляторних процедур. Воднораз 
інші завдання розділу не надто хвилюють 
народних обранців. Так, до ініціатив зі ство�
рення сприятливого інвестиційного середовища 
можна зарахувати хіба що  законопроекти 
№1424 №1425 та  щодо підтримки само�
зайнятих осіб. Реформам у антимонопольній 
сфері присвячено тільки законопроект  №2102
щодо забезпечення прозорості діяльності 
Антимонопольного комітету України. Замість 
ухвалення Трудового кодексу депутати пропо�
нують внести зміни до чинного Кодексу законів 
про працю України щодо випробовування при 
прийнятті на роботу ( ).№1639

РЕФОРМА 
ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА

Проблема стійкості фінансового сектора при�
вернула пильну увагу народних депутатів (усьо�

го зареєстровано 15 законопроектів). Поруч з 
групою законопроектів, покликаних сприяти 
розвитку вітчизняної фінансової системи (для 
прикладу, проекти законів  про страху�№1797
вання, ,  щодо діяльності Фонду №1360 №2188
гарантування вкладів фізичних осіб,  № 2021
щодо унеможливлення фінансування терорис�
тичних груп тощо), низка проектів носить відвер�
то популістський характер. Вони спрямовані на 
завоювання прихильності виборців ( , №0939
№0960 №1558�1, ) і передбачають вирішення 
проблеми валютних кредитних зобов'язань за 
рахунок комерційних банків.

РЕФОРМА СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА

Питання перетворення сільського господарства 
у експортноорієнтовану галузь не залишилося 
поза увагою народних депутатів. Усього на  ре�
формування сільського господарства спрямо�
вано 38 законопроектів, зареєстрованих коа�
ліцією. Зокрема, 6 законопроектів, присвяче�
них земельним відносинам, не містять у собі 
нічого реформістського. На створення запла�
нованих на І квартал фінансових інструментів 
на ринках с/г продукції орієнтовані зако�
нопроекти ,  (запровадження №1599 №1600
податкових пільг для сімейних фермерських гос�
подарств), , , , , №1612 №1699 №1785 №2003
№2052 №2061 №2160 №2160�1, ,  та  (зміни 
до Податкового кодексу). Але в умовах відсут�
ності вільних обігових коштів зменшення подат�
кового навантаження не зможе забезпечити 
необхідні інвестиції у розширення виробництва 
сільського господарства, особливо для малого 
та середнього виробника. Позитивним сигна�
лом є робота у сфері контролю за якістю сільсь�
когосподарської продукції, що в подальшому 
дозволить відкрити вітчизняним виробникам 
ринки ЄС. На жаль, парламентарі так і не спро�
моглися на скасування надмірної дозвільної 
документації, що було заплановано на І квар�
тал 2015 року. Аналогічно, незважаючи на 
розробку законопроектів про заборону прива�
тизації об'єктів  меліорації ( ), правового №1128
регулювання застосування сівозміни ( ), №1253
збереження ґрунтів та родючості ( ) та №1798
щодо колективного садівництва (  та №1467
№1467�1), запланованої цілі щодо розробки 
Концепції розвитку сільських територій не до�
сягнуто.

РЕФОРМА ЕНЕРГЕТИКИ ТА 
ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Реформування енергетики, незважаючи на на�
ростання проблем у галузі, так і не стало пріо�
ритетом для депутатів коаліції. Серед зареєст�
рованих 17 законопроектів тільки один був про�
голосований. Однак не обійшлося без підвод�
них каменів.
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Угодою передбачено гармонізацію законода�
вства у сфері ринків газу та електроенергії з 
вимогами ІІІ енергетичного пакету протягом І 
кварталу 2015 року. Слід зазначити, що депу�
тати внесли два законопроекти:  щодо №1064
функціонування ринку газу та  щодо №2010
забезпечення конкурентних умов для вироб�
ництва електроенергії з альтернативних дже�
рел. Законопроект  покликаний зняти №2119
напругу у сфері наповнення субвенцій для пога�
шення  різниці в тарифах. Таким чином, ліквіда�
ція субсидій та вирівнювання цін відтерміно�
вується. Для забезпечення прозорості енер�
гетичних ринків, а радше для забезпечення 
можливості державою отримати контроль над 
ВАТ «Укрнафта», на ІV квартал 2015 року було 
заплановано і всього лише 230 голосами ухва�
лено законопроект  щодо зниження №1310
кворуму проведення загальних зборів акціо�
нерних товариств до 50% + 1 акція. От тільки 
ухвалений законопроект дозволяє змінити ме�
неджмент ВАТ «Укрнафта» тільки з 2016 року. 
Тому на сьогодні депутати коаліції зареєст�
рували законопроект , який покли�№2045
каний виправити законотворчу «помилку». Ви�
конання завдання зі збільшення розміру ренти 
за користування надрами успішно було 
реалізовано за рахунок ухвалення змін до 
Податкового кодексу. Щоправда, значна група 
депутатів з коаліції вважає, що розмір ренти для 
газовидобувних компаній є зависокою, тому 
було зареєстровано аж три законопроекти 
( ,  та ), покликані №2006�4 №2120 №2183
відновити «справедливість». 

Цікавою є ініціатива створення Єдиної дер�
жавної системи моніторингу виробництва, пос�
тачання, транспортування, споживання та оп�
лати за паливно�енергетичні ресурси і кому�
нальні послуги (проект закону ). Втім, №1640
виникають побоювання, що таким чином у дер�
жаві може бути створено ще один регуляторно�
каральний орган влади. 

Коаліція повністю не справилася із заплано�
ваним на  ІV квартал 2014 року ухваленням 
оновленої редакції Кодексу про надра,  яка 
поєднала б у собі удосконалені норми законів 
«Про нафту і газ», «Про газ (метан) вугільних 
родовищ», «Про державну геологічну службу», 
«Гірничий закон України»; підвищенням 
прозорості та спрощенням дозвільної системи; 
переходом до стимулюючого тарифоут�
ворення; створенням нормативно�правової 
бази для виконання інвестиційних програм у 
ядерно�енергетичній сфері. Зареєстровані 
чотири законопроекти, а саме:  щодо №1313
запровадження нових інвестиційних мож�
ливостей,  щодо утримання охоронних №1414
зон,  щодо міжнародної технічної до�№ 2168
помоги на Чорнобильській АЕС та № 1821 
щодо стимулювання використання альтер�
нативних джерел енергії, – на жаль, не можуть 
бути виправданням невиконаним зобов'я�
занням. При цьому реформування вугільної га�
лузі на сьогодні зовсім уже не цікавить членів 
коаліції.

ІНФРАСТРУКТУРА ТА 
ТРАНСПОРТ

Реформування транспорту не є на сьогодні 
пріоритетом для коаліції. Так, проблемам заліз�
ничного та міського транспорту й експлуатації 
доріг ніхто не приділив належної уваги. Щодо ін� 
ших завдань розділу, то для підвищення ефек�
тивності діяльності морських портів запро�
поновано законопроекти  (створення №1642
вільної економічної зони на території Одеського 
морського порту) та  (внесення змін до №2028
Закону України «Про морський транспорт»). 
Для забезпечення безпеки руху запропоновані 
законопроекти  (щодо фіксації адмінп�№1635
равопорушень) та  (щодо внесення змін №1671
до основних засад державної політики з 
забезпечення безпеки руху), відносно створен�
ня сприятливих умов для будівництва у авіацій�
ній сфері – законопроект  (щодо уточ�№1028
нення переліку об'єктів, при будівництві яких не 
відшкодовуються втрати сільськогосподарсь�
кого та лісогосподарського виробництва).

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН 
КОМУНАЛЬНИМИ 
ПОСЛУГАМИ ТА 
РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ 
ПОЛІТИКИ

Реформа житлово�комунальної сфери також не 
стала улюбленою темою депутатів коаліції. То�
му створення умов для ефективного управління 
житлом власниками, запровадження ринкових 
умов господарювання надавачів послуг з уп�
равління житлом, запровадження оплати за 
фактично спожиті послуги, встановлення пуб�
лічності щодо обговорення планів зі зміни 
теплопостачання так і залишилися поза увагою 
народних обранців. Навіть більше, ухвалені 
зміни до Податкового кодексу  загрожують нор�
мальному функціонуванню ОСББ. Зако�
нопроект  пропонує ліквідувати цю «но�№1892
вацію». Серед  законопроектів, які пропонують 
депутати коаліції до розгляду парламенту, 5 
стосуються регулювання надання послуг та 
захисту споживачів ( , , №1062 №1621
№ 1 6 7 3 № 1 4 3 9 № 1 7 1 4,   т а  )  т а  2  
передбачають створення механізмів для 
реалізації договорів енергосервісу (  та №1532
№1533). При цьому жоден з них так і не пе�
ретворився на повноцінний закон.

СОЦІАЛЬНО�ГУМАНІТАРНА 
СФЕРА

Проблеми забезпечення соціального захисту 
завжди були популярною сферою діяльності на�
родних обранців. Тому не дивно, що саме цій 
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проблемі присвячено 43 коаліційних законоп�
роекти. Серед них 24 в тій чи іншій мірі прис�
вячено проблемі соціального захисту внутріш�
ньопереміщених осіб, учасників бойових дій та 
їх сімей. Слід відзначити чотири законопроекти 
( , ,  та ), які №1087 №1314 №1713 №2063
спрямовано на встановлення єдиних принципів 
нарахування пенсій. На жаль, серед величезної 
кількості законопроектів відсутні пропозиції 
системних заходів щодо реформування сфери 
соціального захисту населення.

Іншим завданням цього розділу приділено наба�
гато менше уваги. В тій чи іншій мірі члени коа�
ліції намагалися досягнути запланованих цілей 
у сфері освіти (5 законопроектів) та культурній 
сфері (7 законопроектів). Прикро вразило, що 
реформування царини науки та інновацій  на�
родні обранці повністю проігнорували.

РЕФОРМА СИСТЕМИ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

На жаль, досить детально сформульовані 
завдання щодо реформи сфери охорони 
здоров'я виявилися «не по зубах» учасникам 
коаліції. Так, проігнорувавши всі запропоновані 
угодою реформи у сфері надання медичних 
послуг, окрім  недопущення зменшення 
соціальних гарантій медичних працівників 
(законопроекти  та ) й орга�№1164 №1332
нізації домедичної допомоги (законопроект 
№1516), члени коаліції сконцентрували свою 
увагу на здійсненні фармацевтичної політики (7 
законопроектів) та забезпеченні здорового 
способу життя та громадського здоров'я (7 
законопроектів). Досить характерним є прис�
кіплива увага народних депутатів до проблем 
державних закупівель із залученням іноземних 
організацій (зареєстровано  аж 5 частково аль�
тернативних законопроектів).

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

Основним завданням, зафіксованим у цьому 
розділі Коаліційної угоди, є приведення чинного 
законодавства до директив ЄС у сфері охорони 
навколишнього середовища. Депутати коаліції 
внесли 10 законопроектів, які покликані сприя�
ти досягненню цієї мети у різних сферах охоро�
ни навколишнього середовища. Щоправда, 
слід констатувати, що жоден із законопроектів 
так і не ухвалений на сьогодні. 

Детальна інформація щодо законоп�
роектів, по�даних політичними силами – 
членами коаліції, – у таблиці нижче. 

* * *

Методика Фундації «Відкрите суспільство»

Зафіксовані у Коаліційній угоді цілі та напрямки 
діяльності було проаналізовано на предмет їх�
ньої чесності певний нормативний критерій, 
який поєднує у собі морально�етичні засади з 
принципами відповідальності 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 
утопічні (нездійсненні) або надто абстрактні 
обіцянки позначаються як нереальні.

ЩИРІСТЬ: ухилення від досягнення цілей. 
Цьому критерію не відповідають, зокрема, ті цілі 
Коаліційної угоди , які не отримали формаль�
ного вираження принаймні у вигляді законоп�
роекту.

ПОСЛІДОВНІСТЬ: уникнення цілей, які супе�
речать одна одній. Винятком для цього критерію 
є непередбачувані обставини, з�поміж іншого 
військові дії, що дозволяє владі не дотриму�
ватися 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 
ініціаторів яких є хоча б один депутат коаліції. 

Статус реалізації цілей визначається ско�
рочено:

В – виконано (якщо конкретна ціль була 
досягнута в повній мірі, вона отримує статус 
«виконано»).

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 
відбулося, – така обіцянка характеризується як 
«частково виконано»).

НВ – не виконано (якщо не виявлено жодних 
намірів і намагань реалізувати заплановану 
ціль, вона набуває статусу «не виконано». Цей 
показник включає додаткові підсумкові харак�
теристики.
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№ Примітка

РЕФОРМА СИСТЕМИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
ТА ОБОРОНИ

1 + + + ЧВ

Реформування системи забезпечення 
національної безпеки і оборони:

Розробити та прийняти нові редакції 
Стратегії національної безпеки та 
Воєнної Доктрини, зміни до  законів Ук�
раїни «Про засади внутрішньої та зов�
нішньої політики» та «Про основи націо�
нальної безпеки» (до IV кварталу 2014 
року), запровадження в державі систе�
ми стратегічного планування та прог�
нозування з метою запобігання загро�
зам національній безпеці, уточнити 
функції РНБО (І квартал 2015).
Реформування всієї системи мобілізаційної 
підготовки та мобілізації України, створення 
взаємоузгодженої державної системи ін�
формаційної безпеки та розроблення і 
прийняття Концепції інформаційної без�
пеки, оптимізація структури розвідувальних 
органів України, проведення заходів із очи�
щення в розвідувальних органах України. 

№ 0005 (10.02.2015) Проект Закону про припинен�
ня дії окремих статей Договору про дружбу, співробіт�
ництво і партнерство між Україною і Російською Феде�
рацією. № 1135 (01.12.2014) Проект Закону про 
вогнепальну зброю цивільного призначення. № 1174 
(02.12.2014) Проект Закону про внесення змін до 
Кримінального кодексу України щодо встановлення 
відповідальності за злочини проти військовослуж�
бовців Державної прикордонної служби, Збройних 
сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби 
зовнішньої розвідки, Управління державної охорони 
України. № 1218 (03.12.2014) Проект Закону про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо застосування покарання у виді довічного поз�
бавлення волі. № 1297 (08.12.2014) Проект Закону 
про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї�
ни щодо припинення громадянства України осіб, котрі 
вчинили злочини проти основ національної безпеки 
України. № 1317 (09.12.2014) Проект Закону про 
внесення змін до деяких законів України щодо захисту 
інформаційного телерадіопростору України � 
готується на підпис. № 1357 (10.12.2014) Проект 
Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо Суспільного телебачення і радіомовлення 
України – готується на друге читання. № 1426 
(11.12.2014) Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо упорядку�
вання демократичного цивільного контролю над Воєн�
ною організацією держави. № 1629 (25.12.2014) 
Проект Закону про внесення зміни до Бюджетного 
кодексу України щодо розвідувальної діяльності � про�
позиція врахована. № 1768 (15.01.2015) Проект 
Закону про внесення змін до Закону України "Про 
телебачення і радіомовлення" (щодо участі іноземних 
осіб в телерадіоорганізаціях) � очікує розгляду. № 
1768�1 (31.01.2015) Проект Закону про внесення 
змін до Закону України "Про телебачення і радіо�
мовлення" (щодо участі іноземних осіб в телера�
діоорганізаціях). № 1831 (23.01.2015) Проект Зако�
ну про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення прозорості власності засобів масової 
інформації, а також реалізації принципів державної 
політики в сфері телебачення і радіомовлення. 
№1915 (02.02.2015) Проект Закону про внесення 
змін до статті 17 Закону України "Про оборону 
України" (щодо захисту громадянами України суве�
ренітету і територіальної цілісності України). № 2070 
(09.02.2015) Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України з прикордонних 
питань. № 2071 (09.02.2015) Проект Закону про 
внесення змін до Закону України "Про основи націо�
нальної безпеки України" щодо змін статусу держави. 
№ 2130 (13.02.2015) Проект Закону про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо забез�
печення застосування санкцій до держави�агресора. 
№ 2139 (13.02.2015) Проект Закону про внесення 
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змін до деяких законодавчих актів України щодо 
удосконалення механізмів боротьби з тероризмом. № 
1725 (13.01.2015) Проект Закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України (щодо 
скасування неучасті України у воєнно�політичних 
союзах). №1771 (15.01.2015) Проект Закону про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо підлягання призову на військову службу або 
збори народних депутатів України. № 1886 
(29.01.2015) Проект Закону про внесення зміни до 
К р и м і н а л ь н о г о  к о д е к с у  Ук р а ї н и  ( щ о д о  
відповідальності за публічні заклики до ухилення від 
призову за мобілізацією). № 1886�1 (12.02.2015) 
Проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо відповідальності за 
публічні заклики до ухилення від призову за 
мобілізацією у період проведення антитерористичної 
операції. № 2082 (09.02.2015) Проект Закону про 
внесення змін до статті 23 Закону України "Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (щодо 
гарантій для осіб, які працюють у сільському 
господарстві). № 2145 (16.02.2015) Проект Закону 
про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо удосконалення порядку призову на 
військову службу медичних працівників).

Реформування Збройних сил України. 

Прийняття Програми розвитку Зброй�
них сил, Програми розвитку озброєнь 
та військової техніки. Виведення з підпо�
рядкування Мінінфраструктури Держс�
пецтрансслужби та включення її до 
складу ЗСУ. Оптимізація та відповідне 
скорочення структури МО та ГШ. Збіль�
шення грошового утримання військо�
вослужбовців, підвищення престижу 
військової професії та мотивації на про�
ходження військової служби військовос�
лужбовців. Внесення змін до чинного 
законодавства з метою впровадження 
механізму призначення військових ко�
мендантів територій, щойно звільнених 
з�під контролю ворожих збройних 
формувань. Внесення змін до законів Ук�
раїни «Про оборону» та «Про правовий 
режим воєнного стану» з метою більш 
чіткого визначення порядку підпоряд�
кування утворених відповідно до зако�
нів України військових формувань. 
Створення військово�патріотичної орга�
нізації – 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, Впро�

№ 1762 (15.01.2015) Проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо 
посилення відповідальності військовослужбовців, 
надання командирам додаткових прав та покладання 
обов'язків у особливий період � передано на підпис. 
№1841 (26.01.2015) Проект Закону про внесення 
змін до Закону України "Про очищення влади" щодо 
додаткових заходів із забезпечення обороноз�
датності держави � закон підписано. №1855 
(27.01.2015) Проект Закону про військовоцивільні 
адміністрації � передано на підпис. № 2030 
(05.02.2015) Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про боротьбу з тероризмом" (щодо 
оперативного управління антитерористичними 
операціями). № 2046 (05.02.2015) Проект Закону 
про внесення змін до пункту 10 розділу ІІІ "Прикінцеві 
положення" Закону України "Про внесення змін та 
визнання такими, що втратили чинність, деяких 
законодавчих актів України" щодо грошового 
забезпечення у 2015 році окремих категорій 
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького 
складу та працівників. № 2154 (17.02.2015) Проект 
Закону про внесення змін до Закону України "Про 
Статут внутрішньої служби Збройних сил України" 
щодо використання персональних пристроїв 
безпроводового доступу. 

+ + � НВ
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вадження дієвих механізмів фінансування 
будівництва житла. Реформування та опти�
мізація системи військової освіти з ураху�
ванням кращих практик країн – членів 
НАТО.

Реформа оборонно�промислового 
комплексу. Оптимізація системи фінан�
сової діяльності Державного концерну 
«Укроборонпром». Створення міжві�
домчої комісії з питань розвитку обо�
ронно�промислового комплексу при 
Кабінеті Міністрів України (у форматі 
консультативно�дорадчого органу)  (І 
квартал 2015).
Розробка Концепції імпортозаміщення та 
створення нових промислових потуж�
ностей, відновлення роботи втрачених важ�
ливих підприємств ОПК, відновлення при�
пинених важливих програм розробки перс�
пективних зразків озброєння та військової 
техніки, організація співробітництва у галузі 
розробок озброєння та військової техніки з 
іноземними виробниками, запровадження 
механізмів надання можливості приватним 
розробникам розробляти та випро�
бовувати продукцію військового та спе�
ціального призначення.

№ 1029 (27.11.2014) Проект Закону про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо податку з 
валового доходу великих підприємств для за�
безпечення обороноздатності України. № 1694 
(12.01.2015) Проект Закону про внесення змін до 
статті 197 Податкового кодексу України (щодо ство�
рення сприятливих умов для забезпечення виконання 
контрактів та договорів державного оборонного за�
мовлення) – готується на друге читання. № 1695 
(12.01.2015) Проект Закону про внесення змін до 
статті 287 Митного кодексу України (щодо створення 
сприятливих умов для забезпечення виконання конт�
рактів та договорів державного оборонного 
замовлення) – готується на друге читання. № 1737 
(14.01.2015) Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про державне оборонне замов�
лення" (щодо врегулювання розбіжностей законо�
давства у сфері процедури закупівлі озброєння, війсь�
кової і спеціальної техніки). № 1738 (14.01.2015) 
Проект Закону про внесення змін до Закону України 
"Про державне оборонне замовлення" (щодо відно�
син у сфері виконання державного оборонного за�
мовлення). № 1793 (19.01.2015) Проект Закону про 
внесення змін до Кримінального кодексу України (що�
до відповідальності за придбання неякісної продукції 
оборонного призначення) – очікує розгляду. № 1817 
(22.01.2015) Проект Закону про внесення змін до 
пункту 2 "Прикінцевих положень" Закону України 
"Про внесення змін до Податкового кодексу України" 
щодо звільнення від оподаткування продукції обо�
ронного призначення – передано на підпис. № 2103 
(11.02.2015) Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України (щодо посилення 
відповідальності за послаблення обороноздатності 
України). № 2104 (11.02.2015) Проект Закону про 
внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо 
кредитної політики для оборонних підприємств). № 
2185 (20.02.2015) Проект Закону про особливості 
здійснення державних закупівель товарів, робіт і пос�
луг для забезпечення потреб оборони в особливий 
період, надзвичайний стан та у період проведення 
антитерористичної операції.

+ + + НВ

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

№ 1848 (27.01.2015) Проект Закону про внесення 
змін до Закону України "Про Національну гвардію Ук�
раїни" (щодо удосконалення організації та порядку 
діяльності Національної гвардії) – передано на підпис. 

+ + + ЧВ

Оптимізація Служби безпеки України 
Розробка та прийняття нової редакції 

–+ + � НВ
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Закону України «Про службу безпеки 
України».

Статус тимчасово окупованих та тимча�
сово непідконтрольних територій. Фор�
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 облас�
тей.

№ 0942 (27.11.2014) Проект Закону про внесення 
змін до Податкового кодексу України (про тимчасові 
заходи на період проведення антитерористичної опе�
рації). № 0945 (27.11.2014) Проект Закону про про�
тидію і запобігання сепаратизму та подолання наслід�
ків сепаратистської діяльності на території України 
(десепаратизацію). №1011 (27.11.2014) Проект За�
кону про визнання таким, що втратив чинність, Закону 
України "Про особливий порядок місцевого самов�
рядування в окремих районах Донецької та Лугансь�
кої областей" від 16 вересня 2014 року  1680�VII.  
№1011�1 (28.11.2014) Проект Закону про визнання 
таким, що втратив чинність, Закону України "Про 
особливий порядок місцевого самоврядування в окре�
мих районах Донецької та Луганської областей" � очі�
кує розгляду. № 1278 (10.12.2014) Проект Закону 
про визнання самопроголошених організацій "До�
нецька народна республіка" та "Луганська народна 
республіка" терористичними організаціями. № 1303 
(09.12.2014) Проект Закону про внесення змін до 
Кримінального кодексу України щодо відповідаль�
ності за злочини проти основ національної безпеки 
України. № 1419 (11.12.2014) Проект Закону про 
внесення змін до Митного кодексу України (щодо 
зменшення строку тимчасового зберігання товарів 
гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених 
осіб). № 1420 (11.12.2014) Проект Закону про вне�
сення змін до Податкового кодексу України (щодо 
звільнення від оподаткування доходів у вигляді 
гуманітарної, благодійної, технічної допомоги, отри�
маних внутрішньо переміщеними особами). № 1529 
(22.12.2014) Проект Закону про особливий порядок 
здійснення окремих повноважень органів місцевого 
самоврядування на період проведення антитерорис�
тичної операції в Донецькій та Луганській областях � 
очікує розгляду. № 1597 (23.12.2014) Проект За�
кону про внесення змін до статті 2 Закону України 
"Про здійснення державних закупівель" (щодо пред�
метів закупівлі, на яких не поширюється дія Закону). 
№1788 (16.01.2015) Проект Закону про внесення 
змін до статті 124 Конституції України (щодо визнання 
положень Римського статуту). №1835 (26.01.2015) 
Проект Закону про внесення змін до деяких законо�
давчих актів України щодо забезпечення реалізації 
конституційних прав внутрішньо переміщених осіб. 
№1849 (27.01.2015) Проект Закону про внесення 
змін до Кримінального та Кримінального процесуаль�
ного кодексу України (щодо військових злочинів) � 
готується на друге читання. №1849 (27.01.2015) 
Проект Закону про внесення змін до Кримінального та 
Кримінального процесуального кодексу України 
(щодо військових злочинів) � готується до другого чи�
тання. № 2031 (05.02.2015) Проект Закону про вне�
сення змін до статті 208 Кримінального проце�
суального кодексу України (щодо затримання уповно�
важеною службовою особою). № 2032 (05.02.2015) 
Проект Закону про внесення змін до статті 214 Кримі�
нального процесуального кодексу України (щодо 

+ + + НВ
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необхідності проведення додаткової перевірки заяви, 
повідомлення про вчинення правопорушення). № 
2078 (09.02.2015) Проект Закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо удос�
коналення правового режиму спадкування на 
тимчасово окупованій території України та території 
здійснення антитерористичної операції. № 2080 
(09.02.2015) Проект Закону про внесення змін до 
Кримінального та Кримінального процесуального ко�
дексів України (щодо відповідальності за публічне 
заперечення чи виправдання військовій агресії Ро�
сійської Федерації по відношенню до України у 2014�
2015 роках). № 2126 (13.02.2015) Проект Закону 
про внесення змін до Податкового кодексу України 
(щодо особливостей оподаткування господарських 
операцій у зв'язку із знищенням майна суб'єктів госпо�
дарювання в результаті ведення бойових дій в зоні 
АТО). № 2139 (13.02.2015) Проект Закону про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення механізмів боротьби з теро�
ризмом. № 2159 (17.02.2015) Проект Закону про 
внесення змін до статті 3 Закону України "Про забез�
печення прав і свобод громадян та правовий режим на 
тимчасово окупованій території України" (щодо обся�
гу тимчасово окупованої території, її природних ре�
сурсів та об'єктів спадщини). № 2166 (18.02.2015) 
Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо посилення гарантії дотримання прав і 
свобод внутрішньо переміщених осіб. № 2167 
(18.02.2015) Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб" (щодо компенсації вар�
тості пошкодженого майна). № 2182 (20.02.2015) 
Проект Закону про внесення змін до Закону України 
"Про електроенергетику" (щодо особливостей регу�
лювання відносин у сфері енергетики на території, де 
органи державної влади тимчасово не здійснюють 
або здійснюють не в повному обсязі свої повно�
важення). № 1531 (22.12.2014) Проект Закону про 
врегулювання правовідносин між споживачами фі�
нансових послуг та банками і фінансовими устано�
вами щодо соціального захисту незахищених верств 
населення, учасників АТО, бойових дій та членів їх 
сімей.

КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА2

Забезпечення публічного та відповідаль�
ного процесу внесення змін до Конституції 
України.

Неможливо оцінити

ОНОВЛЕННЯ ВЛАДИ ТА 
АНТИКОРУПЦІЙНА 
РЕФОРМА

3 + � � НВ –

Створення Національного анти�
корупційного бюро України. Створення 
Національного агентства з питань 

№ 1595 (23.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до Закону України "Про дорожній рух" (щодо 
надання інформації про зареєстровані транспортні 

+ � � НВ
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№ ПриміткаПункт Коаліційної угоди 2014

запобігання корупції (у тому числі 
створення електронної системи подання 
та оприлюднення декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій 
держави або м ісцевого  самов�
рядування)  (І квартал 2015). Створення 
Національного агентства з питань запобі�
гання корупції.

засоби з Єдиного державного реєстру). № 1660�1 
(09.01.2015) Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо забезпе�
чення діяльності Національного антикорупційного 
бюро України та Національного агентства України з 
питань запобігання корупції – пропозиції враховано. 
№1660�д (30.01.2015) Проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення діяльності Національного антикоруп�
ційного бюро та Національного агентства з питань 
запобігання корупції – передано на підпис. № 1690 
(31.12.2014) Проект Закону про внесення змін до 
Кримінального кодексу України (щодо скасування 
статт і  370 Провокація підкупу).  № 1741 
(14.01.2015) Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо забез�
печення належного функціонування антикорупційних 
органів. № 1595 (23.12.2014) Проект Закону про 
внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" 
(щодо надання інформації про зареєстровані транс�
портні засоби з Єдиного державного реєстру). 
№1161 (02.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до деяких законів України щодо залучення до 
роботи у державних органах іноземців відповідно до 
державних інтересів України.

Впровадження процедури перевірки на 
доброчесність та моніторингу способу жит�
тя осіб, уповноважених на виконання функ�
цій держави або місцевого самовря�
дування. Ліквідація корупційних схем у дер�
жавному секторі.

№ 1122 (01.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до Закону України "Про статус народного депу�
тата України" (щодо оприлюднення задекларованих 
доходів). 

+ � � НВ

Прийняття комплексних змін до зако�
нодавства щодо забезпечення прозорості 
фінансування партій та виборчих кампаній.

–+ � � НВ

Обов'язкове оприлюднення органами вла�
ди наборів даних, які придатні для наступної 
автоматизованої обробки, зокрема стосов�
но суспільно важливої інформації.

№ 1181 (02.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до деяких законів України (щодо адресного пош�
тового інформування про пільги та інші види соціаль�
ної допомоги маломобільних та інших соціально враз�
ливих груп населення). №1228 (03.12.2014) Проект 
Закону про внесення змін до Закону України "Про 
комітети Верховної Ради України" (щодо доступу засо�
бів масової інформації до засідань комітетів Вер�
ховної Ради України). №1591 (23.12.2014) Проект 
Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо забезпечення відкритості та доступу до інфор�
мації про діяльність Верховної Ради України, її коміте�
тів та народних депутатів України. 

+ � � НВ

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

–+ � � НВ

Створення (визначення) незалежного 
органу державного нагляду у сфері 

–+ � � НВ
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забезпечення 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).

–+ � � НВ

СУДОВА РЕФОРМА4 + � � НВ –

Добір на суддівські посади в судах всіх 
рівнів лише за конкурсом на підставі 
об'єктивних критеріїв (критерії добро�
чесності, повне декларування доходів і вит�
рат, високі професійні та моральні якості, 
удосконалені процедури проведення від�
біркового та кваліфікаційного іспитів, меха�
нізми впливу на кар'єру судді рішень Євро�
пейського суду, запровадження механізмів 
участі громадськості, впливу на кар'єру суд�
ді рішень Європейського Суду).

№1716 (13.01.2015) Проект Закону про внесення 
змін до частини першої статті 64 Закону України "Про 
судоустрій і статус суддів" (щодо вимог до кандидатів 
на посаду судді). №1881 (29.01.2015) Проект Зако�
ну про внесення змін до деяких законодавчих актів Ук�
раїни щодо удосконалення механізму відновлення до�
віри до судової влади.

+ � � НВ

Вдосконалення процесуального зако�
нодавства. Забезпечення реального ви�
конання судових рішень.

№1225 (03.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України (щодо 
встановлення строку видачі виконавчих документів). 
№1415 11.12.2014 Проект Закону про внесення 
змін до Господарського процесуального кодексу Ук�
раїни (щодо порядку надсилання копій апеляційної та 
касаційної скарг).№2029 (05.02.2015) Проект 
Закону про внесення змін до Цивільного проце�
суального кодексу України (щодо забезпечення 
права на касаційне оскарження ухвал суду першої 
інстанції). № 2055 (06.02.2015) Проект Закону про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо врегулювання питання примусового виконання 
мирової угоди. 

+ � � НВ

Удосконалити діяльність Вищої ради юс�
тиції та Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів (принципи формування).

–+ � � НВ

Зменшення кількості рівнів суддівського 
самоврядування.

№1497 (17.12.201) Проект Закону про внесення 
змін до Закону України "Про судоустрій і статус 
суддів" щодо удосконалення засад організації та 
функціонування судової влади відповідно до євро�
пейських стандартів � пропозиція врахована. 

+ � � НВ

Встановлення підстав для притягнення 
судді до дисциплінарної відповідаль�
ності. 

№1321 (09.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до Закону України "Про Вищу раду юстиції" (що�
до граничних строків проведення перевірки). №1620 
(24.12.2014) Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України (щодо спрощення проведення 
аудіо� і відеофіксації судового засідання предс�
тавниками ЗМІ). №1719 (13.01.2015) Проект Зако�
ну про внесення змін до Закону України "Про судоуст�

+ + � ЧВ
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рій і статус суддів" (щодо забезпечення кваліфі�
кованого та компетентного судочинства). №1727 
(13.01.2015) Проект Закону про внесення зміни до 
статті 3 Закону України "Про доступ до судових 
рішень" щодо Єдиного державного реєстру судових 
рішень. № 1746 (14.01.2015) Проект Закону про 
внесення змін до Закону України "Про судоустрій та 
статус суддів" (щодо підвищення відповідальності суд�
дів). №1746�1 (29.01.2015) Проект Закону про вне�
сення змін до Закону України "Про судоустрій і статус 
суддів" щодо посилення дисциплінарної відповідаль�
ності.

Адвокатам буде відведена важлива 
роль у функціонуванні системи право�
суддя. 

№ 1794 (19.01.2015) Проект Закону про внесення 
змін до Закону України "Про адвокатуру та адво�
катську діяльність" (щодо статусу і гарантій адво�
катської діяльності та формування органів адвокатсь�
кого самоврядування). №1794�1 (04.02.2015) 
Проект Закону про внесення змін до Закону України 
"Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та деяких 
інших законодавчих актів України (щодо статусу і 
гарантій адвокатської діяльності та формування і 
роботи органів адвокатського самоврядування). 
№1866 (27.01.2015) Проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо за�
безпечення реалізації права фізичних та юридичних 
осіб на професійний захист та представництво їх інте�
ресів у судах та інших державних органах. 

+ � � НВ

Забезпечення реального виконання су�
дових рішень. 

–+ � � НВ

Забезпечена практична реалізація но�
вого Закону України «Про прокурату�
ру» та посилено контроль за витратами 
прокурорів і їх сімей. Обмеження ком�
петенції прокуратури лише сферою 
кримінальної юстиції.

№1605 (24.12.2014) Проект Закону про внесення 
зміни до статті 46 Закону України "Про прокуратуру" 
(щодо умов для залучення фахівців) � закон підписано. 
№1734 (14.01.2015) Проект Закону про внесення 
змін до Закону України "Про прокуратуру" (щодо 
окремих питань діяльності всеукраїнської конференції 
працівників прокуратури та місцевих прокуратур). 
№1858 (27.01.2015) Проект Закону про внесення 
змін у додаток до Закону України "Про прокуратуру" 
(щодо упорядкування структури місцевих прокуратур 
Житомирської області). № 2098 (10.02.2015) 
Проект Закону про внесення змін до законів України 
"Про прокуратуру" щодо конкурсного порядку відбо�
ру кандидатів на посаду Генерального прокурора Ук�
раїни та виключення підстав для його необґрунто�
ваного звільнення.

+ � � НВ

Внесення змін до Конституції стосовно: 
підвищення вимог до суддів; прозорості 
системи судів; обмеження недо�
торканності суддів;оновлення суд�
дівського корпусу. Створення єдиного 
незалежного від політичного впливу 
органу, який відповідатиме за приз�
начення, кар'єру та звільнення суддів.

–+ � � НВ
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РЕФОРМА СИСТЕМИ 
ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ

5 + + + НВ –

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

№ 1187 02.12.2014 Проект Закону про систему до�
судового слідства України та статус слідчих. №1220 
(03.12.2014) Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України (щодо вдос�
коналення порядку здійснення досудового розс�
лідування). №1221 (03.12.2014) Проект Закону про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення порядку проведення досудового 
розслідування у формі дізнання. 

+ + + НВ

Формування нової системи МВС (за�
безпечення можливості формування 
міністерством політики у сфері право�
порядку, створення національної поліції, 
створення нової системи атестації та про�
ведення переатестації, перехід до три�
рівневої системи підготовки, впровадження 
прозорого конкурсного відбору).

№ 1692 (12.01.2015) Проект Закону про Націо�
нальну поліцію. №1692�1 (27.01.2015) Проект За�
кону про поліцію і поліцейську діяльність. № 1747 
(14.01.2015) Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, 
завданої громадянинові незаконними діями органів, 
що здійснюють оперативно�розшукову діяльність, 
органів досудового розслідування, прокуратури і су�
ду" (щодо підвищення майнової відповідальності суд�
дів та працівників правоохоронних органів). 

+ � + НВ

Створення Державного бюро розслі�
дування. 

№ 2114 (12.02.2015) Проект Закону про Державне 
бюро розслідувань. 

+ � + НВ

Створення муніципальної міліції. –� � � НВ

Створення Військової поліції. №1882 (29.01.2015) Проект Закону про Військову 
поліцію. 

+ + + НВ

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).

№ 1057 (27.11.2014) Проект Закону про внесення 
змін до деяких законів України щодо порядку притяг�
нення до кримінальної відповідальності народного 
депутата України за вчинення корупційного право�
порушення. №1068�1 (02.12.2014) Проект Закону 
про вибори народних депутатів України (за відкрити�
ми партійними списками). №1068�2 (11.12.2014) 
Проект Закону про вибори народних депутатів 
України. №1895 (30.01.2015) Проект Закону про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
(щодо накладення стягнення на народного депутата 
за порушення вимог щодо особистого голосування). 
№1744 (14.01.2015) Проект Закону про внесення 
змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо 
забезпечення особистого голосування народними 
депутатами України).  №1032 (27.11.2014) Проект 
Закону про відкликання народного депутата України.

+ � + НВ

Удосконалення системи місцевих вибо�
рів (проведення місцевих виборів з ураху�
ванням реформи децентралізації місцевого 

№1150�1 (12.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до Закону України "Про вибори депутатів Вер�
ховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих 

+ + � НВ
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самоврядування, збереження мажори�
тарної системи на рівні сільських та селищ�
них рад та запровадження пропорційної ви�
борчої системи з відкритими списками при 
проведенні місцевих виборів на інших рів�
нях, запровадження виборів міських голів 
великих міст у два тури, зменшення гра�
ничної кількості депутатів місцевих рад; вне�
сення змін до законодавства про статус сто�
лиці – міста Києва).

рад та сільських, селищних, міських голів" (щодо змен�
шення загального складу місцевих рад). №1292 
(08.12.2014) Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ра�
ди Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів" (щодо виборів 
міських голів за принципом абсолютної більшості го�
лосів). № 2123 (12.02.2015) Проект Закону про вне�
сення змін до Закону України "Про статус депутатів 
місцевих рад" (щодо спрощення процедури відк�ли�
кання депутатів).  №1133 (01.12.2014) Проект Зако�
ну про визнання таким, що втратив чинність, Закону 
України від 6 листопада 2012 року № 5475�VI "Про 
всеукраїнський  референдум".   №1133�1 
(01.12.2014) Проект Закону про визнання таким, що 
втратив чинність, Закону України "Про всеук�
раїнський референдум".

Децентралізація та реформа місцевого 
самоврядування.

Забезпечити ресурсне забезпечення 
місцевого самоврядування, сплату по�
датку на доходи фізичних осіб виключ�
но за місцем здійснення діяльності пра�
цівника, забезпечити місто Київ належ�
ним фінансовим ресурсом для виконан�
ня столичних функцій, надати права ор�
ганам місцевого самоврядування обслу�
говувати місцеві бюджети за доходами і 
видатками спеціального фонду в бан�
ківських установах, реформувати пода�
ток на нерухомість у відповідності, за�
провадити горизонтальну систему ви�
рівнювання спроможності місцевих 
бюджетів за доходами, запровадити 
формульні розрахунки галузевих 
трансфертів, спростити механізми дос�
тупу органів місцевого самоврядування 
до кредитних ресурсів, забезпечити 
можливості взяття довгострокових бюд�
жетних зобов'язань за проектами дер�
жавно�приватного партнерства (І квар�
тал 2015).
Ефективний розподіл повноважень форму�
вання самодостатніх громад, реформувати 
територіальні органи влади на місцевому 
рівні.  

№ 0914 (27.11.2014) Проект Закону про внесення 
змін до статті 30 Закону України "Про місцеве самов�
рядування в Україні" щодо обліку та технічної 
інвентаризації. №1159 (02.12.2014) Проект Закону 
про деякі заходи щодо посилення ролі територіальних 
громад в управлінні земельними ресурсами – очікує 
розгляду. №1252 (04.12.2014) Проект Закону про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо розширення повноважень органів місцевого 
самоврядування у сфері земельних відносин. №1305 
(09.12.2014) Проект Закону про внесення зміни до 
прикінцевих та перехідних положень Закону України 
"Про Державний земельний кадастр" (щодо 
державної реєстрації права власності на земельні 
ділянки за межами населених пунктів). №1306 
(09.12.2014) Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про оцінку земель" (щодо оцінки 
земель за межами населеного пункту міст обласного 
підпорядкування). №1320 (09.12.2014) Проект 
Закону про внесення змін до статті 6 Декрету Кабінету 
Міністрів України "Про державне мито" (щодо зара�
хування до бюджету місцевого самоврядування дер�
жавного мита за вчинення нотаріальних дій з від�
чуження нерухомого майна за його місцем знаход�
ження). №1322 (09.12.2014) Проект Закону про 
внесення змін до статті 8 Житлового кодексу 
Української РСР (щодо визначення порядку пере�
ведення жилих будинків і приміщень у нежилі). №1473 
(15.12.2014) Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" (щодо уточнення порядку здійснення окремих 
повноважень). №1483 (16.12.2014) Проект Закону 
про внесення змін до Основ законодавства України 
про охорону здоров'я (щодо забезпечення консти�
туційних гарантій надання (громадянам безоплатної 
медичної допомоги) (фінансування місцевої медицини 
за принципом 50 на 50). №1615 (24.12.2014) 
Проект Закону про внесення змін до деяких 

+ + � ЧВ

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА 
РЕФОРМА ПУБЛІЧНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ

7 + + � ЧВ –
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законодавчих актів України щодо доповнення повно�
важень по вчиненню нотаріальних дій посадовими 
особами органів місцевого самоврядування у 
населених пунктах, де немає нотаріусів. №1622 
(24.12.2014) Проект Закону про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України (щодо збору за операції 
поводження з відходами). №1623 (24.12.2014) 
Проект Закону про внесення змін до Податкового 
кодексу України (щодо збору за операції поводження 
з відходами). №1633 (25.12.2014) Проект Закону 
про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо порядку надання спеціальних дозволів 
на користування надрами). №1641 (26.12.2014) 
Проект Закону про право громадян ініціювати розг�
ляд нормативно�правових актів органами влади та 
місцевого самоврядування. №1728 (14.01.2015) 
Проект Закону про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України (щодо видатків на органи місцевого 
самоврядування) – пропозиції враховані. №1766 
(15.01.2015) Проект Закону про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України (щодо уточнення та 
приведення окремих положень у відповідність до норм 
діючого законодавства) – закон підписано. №1900 
(30.01.2015) Проект Закону про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України (щодо посилення 
фінансової самодостатності територіальних громад). 
№ 2006 (03.02.2015) Проект Закону про внесення 
змін до Податкового кодексу України (щодо корисних 
копалин місцевого значення). № 2019 (04.02.2015) 
Проект Закону про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України (щодо недопущення зниження фінан�
сової спроможності місцевих бюджетів в період ре�
формування адміністративно�територіального уст�
рою України). № 2053 (06.02.2015) Проект Закону 
про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
(щодо забезпечення бюджетної автономії та фі�
нансової самостійності місцевих бюджетів). №2062 
(06.02.2015) Проект Закону про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України (щодо фінансування 
тимчасових касових розривів місцевих бюджетів). № 
2096 (10.02.2015) Проект Закону про внесення змін 
до Бюджетного кодексу України щодо децентралізації 
та гарантування фінансової самостійності органів 
місцевого самоврядування. № 2174 (19.02.2015) 
Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України (щодо реорганізації та ліквідації навчально�
виховних закладів державної та комунальної форм 
власності за погодженням територіальних громад).

Реформа публічної служби.  

Прийняття нової редакції Закону «Про 
державну службу» (ІV квартал 2014), 
оптимізація органів державної влади, 
реформа Кабінету Міністрів, системи ін�
ших державних органів, зміни до Зако�
ну України «Про центральні органи ви�
конавчої влади», прийняття закону про 
імпічмент Президента (І квартал 2015). 

№ 1030 (27.11.2014) Проект Закону про внесення 
змін до Закону України "Про статус народного депу�
тата України" (щодо помічників�консультантів народ�
ного депутата). №1072 (08.12.2014) Проект Закону 
про внесення змін до Закону України "Про державну 
службу" (щодо відтермінування набрання чинності) � 
закон підписано. №1097 (28.11.2014) Проект Зако�
ну про порядок імпічменту Президента України. 
№1616 (24.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо всту�
пу на державну службу та службу в органах місцевого 
самоврядування.

+ + � НВ
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Запровадити електронне врядування. № 1177 (02.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до Закону України "Про звернення громадян" 
(щодо обов'язкового реагування суб'єктів владних 
повноважень на електронні народні ініціативи 
(петиції). № 1727 (13.01.2015) Проект Закону про 
внесення зміни до статті 3 Закону України "Про доступ 
до судових рішень" щодо Єдиного державного 
реєстру судових рішень. № 1919 (02.02.2015) 
Проект Закону про внесення змін до Закону України 
"Про звернення громадян" та деяких інших законів 
України (щодо розширення можливостей громадян 
участі в управлінні державними і громадськими спра�
вами, в удосконаленні роботи органів державної вла�
ди і місцевого самоврядування, у відстоюванні своїх 
прав і законних інтересів). № 2133 (13.02.2015) 
Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу 
України (щодо помилок у митній декларації та вдос�
коналення електронного декларування). № 1727 
(13.01.2015) Проект Закону про внесення зміни до 
статті 3 Закону України "Про доступ до судових рі�
шень" щодо Єдиного державного реєстру судових 
рішень.

� � � НВ

Реформувати публічні фінанси. № 0949 (27.11.2014) Проект Закону про відкритість 
використання публічних коштів � передано на підпис. 

+ � � НВ

Реформувати державні закупівлі. № 1470 (15.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до Закону України "Про телебачення і ра�
діомовлення" (щодо ідентифікації телерадіопрограм 
та/або �передач, �реклами, створених за бюджетні 
кошти). № 1648 (26.12.2014) Проект Закону про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо врегулювання державних закупівель (щодо 
підвищення рівня конкуренції). №1782 (16.01.2015) 
Проект Закону про внесення змін до Закону України 
"Про здійснення державних закупівель" (щодо відмови 
учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у 
процедурі закупівлі та попередній кваліфікації 
учасників закупівель). № 1909 (02.02.2015) Проект 
Закону про внесення змін до Закону України "Про 
здійснення державних закупівель" (щодо вдоскона�
лення законодавства).

+ � � НВ

Реформувати управління державною 
власністю та приватизацією.

№ 1012 (27.11.2014) Проект Закону про внесення 
змін до деяких законів України (щодо мораторію на 
приватизацію культових будівель та майна) – 
отримано проект. № 1227 (03.12.2014) Проект 
Закону про внесення зміни до Закону України "Про 
перелік об'єктів права державної власності, що не 
підлягають приватизації" (щодо виключення Дер�
жавного племзаводу "Плосківський" з переліку 
об'єктів, що не підлягають приватизації). № 1327 
(09.12.2014) Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про оренду державного і кому�
нального майна" (щодо особливостей орендних 
відносин дошкільних навчальних закладів). № 1482 
(16.12.2014) Проект Закону про внесення змін до 
Земельного кодексу України (щодо спрощення про�
цедури продажу земельних ділянок комунальної влас�
ності або прав на них на конкурентних засадах, а 

+ � � НВ
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також щодо підстав та механізму відшкодування 
збитків власникам землі). № 1829 (23.01.2015) 
Проект Закону про внесення змін до Закону України 
"Про оренду державного та комунального майна" 
щодо вдосконалення правового регулювання 
орендних відносин. № 1865 (27.01.2015) Проект 
Закону про внесення змін до Закону України "Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страху�
вання" (щодо забезпечення фінансування санаторіїв�
профілакторіїв підприємств, установ, навчальних 
закладів та організацій).

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРИСКОРЕНОГО 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

8 + + � НВ –

Розроблення довгострокової стратегії 
розвитку високотехнологічних ви�
робництв із визначенням галузей�
драйверів. 

–+ � � НВ

Формування через залучення при�
ватних інвесторів сучасної індуст�
ріальної та інноваційної інфраструк�
тури.

–� � � НВ

Законодавче встановлення стиму�
люючих особливостей для нових вироб�
ництв, науково�дослідних центрів, а та�
кож компаній сфери інформаційних 
технологій. 

№ 1609 (24.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо особ�
ливості справляння земельного податку. 

+ � � НВ

Законодавче запровадження захи�
щених ринкових механізмів інвесту�
вання в енергомодернізацію.

–+ + � НВ

Забезпечення розбудови інноваційної 
інфраструктури та ефективної системи 
захисту інтелектуальної власності і 
трансферу технологій. 

№ 1812 (22.01.2015) Проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо 
права інтелектуальної власності на службові твори. 
№1891 (30.01.2015) Проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо 
правової охорони промислових зразків. № 2047 
(05.02.2015) Проект Закону про внесення зміни до 
статті 13 Закону України "Про авторське право і су�
міжні права" (щодо співавторства на інтерв'ю).

� + � НВ

Запровадження системного міжнарод�
ного просування українських виробни�
ків  та України як зовнішнього виробни�
чого майданчика для глобальних ринків 
та науково�дослідницької платформи 
для багатонаціональних високотехно�
логічних корпорацій.

–+ + � НВ
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РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА, 
РОЗВИТОК 
ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ 
КОНКУРЕНЦІЇ

9 + + � НВ –

Створення сприятливого для інвестицій 
середовища (зменшення кількості доку�
ментів дозвільного характеру, забезпечен�
ня істотного поліпшення умов ведення 
бізнесу за тими напрямами, які врахо�
вуються «Doing Business», забезпечення 
ефективного захисту прав приватної влас�
ності, забезпечення протягом одного року 
заміни існуючої системи регулювання підп�
риємницької діяльності на європейську, за�
безпечення умов для розвитку телекому�
нікаційних мереж 4 та 5 поколінь, впро�
вадження загальнодержавного широкос�
мугового доступу до мережі Інтернет). 

–+ � � НВ

Реформи у антимонопольній сфері (за�
безпечення прозорості у діяльності органів 
АМКУ, спрощення системи контролю за 
концентраціями встановлення дисциплі�
нарної відповідальності посадових осіб ).

№ 2102 (11.02.2015) Проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо за�
безпечення прозорості діяльності Антимонопольного 
комітету України. 

+ � � НВ

Податкова реформа (зменшення подат�
ків до 9, скорочення кількості та обсягів 
податкової звітності та розширення 
електронних сервісів, забезпечення 
прозорості та передбачуваності подат�
кової системи, відповідність контролю за 
трансфертним ціноутворенням принци�
пам ОЕСР, відмова від каральної моделі 
податкового контролю, зменшення фіс�
кального навантаження на фонд оплати 
праці, сплата податку з доходів фізич�
них осіб виключно за місцем здійснення 
діяльності працівника, зменшення чи�
сельності Державної фіскальної служби, 
модернізація податку на прибуток, ре�
форма ПДВ)  (І квартал 2015).

№1861 (27.01.2015) Проект Закону про внесення 
змін до Податкового кодексу України (щодо транс�
фертного ціноутворення).  № 0937 (27.11.2014) 
Проект Закону про внесення змін до Податкового ко�
дексу України (щодо створення консолідованої групи 
платників податків). № 1060�1 (27.11.2014) Проект 
Закону про внесення змін до Закону України "Про 
збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування" (щодо створення 
умов для детенізації роботи малого підприємництва). 
№ 1071�1 (03.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо особ�
ливостей уточнення податкових зобов'язань з податку 
на прибуток підприємств та податку на додану вар�
тість у разі застосування податкового компромісу � 
пропозиції враховано. №1075 (27.11.2014) Проект 
Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України (щодо спрощеної системи оподаткування 
оренди нерухомого майна). №1141 (01.12.2014) 
Проект Закону про внесення змін до деяких зако�
нодавчих актів України щодо скасування елект�
ронного адміністрування податку на додану вартість. 
№1141 (01.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо ска�
сування електронного адміністрування податку на до�
дану вартість � пропозиції враховані. №1158 
(02.12.2014) Проект Закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України (щодо уточнення складу 
доходу для платників єдиного податку). № 1626 
(25.12.2014) Проект Закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України (щодо автоматичного 

+ + + ЧВ
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№ ПриміткаПункт Коаліційної угоди 2014

відшкодування податку на додану вартість). №1724 
(13.01.2015) Проект Закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України (щодо спрощеної 
системи оподаткування, обліку та звітності). № 1863 
(27.01.2015) Проект Закону про внесення змін до 
розділу VIІІ "Прикінцеві та перехідні положення" За�
кону України "Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страху�
вання" (щодо зменшення навантаження на фонд 
оплати праці). № 1863 (27.01.2015) Проект Закону 
про внесення змін до розділу VIІІ "Прикінцеві та 
перехідні положення" Закону України "Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов'язкове держав�
не соціальне страхування" (щодо зменшення наванта�
ження на фонд оплати праці) � одержано проект. 
№1918 (02.02.2015) Проект Закону про внесення 
змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення ок�
ремих положень (електронна звітність). № 2004 
(03.02.2015) Проект Закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України (щодо зменшення 
податкового тиску на платників податків). 

Реформа трудових взаємовідносин 
(ухвалення Трудового кодексу).

№ 1639 (26.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до Кодексу законів про працю України (щодо 
випробування при прийнятті на роботу). 

+ � � НВ

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

№ 1065 (27.11.2014) Проект Закону про технічні 
регламенти та оцінку відповідності – закон підписано. 
№1197�1 (26.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів (щодо імп�
лементації вимог Директиви ЄС про недобросовісну 
комерційну практику).

+ � � НВ

Перехід від адміністративного контро�
лю до підтримки бізнесу (скорочення кіль�
кості регуляторних та контрольних органів, 
обмеження повноважень органів держав�
ного нагляду, відхід від системи тотального 
обтяжливого контролю, скасуванням неак�
туальних , не розміщених у вільному доступі 
нормативно�правових актів).

№ 0934 (27.11.2014) Проект Закону про ліцен�
зування певних видів господарської діяльності � го�
тується до повторного другого читання. №1069 
(27.11.2014) Проект Закону про зміну системи регу�
лювання економіки. №1073 (27.11.2014) Проект 
Закону про внесення змін до Закону України "Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" 
(щодо спрощення порядку складання та подання фі�
нансової звітності для суб'єктів мікропідприємництва). 
№1074 (27.11.2014) Проект Закону про внесення 
змін до Податкового кодексу України (щодо операцій 
з реорганізації (створення юридичної особи) шляхом 
виділу). № 1088 (28.11.2014) Проект Закону про 
внесення змін до Закону України "Про застосування 
реєстраторів розрахункових операцій у сфері 
торгівлі, громадського харчування та послуг" (щодо 
державних гарантій суб'єктам господарювання у зас�
тосуванні ними реєстраторів). № 1256 (04.12.2014) 
Проект Закону про розвиток та державну підтримку 
малого і середнього підприємництва в Україні � го�
тується до другого читання. № 1256 (04.12.2014) 
Проект Закону про розвиток та державну підтримку 
малого і середнього підприємництва в Україні � го�

+ + + ЧВ
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№ ПриміткаПункт Коаліційної угоди 2014

тується на друге читання. №1265 (04.12.2014) 
Проект Закону про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо посилення відповідальності по�
садових та службових осіб контролюючих органів. № 
1718 (13.01.2015) Проект Закону про внесення змін 
до Податкового кодексу України та деяких законів 
України (щодо застосування реєстраторів розра�
хункових операцій). № 1826 (23.01.2015)  Проект 
Закону про внесення змін до Податкового кодексу Ук�
раїни (щодо вдосконалення застосування спрощеної 
системи оподаткування самозайнятими особами). № 
2007 (03.02.2015) Проект Закону про внесення змін 
до частини 8 Прикінцевих положень Закону України 
"Про внесення змін та визнання такими, що втратили 
чинність, деяких законодавчих актів України" (щодо 
екологічної перевірки) (зняття мораторію на про�
ведення). № 2012 (03.02.2015) Проект Закону про 
внесення змін до статті 9 Закону України "Про ме�
талобрухт" (щодо скасування реєстрації контрактів на 
експорт).

Спрощення процедур в сфері будівницт�
ва (удосконалення процедури приєднання 
до мереж суб'єктів природних монополій, 
скорочення та спрощення строку видачі 
дозвільних документів, прав на користу�
вання і продаж землі).

№ 1059 (27.11.2014) Проект Закону про внесення 
змін до Закону України "Про регулювання місто�
будівної діяльності" щодо прийняття в експлуатацію 
об'єктів будівництва, збудованих без дозволу на 
виконання будівельних робіт � закон підписано. № 
1735 (14.01.2015) Проект Закону про внесення змін 
до Закону України "Про регулювання містобудівної 
діяльності" щодо забезпечення умов розвитку місто�
будівної діяльності та міського господарства.

+ � � НВ

РЕФОРМА ФІНАНСОВОГО 
СЕКТОРА

10 + � � НВ –

Запровадження ефективного нагляду. № 2021 (04.02.2015) Проект Закону про внесення 
змін до Закону України "Про фінансові послуги та дер�
жавне регулювання ринків фінансових послуг" (щодо 
застосування спеціальних обмежувальних заходів) 
(унеможливлення фінансування терористичних груп). 

+ � � НВ

Залучення інвестицій в надійні інстру�
менти.

№ 0939 (27.11.2014) Проект Закону про внесення 
змін до Податкового кодексу України (щодо реструк�
туризації кредитних зобов'язань з іноземної валюти в 
гривню). № 0960 (27.11.2014) Проект Закону про 
реструктуризацію кредитних зобов'язань з іноземної 
валюти в гривню. № 1195 (02.12.2014) Проект За�
кону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо умов повернення строкових депозитів). 
№ 1360 (10.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо уник�
нення корупції працівниками Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб. № 1517 (19.12.2014) Проект 
Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо державної фінансової підтримки кредитних спі�
лок з метою повернення депозитних вкладів (внесків). 
№ 1518 (19.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до Кримінального кодексу України (щодо по�
силення кримінальної відповідальності за доведення 
до банкрутства кредитної спілки). № 1558�1 

+ � � НВ
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(23.12.2014) Проект Закону про реструктуризацію 
зобов'язань за кредитами в іноземній валюті. № 1588 
(23.12.2014) Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про систему гарантування вкладів 
фізичних осіб" щодо посилення захисту прав вклад�
ників. № 1652 (26.12.2014) Проект Закону про вне�
сення змін до статей 41 і 43 Закону України "Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринків фі�
нансових послуг" (щодо захисту інтересів спо�
живачів). № 1676 (29.12.2014) Проект Закону про 
внесення змін до Закону України "Про систему гаран�
тування вкладів фізичних осіб" щодо убезпечення 
пенсійних активів. № 1797�1 (06.02.2015) Проект 
Закону про страхування. № 1823 (23.01.2015) 
Проект Закону про внесення змін до Закону України 
"Про відповідальність за несвоєчасне виконання гро�
шових зобов'язань" (щодо поширення дії Закону на 
фізичних осіб). № 1856�1  (10.02.2015)  Проект За�
кону про внесення змін до Кримінального кодексу 
України (щодо посилення відповідальності за дове�
дення до банкрутства) � опрацьовується в комітеті. № 
2188 (20.02.2015) Проект Закону про внесення змін 
до деяких законів України для розширення інстру�
ментарію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку з 
метою збереження заощаджень вкладників непла�
тоспроможних банків.

Розвиток інфраструктури фінансового 
сектора. 

№ 1797�1 (06.02.2015) Проект Закону про стра�
хування.

+ � � НВ

РЕФОРМА СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА

11 + + + ЧВ –

Земельна реформа (завершення, до 
1.1.2016 інвентаризації та розмежування 
земель сільськогосподарського призна�
чення,  врегулювання питань передачі у ко�
мунальну 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 
ринку оренди земель, створення сприят�
ливого середовища для відновлення площ 
зрошувальних земель). 

№ 1063 (27.11.2014) Проект Закону про внесення 
змін до статті 288 Податкового кодексу України щодо 
врегулювання питання визначення розміру орендної 
плати за земельну ділянку для гаражних та 
садівницьких кооперативів або товариств. № 1226 
(03.12.2014) Проект Закону про внесення зміни до 
статті 20 Земельного кодексу України (щодо 
забезпечення використання земельних ділянок за 
цільовим призначенням). № 1465 (15.12.2014) 
Проект Закону про внесення змін до Земельного 
кодексу України щодо правового режиму земель 
колективної власності. № 1851 (27.01.2015) Проект 
Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо вилучення норм, які містять корупційну 
складову та унеможливлюють діяльність сільсь�
когосподарських товаровиробників. № 1874 
(28.01.2015) Проект Закону про внесення змін до 
статті 121 Земельного кодексу України (щодо набуття 
права власності на земельні ділянки). № 2113 
(12.02.2015) Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про оцінку земель" (щодо допов�
нення переліку суб'єктів оціночної діяльності, які не 
можуть проводити експертну оцінку).

+ + + ЧВ
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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).

№ 1063�2 (09.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до статті 288 Податкового кодексу України щодо 
врегулювання питання встановлення орендної плати 
для окремих категорій землекористувачів. №1599 
(23.12.2014) Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо стимулювання створення 
та діяльності сімейних фермерських господарств � 
очікує розгляду. № 1600 (23.12.2014) Проект Зако�
ну про внесення змін до Податкового кодексу України 
(щодо стимулювання створення та діяльності сімейних 
фермерських господарств). № 1612 (24.12.2014) 
Проект Закону про внесення змін до Податкового ко�
дексу України щодо розширення переліку сільсько�
господарських товарів та операцій з ними. № 1699 
(12.01.2015) Проект Закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо підтримки сіль�
госптоваровиробників. № 1785 (16.01.2015) 
Проект Закону про внесення змін до Податкового ко�
дексу України (щодо оподаткування земель сільсь�
когосподарського призначення під будівлями, гос�
подарськими дворами, фермами тощо). № 1843 
(26.01.2015) Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" 
(щодо виключення насіння олійних культур зі складу 
зернових). № 1844 (26.01.2015) Проект Закону про 
внесення змін до Закону України "Про державну сис�
тему біобезпеки при створенні, випробуванні, транс�
портуванні та використанні генетично модифікованих 
організмів" (щодо запровадження спрощеної проце�
дури реєстрації на території України ГМО та продук�
ції, виробленої з їх застосуванням, зареєстрованих в 
Європейському Союзі). № 2003 (03.02.2015) 
Проект Закону про внесення змін до Податкового ко�
дексу України (щодо відшкодування ПДВ при експорті 
сільгосппродукції). № 2052 (06.02.2015) Проект За�
кону про внесення змін до Податкового кодексу Украї�
ни (щодо вдосконалення оподаткування податком на 
додану вартість сільгосппродукції, яка виробляється 
особистими селянськими господарствами та реалі�
зується через обслуговуючі кооперативи). № 2061 
(06.02.2015) Проект Закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України (щодо визнання продук�
ції льонарства та коноплярства сільгосптоварами). 
№2089 (10.02.2015) Проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо дер�
жавного регулювання закупівельної ціни на молоко та 
підтримки села. № 2128 (13.02.2015) Проект Зако�
ну про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо удосконалення деяких норм стосовно сільгосп�
товаровиробників. № 2160 (17.02.2015) Проект 
Закону про внесення змін до Податкового кодексу Ук�
раїни (щодо оптимізації бази оподаткування для плат�
ників єдиного податку четвертої групи). № 2160�1 
(17.02.2015) Проект Закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо удосконалення 
деяких податкових норм стосовно сільгосп�
товаровиробників. № 1060 (27.11.2014) Проект 
Закону про внесення змін до Закону України "Про 
збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування" щодо дерегулю�
вання у сфері загальнообов'язкового державного со�
ціального страхування.

+ + + ЧВ
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Сприяння міжнародній торгівлі (ска�
сування надмірних процедур обов'яз�
кової реєстрації, сертифікації та дозвіль�
них документів (І квартал 2015), перехід 
від обмежень експорту до формування дер�
жавного мобілізаційного продовольчого 
резерву,  гармонізація законодавства що�
до безпечності харчової продукції із зако�
нодавчими актами ЄС).

№ 0906 (27.11.2014) Проект Закону про державний 
контроль, що здійснюється з метою перевірки відпо�
відності законодавству про безпечність та якість 
харчових продуктів і кормів, здоров'я та благополуччя 
тварин. № 1460�1 (24.12.2014) Проект Закону про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
(щодо приведення законодавства у сфері насінництва 
та розсадництва у відповідність до європейських та 
міжнародних вимог). № 1485 (16.12.2014) Проект 
Закону про внесення змін до Прикінцевих положень 
Закону України "Про виробництво та обіг органічної 
сільськогосподарської продукції та сировини" щодо 
вимог маркування молочних продуктів, які містять 
пробіотики. № 1499�1 (18.12.2014) Проект Закону 
про внесення змін до Закону України "Про безпечність 
та якість харчових продуктів" (щодо реалізації на 
агропродовольчих ринках продукції домашнього 
виробництва та подвірного забою) � закон підписано. 
№ 1600 (23.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до Податкового кодексу України (щодо стиму�
лювання створення та діяльності сімейних фер�
мерських господарств). №1659�1 (27.12.2014) 
Проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо обмеження 
надмірного втручання держави у господарську 
діяльність аграрних товаровиробників. № 1875 
(29.01.2015) Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про карантин рослин" (щодо 
реформування системи державного регулювання у 
сфері карантину рослин та приведення фітоса�
нітарних заходів у відповідність до міжнародних стан�
дартів і зобов'язань). № 2003 (03.02.2015) Проект 
Закону про внесення змін до Податкового кодексу Ук�
раїни (щодо відшкодування ПДВ при експорті сіль�
госппродукції).

+ + + ЧВ

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 віт�
чизняного законодавства із законодавст�
вом ЄС щодо забезпечення та стимулюван�
ня раціонального використання природних 
ресурсів).

№ 1128 (01.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо забо�
рони приватизації об'єктів інженерної інфраструктури 
меліоративних систем та земель, на яких ці об'єкти 
розташовані � очікує розгляду. № 1253 (04.12.2014) 
Проект Закону про внесення змін до деяких зако�
нодавчих актів України щодо вдосконалення право�
вого регулювання застосування сівозміни у сільсь�
кому господарстві. № 1798 (20.01.2015) Проект За�
кону про збереження ґрунтів та охорону їх родючості. 

+ � � НВ

Реформування лісового господарства. № 1307 (09.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів (щодо посилення 
заходів по охороні лісів). № 1362 (10.12.2014) 
Проект Закону про внесення змін до Закону України 
"Про особливості державного регулювання діяльності 
суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реа�
лізацією та експортом лісоматеріалів" (щодо морато�
рію на експорт лісо� та пиломатеріалів у необроб�

+ + � НВ
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№ ПриміткаПункт Коаліційної угоди 2014

леному вигляді) � готується на друге читання. № 1362 
(10.12.2014) Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про особливості державного регу�
лювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльнос�
ті, пов'язаної з реалізацією та експортом лісомате�
ріалів" (щодо мораторію на експорт лісо� та пило�
матеріалів у необробленому вигляді). № 1748 
(14.01.2015) Проект Закону про встановлення мора�
торію на вирубку лісів та експорт лісо� та пило�
матеріалів. 

РЕФОРМА ЕНЕРГЕТИКИ ТА 
ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ

12 + + � НВ –

Реорганізація ринків енергії та імпле�
ментація європейського законодавства 
в сфері енергетики  відповідно до Дого�
вору про заснування Енергетичного 
Співтовариства  (гармонізація регуля�
торного середовища функціонування 
ринків природного газу та електричної 
енергії в Україні з європейськими нор�
мами Третього енергетичного пакету (І 
квартал 2015), проведення комплексної 
реорганізації НАК «Нафтогаз України», 
забезпечення відокремлення передачі та 
розподілу енергії та і енергетичних ресурсів 
від інших видів діяльності суб'єктів, реор�
ганізація ринку газу, лібералізація ринку 
електроенергії).

№ 1064 (27.11.2014) Проект Закону про внесення 
змін до Закону України "Про засади функціонування 
ринку природного газу" (щодо сприяння розвитку кон�
куренції на ринку робіт з приєднання до Єдиної газот�
ранспортної системи України). № 2010 (03.02.2015) 
Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо конкурентних умов виробництва елект�
роенергії з альтернативних джерел енергії.

+ + � НВ

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

№ 2119 від (12.02.2015) Проект Закону про вне�
сення змін до Закону України "Про Державний бюд�
жет України на 2015 рік" щодо наповнення джерел 
субвенції для погашення різниці в тарифах � опра�
цьовується в комітеті.

+ � � НВ

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 не�
залежного статусу регулятора у сфері 
е н е р г е т и к и  ( І  к в а р т а л  2 0 1 5 ) ,   
впровадження стандартів ініціативи щодо 
прозорості видобувних галузей, впровад�
ження сучасних європейських стандартів 
корпоративного управління держаними 
енергетичними компаніями, проведення ін�
вентаризації договорів про спільну діяль�
ність в нафтогазовидобувній галузі).

№ 1640 (26.12.2014) Проект Закону про Єдину дер�
жавну систему моніторингу виробництва, постачання, 
транспортування, споживання та оплати за паливно�
енергетичні ресурси і комунальні послуги. № 1310 
(09.12.2014) Проект Закону про внесення змін до 
статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" 
(щодо зборів акціонерних товариств з мажоритарни�
ми корпоративними правами держави) � закон під�
писано. № 2045 (05.02.2015) Проект Закону про 
внесення змін до статті 41 Закону України "Про акціо�
нерні товариства" (щодо зниження відсоткової ставки 
для кворуму).

+ � � НВ

Приведення податкового навантаження 
на нафтогазовидобувну галузь відпо�
віднодо кращої світової практики (IV 
квартал 2015).

№ 2006�4 (12.02.2015) Проект Закону про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо рентної 
плати за користування надрами. № 2120 
(12.02.2015) Проект Закону про внесення змін до 

+ + + НВ
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пункту 252.20 статті 252 Податкового кодексу Ук�
раїни щодо стимулювання видобутку природного газу 
в Україні та створення сприятливих умов для залучення 
інвестиційну газовидобувну галузь. № 2183 
(09.02.2015) Проект Закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України (щодо особливостей 
справляння рентної плати за користування надрами). 

Удосконалення законодавства та регу�
ляторного середовища для залучення 
приватних інвестицій в енергетичну га�
лузь (прийняття оновленої редакції Ко�
дексу про надра, яка поєднає у собі 
удосконалені норми законів «Про наф�
ту і газ», «Про газ (метан) вугільних ро�
довищ», «Про державну геологічну 
службу», «Гірничий закон України», 
підвищення прозорості та спрощення 
дозвільної системи, перехід до стиму�
люючого тарифоутворення, створення 
нормативно�правової бази для вико�
нання інвестиційних програм у ядерно�
енергетичній сфері) (IV квартал 2015).

№ 1313 (09.12.2014) Проект Закону про запро�
вадження нових інвестиційних можливостей, гаранту�
вання прав та законних інтересів суб'єктів підприє�
мницької діяльності для проведення масштабної енер�
гомодернізації � готується на друге читання. №1414 
(11.12.2014) Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо утримання 
охоронних зон. № 1821 (22.01.2015) Проект Зако�
ну про внесення змін до Податкового кодексу України 
(щодо стимулювання використання альтернативних 
джерел електричної енергії). 

+ + � НВ

Реформа вугільної галузі.  –+ � � НВ

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

№ 1422 (11.12.2014) Проект Закону про внесення 
зміни до статті 9 Закону України "Про впорядкування 
питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" 
(щодо розміщення коштів фінансового резерву). № 
1917 (02.02.2015) Проект Закону про встановлення 
строків переробки деяких товарів за межами митної 
території України.

+ + + ЧВ

Стимулювання енергоефективності для 
скорочення енергоємності ВВП (перег�
ляд існуючого законодавства щодо 
стимулювання виробництва електрое�
нергії з нетрадиційних та відновлюваль�
них джерел (І квартал 2015), прийняття 
Національного плану д ій  з  енер�
гоефективності, стимулювання залучення 
інвестицій в модернізацію об'єктів у сфері 
теплопостачання, удосконалення законо�
давства в частині стимулювання ширшого 
використання біометану, створення умов 
для реалізації проектів, спрямованих на 
скорочення або заміщення споживання 
газу).

№ 1912 (02.02.2015) Проект Закону про внесення 
змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податко�
вого кодексу України щодо особливостей оподатку�
вання ввезення та постачання транспортних засобів, 
оснащених електричними двигунами. № 1913 
(02.02.2015) Проект Закону про внесення змін до 
розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" 
Митного кодексу України щодо особливостей оподат�
кування транспортних засобів, оснащених електрич�
ними двигунами. № 2132 (13.02.2015) Проект За�
кону про внесення змін до Податкового кодексу Украї�
ни (щодо розвитку ринку транспортних засобів, осна�
щених електричними двигунами, та зниження енер�
гетичної залежності України).

+ + � НВ

ІНФРАСТРУКТУРА ТА 
ТРАНСПОРТ

13 + � � НВ –

Залізничний транспорт (утворення ПАТ 
«Українська залізниця», 100% акцій яко�
го закріплені в державній власності, виді�

–+ � � НВ
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№ ПриміткаПункт Коаліційної угоди 2014

лення дочірніх ефективних вертикально�ін�
тегрованих компаній, створення Національ�
ної 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, при�
ватизація цілісних майнових комплексів 
у портах, прийняття Закону «Про внут�
рішній річковий транспорт»).

№ 1642 (26.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до Закону України "Про спеціальну (вільну) еко�
номічну зону "Порто�франко" на території Одеського 
морського торговельного порту" (щодо регулювання 
інвестиційної діяльності на території СЕЗ "Порто�
франко"). №1682 (30.12.2014) Проект Закону про 
внесення змін до Кодексу про адміністративні право�
порушення (щодо посилення відповідальності за пра�
вопорушення у сфері морського та річкового транс�
порту. № 2028�1 (19.02.2015) Проект Закону про 
внесення змін до Закону України "Про морські порти 
України" (щодо підвищення ефективності функціону�
вання морських портів). 

� � � НВ

Експлуатація доріг (передача доріг місце�
вого значення до сфери управління облас�
них державних адміністрацій з одночасною 
передачею джерел фінансових ресурсів, 
розмежування функцій замовника та вико�
навця будівництва, ремонту та утримання 
доріг, включення до контрактів на будів�
ництво умови із забезпечення гарантійного 
терміну служби, забезпечення контролю за 
дотриманням норм вагового навантаження, 
впровадження стандартів ЄС з будівництва, 
ремонту та утримання доріг, вдосконалення 
системи оплати за проїзд по дорогах вели�
ковагового транспорту).

–+ + � НВ

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 під�
вищення безпеки дорожнього руху (І 
квартал 2015), прийняття законодавчої 
бази та запровадження системи автоматич�
ної фіксації порушень правил дорожнього 
руху, надання муніципальним органам пра�
ва фіксації та притягнення до відпові�
дальності за дрібні порушення правил до�
рожнього руху в населених пунктах, вста�
новити чіткий розмір відповідальності за 
кожне порушення правил дорожнього 
руху).

№ 1636 (25.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до статті 265�2 Кодексу України про адмі�
ністративні правопорушення (щодо покращення 
становища в організації дорожнього руху). № 1671 
(28.12.2014) Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про дорожній рух" щодо основних 
засад державної політики із забезпечення безпеки 
дорожнього руху.

+ + � НВ

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

–+ � � НВ
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№ ПриміткаПункт Коаліційної угоди 2014

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

№ 1028 (27.11.2014) Проект Закону про внесення 
змін до статті 208 Земельного кодексу України (щодо 
уточнення переліку об'єктів, при будівництві яких не 
відшкодовуються втрати сільськогосподарського та лі�
согосподарського виробництва). 

+ � � НВ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН 
КОМУНАЛЬНИМИ 
ПОСЛУГАМИ ТА 
РЕФОРМУВАННЯ 
ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

14 + + � НВ –

Надання власникам житла механізмів 
для ефективного управління та за�
безпечення житла якісними послугами 
(удосконалення діяльності ОСББ, 
створення законів для прийняття рішень 
в будинках, де не створені ОСББ (І квар�
тал 2015), надання можливості у багаток�
вартирних будинках самостійно обирати 
форму отримання послуг від природних мо�
нополістів).

–+ � � НВ

Запровадження ринкових умов госпо�
дарювання надавачів послуг з управлін�
ня житлом (усунення регуляторних ба�
р'єрів для створення ринку управління 
житлом, встановлення на рівні закону 
правил роботи, обов'язків та відпові�
дальності надавачів послуг з управління 
житлом) (І квартал 2015). 

–+ � � НВ

Запровадження оплати за фактично 
спожиті природний газ, теплову енер�
гію, послуги з централізованого водо�
постачання шляхом запровадження 
100% комерційного обліку. 

–+ � � НВ

Забезпечення сталого функціонування 
та розвитку комунальних систем цент�
ралізованого водопостачання, водовід�
ведення та теплопостачання та прозо�
рості ціноутворення у цих сферах для 
споживачів. 

№1062 (27.11.2014) Проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо за�
безпечення захищеності прав споживачів та врегу�
лювання функціонування житлово�комунальної сфе�
ри. № 1621 (24.12.2014) Проект Закону про внесен�
ня змін до деяких законодавчих актів України (щодо 
надання комунальних послуг). № 1673 (28.12.2014) 
Проект Закону про внесення змін до деяких законо�
давчих актів України (щодо заборони на обмеження 
або припинення постачання електричної та теплової 
енергії).

+ + � НВ

Встановлення вимог публічності обго�
ворення членами відповідних громад 
планів щодо зміни схем теплопоста�
чання. 

–+ � � НВ
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№ ПриміткаПункт Коаліційної угоди 2014

Збільшення частки утилізації твердих 
побутових відходів, їх максимального 
повторного залучення у господарський 
оборот як вторинних ресурсів  (надання 
повноважень органам місцевого самов�
рядування на встановлення тарифів на 
послуги з перероблення та захоронен�
ня побутових відходів (І квартал 2015), 
запровадження принципу «поновної відпо�
відальності виробника товарів у тарі та упа�
ковці», забезпечення дотримання вимог Ди�
ректив ЄС про полігони відходів).

№ 1439 (11.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України у сфері по�
водження з відходами. № 1714 (13.01.2015) Проект 
Закону про внесення змін до Закону України "Про 
житлово�комунальні послуги" (щодо удосконалення 
механізму надання послуг з утримання будинків і спо�
руд та прибудинкових територій).

+ + � НВ

Підвищення енергетичної безпеки дер�
жави за рахунок енергоефективності, 
енергоощадності та розвитку альтерна�
тивної енергетики в житлово�комуналь�
ній сфері (прийняття закону про енер�
гетичну ефективність (І квартал 2015), 
створення механізму державної підтримки, 
залучення приватних інвестицій, надання 
можливості місцевим органам влади вста�
новлювати тарифи на тепло, вироблене з 
альтернативних джерел).

№1532 (22.12.2014) Проект Закону про особ�
ливості здійснення закупівель енергосервісу. № 1533 
(22.12.2014) Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про енергозбереження" щодо пра�
вових засад реалізації договорів енергосервісу. 

+ + � НВ

СОЦІАЛЬНО�ГУМАНІТАРНА 
РЕФОРМА

15 + + � НВ –

Гарантування соціального захисту (ство�
рення інформаційної  системи соціального 
захисту, оптимізація соціального страху�
вання, запровадження обов'язкового за�
гального державного медичного страху�
вання, встановлення єдиних принципів на�
рахування пенсій, зниження єдиного 
соціального внеску, створення системи ад�
ресного надання пільг та субсидій, скасу�
вання пільг та привілеїв для посадовців, 
створення системи соціального захисту пе�
реселенців та учасників АТО).

№ 0932 (27.11.2014) Проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо під�
вищення рівня соціального захисту ветеранів війни. 
№1031 (27.11.2014) Проект Закону про внесення 
змін до Закону України "Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування" (щодо зменшення 
страхового стажу та пенсійного віку). № 1056 
(27.11.2014) Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо гарантій 
соціального захисту осіб, які добровільно захищають 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України. № 1061 (27.11.2014) Проект Закону про 
внесення змін до Закону України "Про соціальні пос�
луги" щодо покращення соціального обслуговування 
незахищених верств громадян. № 1087 (28.11.2014) 
Проект Закону про скасування привілеїв у пенсійному 
забезпеченні. № 1142 (02.12.2014) Проект Закону 
про внесення змін до статті 23 Закону України "Про 
міліцію" (щодо забезпечення соціального захисту 
працівників та членів їх сімей). № 1183 (02.12.2014) 
Проект Закону про внесення змін до Закону України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту" (щодо встановлення додаткових гарантій для 
учасників антитерористичної операції та їх дітей на от�
римання вищої освіти) � очікує розгляду. № 1314 
(09.12.2014) Проект Закону про єдині правила 
пенсійного забезпечення громадян України. № 1329 
(09.12.2014) Проект Закону про внесення доповнень 
до Закону України "Про судовий збір" щодо звіль�
нення від сплати судового збору учасників анти�
терористичних операцій та членів сімей загиблих. 

+ + + ЧВ
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№1350 (10.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до статті 7 Закону України "Про державну со�
ціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" щодо со�
ціального захисту сімей, члени яких мають у власності 
чи володінні земельні ділянки. № 1364 (10.12.2014) 
Проект Закону про внесення змін до Закону України 
"Про міліцію" (щодо виплати одноразової грошової 
допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва пра�
цівника міліції) � готується на підпис. № 1400 
(11.12.2014) Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо підвищення соціальної 
захищеності інвалідів в Україні. № 1423 (11.12.2014) 
Проект Закону про внесення зміни до статті 7 Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх со�
ціального захисту" (щодо постраждалих під час про�
тестів) � передано на підпис. № 1429 (11.12.2014) 
Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України (щодо підвищення пенсій працівникам 
сільськогосподарських підприємств). № 1431 
(11.12.2014) Проект Закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо оподаткування 
грошової винагороди учасників антитерористичної 
операції та адміністрування податків і зборів. № 1466 
(15.12.2014) Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України з питань пенсійного забез�
печення. № 1468 (15.12.2014) Проект Закону про 
внесення змін до деяких законів України щодо пен�
сійного забезпечення. № 1487 (16.12.2014) Проект 
Закону про внесення змін до статті 23 Закону України 
"Про загальнообов'язкове державне соціальне стра�
хування на випадок безробіття" (щодо встановлення 
підвищеного мінімального розміру допомоги по без�
робіттю учасникам антитерористичної операції та ін�
шим ветеранам війни). № 1496 (17.12.2014) Проект 
Закону про внесення змін до деяких законодавчих ак�
тів України щодо посилення соціального захисту внут�
рішньо переміщених осіб � очікує на друге читання. 
№1525 (19.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до деяких законів України щодо удосконалення 
порядку проходження військової служби та питань со�
ціального захисту громадян України, які проходять 
військову службу під час особливого періоду � закон 
підписано. № 1531 (22.12.2014) Проект Закону про 
врегулювання правовідносин між споживачами фі�
нансових послуг та банками і фінансовими устано�
вами щодо соціального захисту незахищених верств 
населення, учасників АТО, бойових дій та членів їх 
сімей. № 1592 (23.12.2014) Проект Закону про вне�
сення змін до статті 5 Закону України "Про встанов�
лення державної допомоги постраждалим учасникам 
масових акцій громадського протесту та членам їх сі�
мей" (щодо джерела покриття витрат) � закон під�
писано. № 1613 (24.12.2014) Проект Закону про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
(щодо гарантій для працівників на час виконання 
обов'язків у зв'язку з мобілізацією) � очікує розгляду. 
№1662 (28.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до Кодексу адміністративного судочинства Украї�
ни щодо посилення захисту прав осіб, задіяних в анти�
терористичній операції чи військових діях. № 1681 
(29.12.2014) Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо підвищення 
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рівня соціального захисту членів сімей учасників анти�
терористичної операції. № 1684 30.12.2014 Проект 
Закону про внесення зміни до статті 6 Закону України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту" (щодо соціальних і майнових гарантій 
учасникам добровольчих батальйонів). № 1688 
(30.12.2014) Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту" щодо статусу осіб, які захи�
щали незалежність, суверенітет та територіальну ці�
лісність України. № 1689 (30.12.2014) Проект Зако�
ну про внесення змін до Закону України "Про волон�
терську діяльність" (щодо виплати одноразової грошо�
вої допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності 
волонтера під час надання волонтерської допомоги в 
районі проведення антитерористичної операції) � очі�
кує розгляду. № 1696 (12.01.2015) Проект Закону 
про внесення змін до статті 12 Закону України "Про 
соціальний і правовий захист військовослужбовців та 
членів їх сімей" (щодо збільшення розміру знижки 
плати за користування житлом та плати за комунальні 
послуги). № 1706 (13.01.2015) Проект Закону про 
внесення зміни до статті 19 Закону України "Про 
міліцію" (щодо збереження грошового та інших видів 
забезпечення працівникам міліції, захопленим в по�
лон або заручниками, або безвісно відсутніми) � 
готується до другого читання. № 1713 (13.01.2015) 
Проект Закону про внесення змін до Закону України 
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне стра�
хування" щодо застосування єдиного показника се�
редньої заробітної плати в Україні для призначення 
(перерахунку) пенсій. № 1745 (14.01.2015) Проект 
Закону про внесення змін до Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захис�
ту" щодо медичного забезпечення учасників бойових 
дій. № 1802 (20.01.2015) Проект Закону про 
внесення змін до статті 6 Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо 
посилення вимог до надання статусу учасника 
бойових дій). № 1819 22.01.2015 Проект Закону 
про внесення змін до Закону України "Про статус ве�
теранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо 
статусу учасників бойових дій добровольців). № 2011 
(03.02.2015) Проект Закону про внесення змін до 
статті 23 Закону України "Про мобілізаційну під�
готовку та мобілізацію" (щодо посилення захисту прав 
дітей�інвалідів). № 2026 (05.02.2015) Проект За�
кону про внесення зміни до статті 18 Закону України 
"Про державну соціальну допомогу інвалідам з ди�
тинства та дітям�інвалідам" щодо встановлення доп�
лати інвалідам І групи підгрупи А. № 2063 
(06.02.2015) Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України (щодо пенсійного 
забезпечення осіб, звільнених у порядку, визна�
ченому Законом України "Про очищення влади"). 
№2069 (09.02.2015) Проект Закону про внесення 
змін до деяких законів України щодо права людей з 
інвалідністю на безплатний проїзд в приміському 
транспорті. № 2069�1 (11.02.2015) Проект Закону 
про внесення змін до деяких законів України щодо 
пільгового проїзду інвалідів та окремих категорій 
соціально незахищених дітей. № 2079 (09.02.2015) 
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Проект Закону про внесення змін до деяких зако�
нодавчих актів України щодо питань соціального за�
хисту громадян України, які проходять військову служ�
бу під час особливого періоду. № 2105 (11.02.2015) 
Проект Закону про внесення змін до законів України 
"Про охорону дитинства" та "Про статус ветеранів вій�
ни, гарантії їх соціального захисту" щодо державної 
підтримки учасників антитерористичної операції та їх 
дітей з метою здобуття освіти.

Якісна освіта (ухвалення нового Закону 
«Про освіту», недопущення зменшення рів�
ня оплати праці педагогічних працівників, 
децентралізація управління освітою,   онов�
лення стандартів освіти, поступовий перехід 
до 12�річного терміну здобуття середньої 
освіти, утвердження реальної універси�
тетської автономії, розвиток професійної 
освіти). 

№ 1182 (02.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до Закону України "Про дошкільну освіту" (щодо 
можливості задоволення потреб переселенців та 
комплектування груп дошкільного навчального 
закладу). № 1326 (09.12.2014) Проект Закону про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
удосконалення застосування податкового законо�
давства у сфері освіти. № 1619 (24.12.2014) Проект 
Закону про внесення змін до Закону України "Про 
вищу освіту" (щодо підготовки бакалаврів). № 1914�1 
(04.02.2015) Проект Закону про внесення змін до 
Прикінцевих положень Закону України "Про внесення 
змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
законодавчих актів України" щодо поліпшення умов 
оплати праці наукових та науково�педагогічних пра�
цівників. № 2142 (13.02.2015) Проект Закону про 
внесення зміни до Закону України "Про освіту" (щодо 
підвищення рівня престижності педагогічної праці). 

+ + � НВ

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).

–+ + � НВ

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 виробни�
ків українського культурного продукту, за�
хист національного інформаційного прос�
тору, скасування застарілої системи відз�
нак і звань в галузі культури).

№ 1248 0(4.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України (щодо 
удосконалення окремих положень молодіжної по�
літики та утворення молодіжних центрів). № 1354 
(10.12.2014) Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо удосконалення фінан�
сової підтримки вітчизняної кінематографії. № 1359 
(10.12.2014) Проект Закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо удосконалення 
фінансової підтримки вітчизняної кінематографії. 
№1553 (22.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до Закону України "Про охорону культурної 
спадщини" (щодо збереження пам'яток культурної 
спадщини, внесених до Списку всесвітньої спадщини 
Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і 
культури (ЮНЕСКО). № 1822 (22.01.2015) Проект 
Закону про внесення змін до статті 55 Бюджетного ко�
дексу України (щодо охорони історичних та куль�
турних цінностей загальнодержавного значення). 
№1833 (23.01.2015) Проект Закону про внесення 
змін до Податкового кодексу України (щодо підго�
товлення, виготовлення, розповсюдження книжок та 
періодичних видань друкованих засобів масової 
інформації вітчизняного виробництва) � передано на 
підпис.

+ + � НВ
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РЕФОРМА СИСТЕМИ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

16 + � � НВ –

Структурна реорганізація системи ме�
дичного обслуговування (створення 
Центру реформ, стимулювання розвитку 
первинної медико�санітарної допомоги, 
вільний вибір пацієнтом лікаря, реорга�
нізація МОЗ).

№ 1164 (02.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до Закону України "Про екстрену медичну допо�
могу" (щодо забезпечення справедливої оплати праці 
працівників бригад екстреної медичної допомоги). 
№1332 (10.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до Закону України "Основи законодавства Ук�
раїни про охорону здоров'я" (щодо соціальних 
гарантій працівників охорони здоров'я). № 1516 
(19.12.2014) Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо організації 
надання домедичної допомоги. 

+ � � НВ

Якісна та доступна медицина (інвен�
таризація та паспортизація закладів, ство�
рення реєстрів мед. працівників, пре�
паратів, обладнання, медичних протоколів, 
запровадження ліцензування діяльності, 
запровадження клінічних протоколів, роз�
рахунку вартості послуг, зміна принципів 
фінансування, запровадження інтегрованої 
медичної допомоги, поетапне запровад�
ження обов'язкового державного соціаль�
ного медичного страхування).

–+ � � НВ

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

–+ � � НВ

Здійснення раціональної фармацев�
тичної політики на макро� та мікрорівні 
(перегляд законодавства, переліку життєво 
важливих лікарських засобів та виробів, за�
безпечити професійну підготовку керівників 
органів та закладів охорони здоров'я в сфе�
рі менеджменту, заборона реклами лі�
карських засобів, реформування системи 
держзакупівель лікарських засобів).

№ 1498 (17.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до деяких законів України (щодо скасування лі�
цензування імпорту активних фармацевтичних інгре�
дієнтів) � закон підписано. № 1637 (25.12.2014) 
Проект Закону про внесення змін до статті 197 Подат�
кового кодексу України (щодо сприяння розвитку ви�
робництва виробів медичного призначення). № 2150 
(17.02.2015) Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України (щодо забез�
печення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних 
лікарських засобів шляхом здійснення державних 
закупівель із залученням міжнародних закупівельних 
організацій). № 2150�1 (17.02.2015) Проект Закону 
про внесення змін до деяких законодавчих актів Ук�
раїни (щодо забезпечення закупівель лікарських за�
собів та виробів медичних із залученням спеціа�
лізованих установ ООН). № 2151 (17.02.2015) 
Проект Закону про внесення зміни до Податкового 
кодексу України (щодо звільнення від оподаткування 
податком на додану вартість операцій з ввезення та 
постачання лікарських засобів). № 2151�1 
(17.02.2015) Проект Закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України (щодо звільнення від 
оподаткування лікарських засобів та виробів медич�
них). № 2152 (17.02.2015) Проект Закону про вне�

+ � � НВ
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сення змін до Закону України "Про Державний бюд�
жет України на 2015 рік" (щодо забезпечення закупі�
вель лікарських засобів та виробів медичних за кошти 
державного бюджету із залученням спеціалізованих 
установ ООН). 

Здоровий спосіб життя та громадське 
здоров'я. 

№ 1331 (10.12.2014) Проект Закону про внесення 
змін до статті 15 Закону України "Про захист насе�
лення від інфекційних хвороб" (щодо прийому дітей, 
яким не зроблено профілактичних щеплень, до дитя�
чих закладів). № 1440 (11.12.2014) Проект Закону 
про внесення змін до Закону України "Про державне 
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютю�
нових виробів" (щодо заборони реалізації алко�
гольних напоїв в нічний час). № 1729 (14.01.2015) 
Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо захисту населення від інфекційних 
хвороб. № 2067 (06.02.2015) Проект Закону про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо підтримки дитячо�юнацького спорту та 
фізичного виховання дітей. № 2068 (06.02.2015) 
Проект Закону про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо забезпечення стабільного 
розвитку сфери фізичної культури і спорту. № 2088 
(10.02.2015) Проект Закону про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України щодо цільового спряму�
вання податку на дохід операторів, отриманий від 
діяльності з випуску та проведення лотерей. № 2124 
(12.02.2015) Проект Закону про внесення змін до 
статті 1 Закону України "Про мораторій на зміну 
цільового призначення окремих земельних ділянок 
рекреаційного призначення в містах та інших 
населених пунктах" (щодо строку мораторію).

+ � � НВ

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

17 + + + ЧВ –

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

№ 0916 (27.11.2014) Проект Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо охо�
рони тваринного світу. № 1308 (09.12.2014) Проект 
Закону про внесення змін до Кодексу України про ад�
міністративні правопорушення щодо посилення відпо�
відальності за забруднення навколишнього природ�
ного середовища. № 1308�1 (19.12.2014) Проект 
Закону про внесення змін до Кодексу України про ад�
міністративні правопорушення щодо посилення відпо�
відальності за окремі правопорушення у сфері охо�
рони природи, використання природних ресурсів, 
охорони культурної спадщини. № 1586 (23.12.2014) 
Проект Закону про внесення змін до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення щодо посилення 
боротьби з браконьєрством та захисту навко�
лишнього середовища. № 1665 (28.12.2014) Проект 
Закону про внесення змін до деяких законодавчих ак�

+ + + ЧВ
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тів України (щодо охорони фауни, флори та поси�
лення боротьби з браконьєрством). № 1742 
(14.01.2015) Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України у сфері по�
водження з побутовими відходами. № 1742�1 
(17.01.2015) Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України у сфері поводження з побу�
товими відходами. № 1769 15.01.2015 Проект Зако�
ну про внесення змін до деяких законодавчих актів Ук�
раїни (щодо посилення охорони екомережі). № 1816 
(22.01.2015) Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України (щодо посилення 
адміністративної відповідальності за порушення вимог 
щодо поводження з відходами та благоустрою тери�
торій). № 2023 (04.02.2015) Проект Закону про вне�
сення змін до деяких законодавчих актів України (що�
до виконання Конвенції 1979 року про охорону дикої 
флори і фауни та природних середовищ існування в 
Європі).
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