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Порівняльна таблиця: передвиборчі обіцянки 2014 в Коаліційній угоді (ВРУ 8 скликання) 

*примітка: Червоним кольором відмічені не враховані обіцянки 

№ 
п.п. 

Назва блоку реформ Коаліційної 
Угоди 

Народний Фронт Блок Петра Порошенка Самопоміч Блок Олега Ляшка Батьківщина 

 РЕФОРМА СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ 

1.  Реформування системи 
забезпечення національної 
безпеки і оборони (розробка та 
прийняти нових редакцій 
Стратегії національної безпеки та 
Воєнної Доктрини, 
запровадження в державі 
системи стратегічного планування 
та прогнозування з метою 
запобігання загрозам 
національній 
безпеці,реформування всієї 
системи мобілізаційної 
підготовки та мобілізації України, 
створення взаємоузгодженої 
державної системи інформаційної 
безпеки та розроблення і 
прийняття Концепції 
інформаційної безпеки, 
оптимізація структури 
розвідувальних органів України, 
проведення заходів із очищення в 
розвідувальних органах України). 

Оновлення Стратегії 
національної безпеки 
України. 
 
Ухвалення нової Воєнної 
доктрини, в якій Росія буде 
чітко визначена державою-
агресором. 
 
Захист національного 
інформаційного простору. 
 
Будівництво і облаштування 
надійно укріпленого 
державного кордону. 

 Формування нової воєнної 
доктрини. 
 
Формування військового 
резерву шляхом створення 
системи військової підготовки 
громадян. 
 
Створення системи 
проактивної державної 
інформаційної політики. 
 

Створимо потенційні 
партизанські загони і 
підготуємо цивільне 
населення до оборони 
великих міст*. 
 
Повернення ядерного 
статусу Україні. 
 

Організувати Ставку 
Верховного 
Головнокомандувача, 
через яку Президент 
здійснюватиме все 
керівництво обороною 
держави. 
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2.  Реформування Збройних сил 
України. 
Прийняття Програми розвитку 
Збройних сил, Програми розвитку 
озброєнь та військової техніки, 
перехід до нової функціональної 
структури Збройних Сил.  
 
Затвердження нового військово-
адміністративного поділу України, 
удосконалення системи 
мобілізації шляхом створення 
необхідної чисельності 
військкоматів. 
 
Оптимізація розвідки ЗСУ. 
 
Виведення з підпорядкування 
Мінінфраструктури 
Держспецтрансслужби та 
включення її до складу ЗСУ ЗСУ. 
 
Поступовий перехід до стандартів 
НАТО. 
 
Оптимізація та відповідне 
скорочення структури МО та ГШ.  
 
Збільшення грошового утримання 
військовослужбовців, підвищення 
престижу військової професії та 
мотивації на проходження 
військової служби, впровадження 
дієвих механізмів фінансування 
будівництва житла для 
військовослужбовців. 
 
Внесення змін до чинного 
законодавства, з метою 
впровадження механізму 
призначення військових 
комендантів територій, щойно 

Законодавче відновлення та 
реалізацію стратегічного 
курсу на євроатлантичну 
інтеграцію. 
 
Реформування армії та 
інших структур сектору 
безпеки і оборони, їх 
оснащення новими, 
сучасними видами 
озброєнь, військового 
обладнання, допоміжними 
засобами. 
 
Підвищення престижності 
військової служби, 
посилення соціального 
захисту тих, хто захищає 
Вітчизну. 
 
Будівництво і облаштування 
надійно укріпленого 
державного кордону. 
 
 

Істотне збільшення витрат 
на модернізацію та 
посилення Збройних Сил та 
інших структур, які 
забезпечують захист країни 
від зовнішньої агресії. 

Відмова від позаблокового 
статусу України. 
 
Виробництво та закупівлю 
сучасного озброєння.  
 
Підтримку громадян, які 
самоорганізувалися для 
допомоги війську. 
 
Підвищення власної 
обізнаності, фізичної форми та 
патріотичного духу. 

Влада запрацює для 
фронту. 
 
 Генеральські посади 
займуть бойові офіцери.  
 
 

Провести Всеукраїнський 
референдум щодо вступу 
до НАТО. 
 
Ухвалити закон про чіткий 
план та графік реформ 
для перетворення України 
на потенційного члена 
Альянсу. 
 
 
Відродити Збройні Сили 
України та забезпечити їх 
переоснащення на базі 
вітчизняного ВПК згідно 
стандартів НАТО. 
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звільнених з-під контролю 
ворожих збройних формувань. 
 
Внесення змін до Законів України 
«Про оборону» та «Про правовий 
режим воєнного стану» з метою 
більш чіткого визначення порядку 
підпорядкування утворених 
відповідно до законів України 
військових формувань. 
 
Реформування та оптимізація 
системи військової освіти з 
урахуванням кращих практик 
країн-членів НАТО,створення 
військово-патріотичної організації 
- Української військової 
організації. 

3.  Реформа оборонно-
промислового комплексу 
(оптимізація системи фінансової 
діяльності Державного концерну 
«Укроборонпром», розробка 
Концепції імпортозаміщення та 
створення нових промислових 
потужностей, відновлення роботи 
втрачених важливих підприємств 
ОПК, відновлення припинених 
важливих програм розробки 
перспективних зразків озброєння 
та військової техніки, організація 
співробітництва у галузі розробок 
озброєння та військової техніки з 
іноземними виробниками, 
запровадження механізмів 
надання можливості приватним 
розробникам розробляти та 
випробовувати продукцію 
військового та спеціального 
призначення) 

 ВПК здатний задовольнити 
більшість потреб армії і 
дати поштовх 
реіндустріалізації. 

Ефективне управління ВПК. 
 

  

4.  Оптимізація Національної гвардії 
України. 
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Перегляд розташування місць 
постійної дислокації з’єднань та 
частин НГУ, формування на базі 
військових містечок системи 
автономних військових баз. 
 
Формування на базі військових 
містечок системи автономних 
військових баз. 

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

    Привести законодавство у 
сфері діяльності СБУ до 
стандартів і 
антикорупційних вимог 
ЄС. 

6.  Статус тимчасово окупованих та 
тимчасово непідконтрольних 
територій. 
Формування та реалізація 
державної політики, спрямованої 
на фактичне повернення 
Автономної Республіки Крим та м. 
Севастополя до складу України, а 
також на відновлення діяльності 
законних органів влади на всій 
території Донецької та Луганської 
областей. 

 Пріоритетом є політична та 
дипломатична боротьба за 
повернення тимчасово 
окупованого Криму і 
збереження територіальної 
цілісності України.   
 

  Повернутися до 
«женевського» формату 
переговорів з Росією. 
Скасувати Путінські 
закони, які передають РФ 
частину території Донбасу 
та амністують терористів. 
 
Запустити програму з 
повернення Криму, 
змусити Росію 
компенсувати збитки від 
окупації АР Крим та 
частини Донбасу в 
міжнародних судах. 

 КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА 

7.  Забезпечення публічного та 
відповідального процесу 
внесення змін до Конституції 
України 

Продовження реформи 
політичної системи України, 
спрямованої на створення 
надійних запобіжників 
проти спроб узурпації 
державної влади, намагань 
порушення 
основоположного 
демократичного принципу її 
поділу на законодавчу, 
виконавчу та судову. 
 

Необхідне збереження і 
подальше вдосконалення 
відновленої 
парламентсько-
президентської форми 
правління, за якої Уряд 
формується 
парламентською коаліцією. 
 

Збалансування повноважень 
та відповідальності 
Президента, парламенту та 
Уряду за кожне 
повноваження. 
 
Відмова  від депутатської 
недоторканності. 

 Скасувати недоторканість 
президента, 
парламентарів і суддів. 
 
 Запустити механізм 
відкликання народного 
депутата України. 
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 ОНОВЛЕННЯ ВЛАДИ ТА АНТИКОРУПЦІЙНА РЕФОРМА 

8.  Створення Національного 
антикорупційного бюро України. 
Створення Національного 
агентства з питань запобігання 
корупції (у тому числі створення 
електронної системи подання та 
оприлюднення декларацій осіб, 
уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого 
самоврядування ) 

Створення незалежного 
антикорупційного органу. 
 
Запровадження 
декларування чиновниками, 
політиками, суддями, 
працівниками прокуратури 
та ін. як доходів, так і 
витрат, з обов`язковою 
перевіркою цих відомостей.  
 

Виборні органи влади та 
місцевого самоврядування, 
які втратили довіру людей, 
мають бути дочасно 
переобрані. 
 
Відкрита кадрова політика і 
діяльність кожного 
чиновника та 
високопосадовця, його 
статки й доходи, а також 
витрати держслужбовців та 
їхніх сімей. 
 

Люстрація - очищення 
держслужби від людей, які 
працюють на шкоду своїй 
державі. 
 
Створення незалежного 
органу для розслідування 
високопосадової корупції. 
 

Почне працювати 
суспільний 
антикорупційний корпус. 
 
Провокування хабарів із 
негайним затриманням і 
покаранням хабарника. 
 
Кожен чиновник повинен 
довести легальність свого 
майна. 
 

Ухвалити закон про 
люстрацію та створити 
незалежну Державну 
люстраційну комісію. 
 
Створити незалежне 
Антикорупційне бюро з 
правом на провокацію 
хабара та перевірку на 
детекторі брехні. 

Зобов’язати чиновників та 
депутатів декларувати не 
лише доходи, але й 
витрати. Їх податкові 
декларації викладати в 
Інтернет. 

Привести законодавство у 
сфері діяльності 
держслужби до 
стандартів і 
антикорупційних вимог ЄС 

Запровадити 
максимально жорстку 
кримінальну 
відповідальність за 
корупцію та хабарництво. 

9.  Впровадження процедури 
перевірки на доброчесність та 
моніторингу способу життя осіб, 
уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого 
самоврядування  
Ліквідація корупційних схем у 
державному секторі. 

Залучення громадськості до 
процесу антикорупційного 
моніторингу.  
 
Розкриття структури 
власності підприємств до 
кожного конкретного 
бенефіціарія,  
 

Формування професійного 
корпусу державних 
службовців, їх соціальний 
захист та посилення 
відповідальності. 
 
Утвердження загальної 
нетерпимості до корупції. 

Скасування пільг та 
встановлення достойної 
оплати парламентарів та 
міністрів. 
 
Перетворення державного 
службовця на фахового, 
забезпеченого, патріотичного 
та політично неупередженого 
розробника та виконавця 
державної політики. 
 
 

Проведення перевірки 
діяльності чиновників на 
місцях. 

Істотно скоротити 
чисельність працівників 
держорганів. Ті, хто 
залишиться, пройдуть 
переатестацію, а їхні 
зарплати буде збільшено. 
 
Ухвалити закон, за яким 
кожен чиновник та його 
родина будуть зобов’язані 
довести легальність 
походження свого майна. 
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Заборонити призначати 
на державні посади тих, 
хто попередньо не 
позбувся власного 
бізнесу. 
 
Запровадити механізм 
приватного 
обвинувачення, коли 
громадяни мають право 
вести запис свого 
спілкування з 
чиновниками та 
звертатися напряму до 
суду для притягнення їх 
до відповідальності за 
зловживання. 
 

10.  Прийняття комплексних змін до 
законодавства щодо 
забезпечення прозорості 
фінансування партій та виборчих 
кампаній. 

    Прийняти закон про 
прозорість фінансування 
партій. 

11.  Обов’язкове оприлюднення 
органами влади наборів даних, 
які придатні для наступної 
автоматизованої обробки, 
зокрема стосовно суспільно 
важливої інформації. 

  Прозорі державні закупівлі та 
процедури реалізації майна. 
 

  

12.  Забезпечення вільного доступу в 
Інтернеті до інформації про 
земельні ділянки, у тому числі 
про володільців прав на них.  

     

13.  Створення (визначення) 
незалежного органу державного 
нагляду у сфері забезпечення 
права на доступ до публічної 
інформації.  

     

14.  Заборона органам державної 
влади та місцевого 
самоврядування вимагати від 
фізичних та юридичних осіб 
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інформацію, якою держава вже 
володіє, або яку ці особи 
надавала їй раніше . 

 СУДОВА РЕФОРМА 

15.  Добір на суддівські посади в 
судах всіх рівнів лише за 
конкурсом на підставі 
об’єктивних критеріїв (критерії 
доброчесності, повне 
декларування доходів і витрат, 
високі професійні та моральні 
якості, удосконалені процедури 
проведення відбіркового та 
кваліфікаційного іспитів , 
механізми впливу на кар’єру 
судді рішень Європейського суду , 
запровадження механізмів участі 
громадськості ,впливу на кар’єру 
судді рішень Європейського 
суду). 

Реальна судова реформа, 
яка передбачала б як 
кадрове очищення і 
«перезавантаження», так і 
суттєві інституційні зміни. 

Реформа судової системи. 
 
Встановлення публічного 
контролю за призначенням 
і діяльністю суддів. 

Удосконалення механізмів 
добору і дисциплінарної 
відповідальності суддів, для 
зміцнення їх незалежності. 
 
 
 
 

 Привести законодавство у 
сфері діяльності судів до 
стандартів і 
антикорупційних вимог 
ЄС. 
Провести люстрацію 
суддів, причетних до 
порушень прав людини, 
ухвалення неправосудних 
рішень, політичних 
переслідувань, корупції. 
Для цього сформувати 
кваліфікаційно-
дисциплінарні комісії за 
участю громадянського 
суспільства і покласти на 
них контроль за 
діяльністю судів. 

16.  Вдосконалення процесуального 
законодавства Забезпечення 
реального виконання судових 
рішень. 

     

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

     

18.  Зменшення кількості рівнів 
суддівського самоврядування.  

     

19.  Встановлення підстав для  
притягнення судді до 
дисциплінарної 
відповідальності. 

     

20.  Адвокатам буде відведена 
важлива роль у функціонуванні 
системи правосуддя. 

     

21.  Забезпечення реального 
виконання судових рішень  
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22.  Забезпечена практична 
реалізація нового Закону України 
«Про прокуратуру» та посилено 
контроль за витратами 
прокурорів і їх сімей 
Обмеження компетенції 
прокуратури лише сферою 
кримінальної юстиції. 

  Оновлення прокурорського 
корпусу. 
 
Становлення прокуратури як 
служби державного 
обвинувачення. 
 

  

23.  Внесення змін до Конституції 
стосовно: 
підвищення вимог до суддів; 
прозорості системи судів; 
обмеження недоторканості 
суддів. 
оновлення суддівського корпусу. 
створення єдиного незалежного 
від політичного впливу органу, 
який відповідатиме за 
призначення, кар’єру та 
звільнення суддів. 

 Створення системи їхнього 
автономного 
функціонування, 
незалежного від 
законодавчої та виконавчої 
гілок влади. 

Оновлення суддівського 
корпусу. 
 
Усунення Президента та 
парламенту від формування 
суддівського корпусу. 
 
 

 Сформувати суди 
присяжних. Створити рівні 
можливості для захисту 
своїх прав через суд для 
всіх громадян. Судді 
місцевих судів будуть 
обиратися народом. 

 РЕФОРМА СИСТЕМИ ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ 

24.  Реформування системи 
кримінальної юстиції 
(запровадження інституту 
детективів, розмежування 
оперативно-розшукової 
діяльності). 

Докорінна реформа 
правоохоронних органів і 
сфери цивільної безпеки. 

Реформа правоохоронної 
системи. 

 Повна зміна особового 
складу правоохоронних 
органів. 

Привести законодавство у 
сфері діяльності 
прокуратури, СБУ, міліції 
до стандартів і 
антикорупційних вимог 
ЄС. 

25.  Формування нової системи МВС 
(забезпечення можливості 
формування міністерством 
політики у сфері правопорядку, 
створення національної поліції, 
створення нової системи атестації 
та проведення переатестації, 
перехід до трирівневої системи 
підготовки, впровадження 
прозорого конкурсного відбору). 

Перетворення міліції з 
карального органу в орган 
охорони публічного порядку 
та боротьби зі злочинністю. 
 
Підвищення відповідальності 
за злочини чи злочинну 
бездіяльність посадових осіб 
держави, прокурорів, 
правоохоронців зі 
скороченням чисельності та 
підвищенням оплати праці. 
 

26.  Створення державного бюро 
розслідування. 
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27.  Створення муніципальної міліції. Запровадження 
муніципальних органів 
правопорядку. 

28.  Створення Військової поліції.  

 РЕФОРМА ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

29.  Забезпечення підзвітності і 
дієвості парламенту 
(запровадження пропорційної 
системи з відкритими списками,  
закріплення відповідальності 
суб’єктів виборчого процесу за 
порушення вимог виборчого 
законодавства , посилення 
прозорості та відкритості 
фінансування партій). 

 Реформування виборчого 
законодавства з метою 
переходу до обрання 
парламенту за відкритими 
партійними списками. 

 Вибори за відкритими 
списками. 

Ухвалити закон про 
проведення виборів до 
Верховної Ради за 
пропорційною системою з 
відкритими списками. 
 

30.  Удосконалення системи 
місцевих виборів (проведення 
місцевих виборів з урахуванням 
реформи децентралізації 
місцевого самоврядування, 
збереження мажоритарної 
системи на рівні сільських та 
селищних рад та запровадження 
пропорційної виборчої системи з 
відкритими списками при 
проведенні місцевих виборів на 
інших рівнях , запровадження 
виборів міських голів великих 
міст у два тури, зменшення 
граничної кількості депутатів 
місцевих рад; внесення змін до 
законодавства про статус столиці 
– міста Києва). 

     

 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА РЕФОРМА ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

31.  Децентралізація та реформа 
місцевого самоврядування 
(ефективний розподіл 
повноважень , ресурсне 
забезпечення місцевого 
самоврядування, формування 
самодостатніх громад , 

Громади мають стати 
головним елементом всієї 
конструкції, на якій 
базується держава, органи 
місцевого самоврядування 
– отримати стабільну 
фінансову основу для 

Громади на місцях повинні 
отримати більше прав і 
коштів на реалізацію 
повноважень.  
 
Виконавча влада в областях 
належатиме не 

Децентралізація влади та 
податків. 
 

Надання права обраному 
голові громад вільно 
приймати усі важливі для 
людей рішення. 
 
Громада стане 
повноправним 

Провести реформу 
місцевого 
самоврядування, 
розширивши його права 
та фінансову самостійність 
згідно Європейської хартії 
місцевого 
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реформувати  
територіальні органи влади на 
місцевому рівні). 

виконання розширених 
повноважень. 
 

призначеним згори 
«губернаторам», а 
виконкомам, сформованим 
облрадами, обраними 
людьми. 

розпорядником земель, 
будівель, устаткування.  
 
Зібрані податки в більшості 
своїй залишаться на місцях. 
 
Надамо громадам право 
проводити референдуми 
для вирішення важливих 
питань. 

самоврядування. 

Ліквідувати місцеві 
державні адміністрації, 
надавши право обласним 
та районним радам 
формувати свої 
виконкоми. 

32.  Реформа публічного 
адміністрування (прийняття нової 
редакції Закону «Про державну 
службу», оптимізація органів 
державної влади, реформа 
Кабінету Міністрів, системи інших 
державних органів , зміни до 
Закону України «Про центральні 
органи виконавчої влади» , 
прийняття закону про імпічмент 
Президента) 

  Прийняття закону про 
Президента. 
 
 
Співпрацю Уряду та 
міністерств з громадськістю 
для прозорого та 
відповідального прийняття 
якісних рішень. 
 

 Прийняти закони про 
імпічмент президента. 
 
Передбачити законом 
створення при кожному 
відомстві незалежної 
громадської ради з 
правом блокуючого 
голосу. 

33.  Адміністративні послуги 
(скорочення кількості адмін. 
послуг, делегування місцевих 
органам влади права надавати 
адмін.послуги та створення 
мережі центрів їх надання). 

Перехід до надання 
адміністративних послуг 
усюди, де це можливо, за 
принципом «єдиного 
вікна». 

Можливість для громадян 
отримувати вичерпну 
інформацію про рішення 
державних органів та 
органів місцевого 
самоврядування. 
 

Спрощення процедури 
надання адміністративних 
послуг для громадян і бізнесу. 
 

 Відкрити мережу 
«універсамів 
адмінпослуг», щоб 
громадянин в одному 
місці, без черг та хабарів, 
міг отримати повний 
пакет послуг від держави. 
 
 

34.  Запровадити електронне 
врядування. 

Запровадження 
електронного врядування. 

   Забезпечити відкритість 
та підзвітність влади 
громадянам через 
систему електронного 
уряду. 

35.  Реформувати публічні фінанси.       

36.  Реформувати державні закупівлі.   Прозорі державні закупівлі та 
процедури реалізації майна. 

  

37.  Реформувати управління 
державною власністю та 
приватизацією. 
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 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИСКОРЕНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

38.  Розроблення довгострокової 
стратегії розвитку 
високотехнологічних виробництв 
із визначенням галузей-
драйверів. 

 Впровадження реальної 
конкурентної економічної 
моделі в Україні 
 

Створення привабливих 
робочих місць в регіонах 
 
Сировина економіка стане 
джерелом для нової 
економіки. 
 
Створення точок зростання та 
інструментів розвитку – 
технологічних та 
індустріальних парків, 
експортно-кредитного 
агенства, банку розвитку та 
фонду модернізації. 
 
Розвиток телекомунікаційної 
інфраструктури із 
впровадженням її елементів в 
усіх сферах суспільного життя. 
 
Формування економіки 
України як економіки знань. 

Наша сировина буде 
перероблятися 
українськими 
висококваліфікованими 
спеціалістами. 
 
 

 

39.  Формування через залучення 
приватних інвесторів сучасної 
індустріальної та інноваційної 
інфраструктури. 

Активне залучення 
міжнародних організацій, 
донорів, до відбудови і 
розвитку територій 
держави, що постраждали 
внаслідок агресії. 

    

40.  Законодавче встановлення 
стимулюючих особливостей для 
нових виробництв, науково-
дослідних центрів, а також 
компаній сфери інформаційних 
технологі  

     

41.  Законодавче запровадження 
захищених ринкових механізмів 
інвестування в 
енергомодернізацію 

     

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

43.  Запровадження системного 
міжнародного просування 
українських виробників  та 
України як зовнішнього 
виробничого майданчика для 
глобальних ринків та науково-
дослідницької платформи для 
багатонаціональних 
високотехнологічних 
корпорацій. 

 Забезпечити доступ 
українській продукції на 
світові ринки. 

Активна роль держави у 
світовій боротьбі за ресурси, 
інвестиції та за ринки. 
 
Зосередження зусиль та 
ресурсів на пріоритетах, які 
забезпечать створення якісних 
робочих місць, збільшення 
експорту та 
імпортозаміщенню, серед 
яких високі технології, 
машинобудування та 
поглиблена переробка. 
 
Експорт продуктів харчування, 
а не лише агросировини та 
становлення України як 
світового еталону якості у цій 
сфері. 

Розширимо виробництво, і 
побудуємо його ближче до 
кордону із ЄС. 

 

 РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА, РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ КОНКУРЕНЦІЇ 

44.  Створення сприятливого для 
інвестицій середовища 
(зменшення кількості документів 
дозвільного характеру , 
забезпечення істотного 
поліпшення умов ведення бізнесу 
за тими напрямами, які 
враховуються «Doing Business», 
забезпечення ефективного 
захисту прав приватної власності , 
забезпечення протягом одного 
року заміни існуючої системи 
регулювання підприємницької 
діяльності на європейську , 
забезпечення умов для розвитку 
телекомунікаційних мереж 4 та 5 
поколінь , впровадження 
загальнодержавного 
широкосмугового доступу до 
мережі Інтернет). 

Розширення свободи 
підприємницької діяльності, 
істотне скорочення функцій 
адміністративного 
регулювання економіки. 

  Усунемо олігархів від 
керівництва державними 
підприємствами. 
 
Олігархи доплатять за 
копійчану приватизацію 
підприємств, які приносять 
їм надприбутки. Інакше ці 
підприємства будуть знову 
повернуті державі. 
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45.  Реформи у антимонопольній 
сфері (забезпечення прозорості у 
діяльності органів АМКУ,  
спрощення системи контролю за 
концентраціями встановлення 
дисциплінарної відповідальності 
посадових осіб). 

Демонополізація економіки. Від запобігання 
монополізму і картельним 
змовам у великому бізнесі 
до гарантій чесної 
конкуренції малому 
підприємництву. 

Звільнення малого та 
середнього бізнесу від 
кріпацтва фінансово-
промислових груп шляхом 
запровадження реальної 
антимонопольної політики. 
 

 

46.  Податкова реформа  
(зменшення податків до 9, 
скорочення кількості та обсягів 
податкової звітності та 
розширення електронних 
сервісів, забезпечення прозорості 
та передбачуваності податкової 
системи , відповідність контролю 
за трансфертним ціноутворенням 
принципам ОЕСР, відмова від 
каральної моделі податкового 
контролю, зменшення 
фіскального навантаження на 
фонд оплати праці , сплата 
податку з доходів фізичних осіб 
виключно за місцем здійснення 
діяльності працівника, 
зменшення чисельності 
Державної фіскальної служби, 
модернізація податку на 
прибуток, реформа ПДВ). 

Реформа податкової 
системи. 

Кількість податків слід 
скоротити, їхні ставки – 
зменшити. 
 
Шляхи уникнення сплати 
податків через офшори – 
перекрити. 
 
Утвердити систему 
спрощеного оподаткування 
для малого та середнього 
бізнесу. 

 Менші податки на 
заробітну платню, більші на 
сировинну продукцію 
олігархів. 
 
 
Введемо кризовий податок 
для олігархів, який 
наповнить бюджет та 
зупинить інфляцію. 

Спростити процедуру 
сплати та зменшити 
кількість існуючих 
податків і зборів – їх має 
залишитися не більше 
шести.  

Знизити розмір єдиного 
соціального внеску до 
15%. 

 

47.  Реформа трудових 
взаємовідносин (схвалення 
Трудового кодексу). 

     

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

49.  Перехід від адміністративного 
контролю до підтримки бізнесу  
(скорочення кількість 
регуляторних та контрольних 
органів, обмеження повноважень 
органів державного нагляду, 
відхід від системи тотального 
обтяжливого контролю, 
скасуванням неактуальних , не 
розміщених у вільному доступі 
нормативно-правових актів ). 

Зменшення кількості 
дозволів, контролюючих 
органів і перевірок. 

  Проста звітність, мінімум 
перевірок та бюрократії. 
 

Радикально скоротити 
кількість ліцензій та 
контролюючих органів. 

50.  Спрощення процедур в сфері 
будівництва 
(удосконалення процедури 
приєднання до мереж суб’єктів 
природних монополій , 
скорочення та спрощення строку 
видачі дозвільних документів , 
прав на користування і продажу 
землі). 

     

 РЕФОРМА ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ 

51.  Запровадження ефективного 
нагляду. 

  Забезпечення доступної 
вартості фінансових ресурсів. 

Кредити на розвиток під 5% 
на 10 років. 

 

52.  Залучення інвестицій в надійні 
інструменти. 

53.  Розвиток інфраструктури 
фінансового сектору.  

 РЕФОРМА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

54.  Земельна реформа 
(завершення,  до 1.1.2016 
інвентаризації та розмежування 
земель сільськогосподарського 
призначення ,  врегулювання 
питань передачі у комунальну 
власність земель державної 
власності, розташованих за 
межами населених пунктів , 
забезпечення неможливості 
орендувати землі 
сільськогосподарського 
призначення на неконкурентних 

   Заборона продажу землі. 
 
Запровадження права 
оренди землі під жорстким 
контролем держави. 
 
Заборона іноземцям 
розпоряджатися 
чорноземами.  
 
Створення прозорого 
земельного кадастру. 

Залишити 
сільськогосподарську 
землю в державній 
власності та відновити 
безкоштовну видачу 
земельних актів. 
 
Унеможливити надмірну 
концентрацію земель в 
одних руках. 
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засадах, удосконалення орендних 
відносин, розвиток ринку оренди 
земель, створення сприятливого 
середовища для відновлення 
площ зрошувальних земель). 

55.  Реформування системи 
державної підтримки 
сільськогосподарського 
виробництва та залучення 
фінансування у галузь  
(збереження до 2018 року чинної 
системи оподаткування с/г 
виробників, вдосконалення 
системи підтримки, забезпечення 
її прозорості, надання пільгових 
кредитів малим та середнім 
господарствам, запровадження 
фінансових інструментів на 
ринках с/г продукції, залучення 
на ринок особистих селянських 
господарств, продовження 
дерегуляції галузі). 

  Перетворення землі 
сільськогосподарського 
призначення на актив 
українського селянина, аби він 
міг залучати інвестиції і 
розвивати своє господарство. 
 

  

56.  Сприяння міжнародній торгівлі 
(перехід від обмежень експорту 
до формування державного 
мобілізаційного продовольчого 
резерву ,  скасування надмірних 
процедур обов’язкової реєстрації, 
сертифікації та дозвільних 
документів , гармонізація 
законодавства щодо безпечності 
харчової продукції із 
законодавчими актами ЄС). 

     

57.  Сталий розвиток сільських 
територій. 

  Формування сучасного 
українського села як 
архітепічної цінності та одного 
з основних джерел 
ідентичності. 
Розвиток екологічного 
землеробства, садівництва, 
твариництва та поглиблення 
переробки. 

  



Порівняльна таблиця: Передвиборчі обіцянки 2014 в Коаліційній угоді (ВРУ 8 скликання)                                                              Фундація «Відкрите суспільство», www.osf.org.ua         
 

16 
 

58.  Реформування лісового 
господарства. 

     

 РЕФОРМА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ 

59.  Реорганізація ринків енергії та 
імплементація європейського 
законодавства в сфері 
енергетики у відповідності до 
Договору про заснування 
Енергетичного Співтовариства. 

Приведення енергетичного 
сектору у відповідність до 
вимог Договору про 
створення Енергетичного 
співтовариства (включно з III 
енергетичним пакетом ЄС). 
 
Пропонуємо нашим 
західним партнерам 
заключати всі договори на 
транзит газу через Україну 
на наших кордонах з Росією. 

    

60.  Поетапна ліквідація 
перехресного субсидіювання та 
вирівнювання цін на природний 
газ та електричну енергію. 

     

61.  Забезпечення прозорості 
енергетичних ринків та 
підвищення їх ефективності . 

     

62.  Приведення податкового 
навантаження на 
нафтогазовидобувну галузь у 
відповідність до кращої світової 
практики. 

Імпортний газ поступово 
має заміщуватися газом 
власного видобування. 
 

    

63.  Удосконалення законодавства та 
регуляторного середовища для 
залучення приватних інвестицій 
в енергетичну галузь. 

     

64.  Реформа вугільної галузі  
(приватизація та ліквідація шахт, 
оптимізація державної підтримки, 
лібералізація вугільного ринку). 

     

65.  Диверсифікація джерел 
постачання імпортованих 
первинних джерел енергії та 
палива для атомних 
електростанцій. 
 

Диверсифікація як самих 
енергоносіїв, так і шляхів їх 
постачання. 
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66.  Стимулювання 
енергоефективності для 
скорочення енергоємності ВВП. 

Реалізація довгострокової 
державної програми 
підвищення 
енергоефективності. 

    

 ІНФРАСТРУКТУРА ТА ТРАНСПОРТ 

67.  Залізничний транспорт 
(утворення ПАТ «Українська 
залізниця»  
100% акцій якого закріплені в 
державній власності , виділення 
дочірніх ефективних вертикально-
інтегрованих компаній, створення 
Національної комісії з 
регулювання транспорту , 
поступова ліквідація 
субсидіювання між 
пасажирськими та вантажними 
перевезеннями, прийняття 
нового закону про транспорт). 

     

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

     

69.  Експлуатація доріг  
(Передача доріг місцевого 
значення до сфери управління 
обласних державних 
адміністрацій з одночасною 
передачею джерел фінансових 
ресурсів , розмежування функцій 
замовника та виконавця 
будівництва, ремонту та 
утримання доріг , включення до 
контрактів на будівництво умови 
із забезпечення гарантійного 
терміну служби, забезпечення  
контролю за дотриманням норм 
вагового навантаження , 
впровадження стандартів ЄС з 
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будівництва, ремонту та 
утримання доріг, вдосконалення 
системи оплати за проїзд по 
дорогам великовагового 
транспорту). 

70.  Організація та безпека 
дорожнього руху  
(прийняття законодавчої бази та 
запровадження системи 
автоматичної фіксації порушень 
правил дорожнього руху , 
надання муніципальним органам 
права фіксації та притягнення до 
відповідальності за дрібні 
порушення правил дорожнього 
руху в населених пунктах , 
встановити чіткий розмір 
відповідальності за кожне 
порушення правил дорожнього 
руху). 

     

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

     

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

     

 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН КОМУНАЛЬНИМИ ПОСЛУГАМИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ 

73.  Надання власникам житла 
механізмів для ефективного 
управління та забезпечення 
житла якісними послугами  
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(удосконалення діяльності ОСББ, 
створення законів для прийняття 
рішень в будинках, де не створені 
ОСББ, надання можливості у 
багатоквартирних будинках 
самостійно обирати форму 
отримання послуг від природніх 
монополістів). 

74.  Запровадження ринкових умов 
господарювання надавачів 
послуг з управління житлом  
(усунення регуляторних бар’єрів 
для створення ринку управління 
житлом , встановлення на рівні 
закону правил роботи, обов’язків 
та відповідальності надавачів 
послуг з управління житлом). 

     

75.  Запровадження оплати за 
фактично спожиті природний 
газ, теплову енергію, послуги з 
централізованого 
водопостачання шляхом 
запровадження 100 % 
комерційного обліку. 

     

76.  Забезпечення сталого 
функціонування та розвитку 
комунальних систем 
централізованого 
водопостачання, 
водовідведення та 
теплопостачання та прозорості 
ціноутворення у цих сферах для 
споживачів. 

     

77.  Встановлення вимог публічності 
обговорення членами 
відповідних громад планів щодо 
зміни схем теплопостачання.  

     

78.  Збільшення частки утилізації 
твердих побутових відходів, їх 
максимального повторного 
залучення у господарський 
оборот як вторинних ресурсів. 
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79.  Підвищення енергетичної 
безпеки держави за рахунок 
енергоефективності, 
енергоощадності та розвитку 
альтернативної енергетики в 
житлово-комунальній сфері  
(прийняття закону про 
енергетичну ефективність, 
створення механізму державної 
підтримки, залучення приватних 
інвестицій, надання можливості 
місцевим органам влади 
встановлювати тарифи на тепло, 
вироблене з альтернативних 
джерел). 

     

 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА РЕФОРМА 

80.  Гарантування соціального 
захисту (створення інформаційної  
системи соціального захисту , 
оптимізація соціального 
страхування, запровадження 
обов'язкового загального 
державного медичного 
страхування , встановлення 
єдиних принципів нарахування 
пенсій, зниження єдиного 
соціального внеску, створення 
системи адресного надання пільг 
та субсидій, скасування пільг та 
привілеїв для посадовців, 
створення системи соціального 
захисту переселенців та учасників 
АТО). 

Не можна допустити 
скасування чи скорочення 
субсидій малозабезпеченим 
громадян на оплату 
комунальних послуг. 
 
Надання необхідного 
медичного обслуговування, 
протезування учасників 
АТО, забезпечення житлом, 
надання соціальних гарантій 
родинам тих, хто загинув у 
боях за Україну. 
 

 Запровадження адресної 
допомоги саме тим, хто 
потребує. 
 
Прозоре та адресне 
забезпечення осіб, які 
захищали свободу українців та 
територіальну цілісність 
України, а також їхніх сімей. 
 

Пораненим та їх сім’ям 
держава забезпечить 
соціальний захист. 
 
Запровадження цільової 
грошової допомоги 
малозабезпеченим.  
 
Перегляд системи 
комунальних виплат. 
 
Створимо умови для 
легалізації українських 
заробітчан. 
 
Сім’ї, в яких двоє дітей, 
визнають багатодітними і 
вони будуть отримувати 
відповідну допомогу. 

 

81.  Якісна освіта. (ухвалення нового 
Закону «Про освіту» , 
недопущення зменшення рівня 
оплати праці педагогічних 
працівників , децентралізація 
управління освітою ,   оновлення 

Продовження реформ в 
освітній сфері на 
європейських засадах. 

 Відновлення поваги до 
вчителя шляхом підвищення 
оплати праці та 
цілеспрямованим 
пропагуванням престижу 
професії. 

 Запровадити державні 
гранти для молоді на 
отримання вищої освіти та 
стажування в Європі. 
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стандартів освіти, поступовий 
перехід до 12-річного терміну 
здобуття середньої освіти , 
утвердження реальної 
університетської автономії , 
розвиток професійної освіти)  

 
Скерування освіти на розвиток 
творчого мислення, 
продукування інновацій, 
творення нових технологій і 
нової соціальної реальності. 
 
Впровадження у середню 
освіту навичок користування 
світовими освітніми 
ресурсами, управління 
власним часом, ефективних 
комунікацій та програмування. 
 
Справжнє академічне та 
студентське самоврядування. 
 
Гарантування якості освіти 
через прозорі механізми 
ліцензування, акредитації та 
екзаменування. 
 
Запровадження прозорих 
механізмів державного 
замовлення та орієнтування 
його на пріоритети стуктурної 
перебудови економіки. 
 
Лібералізація податкового 
законодавства щодо 
спонсорства та меценатства 
освіти, науки, культури та 
спорту. 
 
Запобігання дискримінації та 
бар’єрам.  
 
Запровадження віддалених 
форм зайнятості, доступності 
та універсального дизайну для 
подолання ізоляції людей з 
обмеженими можливостями. 
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82.  Сучасна наука та інновації 
(ухвалення нового Закону України 
«Про наукову і науково-технічну 
діяльність», реформування  
функціонування державних 
наукових установ, входження 
України до Європейського 
дослідницького простору). 

  Поєднання науки, освіти та 
бізнесу шляхом створення на 
базі університетів потужних 
науково-навчальних  центрів 
та стимулювання наукових 
досліджень. 
 
Грантову підтримка молодих 
науковців. 
 
Створення незалежного 
Національного фонду 
досліджень для фінансування 
фундаментальних, прикладних 
досліджень, інноваційних 
проектів та стартапів. 
 
Створення мережі Державних 
ключових лабораторій. 

  

83.  Культурний простір, 
інформаційна політика 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 
виробників українського 
культурного продукту,  
захист національного 
інформаційного простору,  
скасування застарілої системи 
відзнак і звань в галузі культури). 

Всебічне сприяння має 
надаватися національним 
українським культурним 
індустріям 
патріотичне виховання 
громадян 
формування спільної 
загальнонаціональної 
ідентичності. 
 
Партія підтримує 
становлення конкурентного 
медіаринку, незалежних та 
професійних ЗМІ, потужних 
суспільних медіа. 
 

Структура власності ЗМІ 
має стати прозорою, а 
конкурентне середовище в 
цій сфері – посиленим.  
 
Створення суспільного 
телебачення є на порядку 
денному як невідкладне 
питання. 
 
Збереження та зміцнення 
єдиного гуманітарного 
українського простору,  за 
умови врахування 
специфіки кожного регіону 
в мовно-культурній сфері, в 
освіті, в політиці історичної 
пам’яті . 
 
Особлива увага має 
приділятися захисту 
українців Криму та 
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кримських татар як 
корінного народу Криму. 
 
Неухильне дотримання 
прав усіх національних 
меншин, при якому Україна 
залишиться унітарною, 
соборною державою. 

 РЕФОРМА СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

84.  Структурна реорганізація 
системи медичного 
обслуговування (створення 
Центру реформ, стимулювання 
розвитку первинної медико-
санітарної допомоги, вільний 
вибір пацієнтом лікаря, 
реорганізація МОЗ). 

   Зростання  в 10 разів 
видатків на медицину.  
 
Створення фельдшерсько-
акушерського пункту в 
кожному селі. 

 

85.  Якісна та доступна медицина 
(інвентаризація та паспортизація 
закладів, створення реєстрів 
мед.працівників, препаратів, 
обладнання, медичних 
протоколів, запровадження 
ліцензування діяльності, 
запровадження клінічних 
протоколів, розрахунку вартості 
послуг, зміна принципів 
фінансування, запровадження 
інтегрованої медичної допомоги, 
поетапне запровадження 
обов’язкового державного 
соціального медичного 
страхування). 

Забезпечення доступності 
якісних медичних послуг 
для громадян усіх регіонів 
країни. 

 Відкрити доступ до медичних 
установ та санаторно-
курортних закладів 
Державного управління справ. 
 
Запровадження медичного 
страхування. 
 
Становлення незалежної, 
шанованої, самоврядної та 
відповідальної професії 
медичного працівника та 
забезпечення гідної 
винагороди за лікарську 
працю. 

 

86.  Формування системи 
забезпечення і підтримки якості 
медичної допомоги  
(Забезпечення розробки 
запровадження стандартів 
медичної допомоги ,  
системи контролю якості 
медичної допомоги для закладів 
охорони здоров'я). 
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87.  Здійснення раціональної 
фармацевтичної політики на 
макро- та мікрорівні  
(перегляд законодавства, 
переліку життєво важливих 
лікарських засобів та виробів , 
забезпечити професійну 
підготовку керівників органів та 
закладів охорони здоров’я в сфері 
менеджменту , заборона реклами 
лікарських засобів, реформування 
системи держзакупівель 
лікарських засобів). 

     

88.  Здоровий спосіб життя та 
громадське здоров’я. 
 

  Заохочення здорового способу 
життя, фізичної культури, 
спорту, естетичного та 
світоглядного, патріотичного 
виховання як передумови 
ефективної освіти та розвитку. 
 
Зміщення акцентів на 
профілактику та ранню 
діагностику захворювань. 
 
Запобігання інфекційним та 
іншим соціально-небезпечним 
хворобам. 

  

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

89.  Реформи у сфері управління та 
охорони довкілля та поетапне 
приведення чинного 
законодавства до директив ЄС.  

     

*Примітка: Червоним кольором відмічені не враховані обіцянки. 


