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Порівняльна таблиця: положення Коаліційної угоди-2014 vs положення Програми Уряду 

*Примітка:  Червоним відмічено положення, що не відповідають угоді. 
Синім - коментарі. 

Розділ 
Коаліці
йної 
угоди  

Коаліційна угода Програма уряду 

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). 

Реалізація «Європейського валу»*. 
Розробка та реалізація концепції інформаційної безпеки. 
Виконання критеріїв щодо безвізового режиму/біометричні паспорти 
Захист національних інтересів у судах. 
Відмова  від позаблокового статусу та відновлення курсу на вступ до НАТО. 
 

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 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. 

Затвердження програми розвитку ЗСУ. 
5% ВВП - витрати на оборону та правоохоронну діяльність. 
Відмова від позаблокового статусу (в угоді до 3% на оборону).  
Новий Закон про засади внутрішньої та зовнішньої політики. 
Забезпечення військових та учасників АТО (аналогічний пункт є в розділі щодо соціального 
захисту). 
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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). 

Новий закон про оборонне замовлення. 
Міжнародні угоди про кооперацію. 

4.  Оптимізація Національної гвардії України. 
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». 

 

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. 

 

КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА 

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

 

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). 

Реалізація закону про очищення влади. 
Реалізація ухваленого антикорупційного законодавства. 
Створення Національного агентства з питань запобігання корупції як превентивного органу. 
 

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. 

Персональна відповідальність чиновників. 
Моніторинг способу життя державних службовців. 
Електронне декларування доходів і витрат чиновників, створення Єдиного реєстру 
декларацій чиновників. 
Відкриття інформації про кінцевих вигодоотримувачів юридичних осіб та зареєстровані права 
на нерухоме майно. (норма частково дублюється у пункті 12) 

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

 

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

 

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  
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та юридичних осіб 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). 

 

16.  Вдосконалення процесуального законодавства Забезпечення реального виконання 
судових рішень. 

 

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

Новий закон про судоустрій і статус суддів (якщо припустити, що він відповідатиме 
задекларованим у угоді принципам) 
Забезпечення доступу до правосуддя 
Спрощений порядок розгляду цивільних та господарських справ 
Повернення Верховному суду повноважень вищої судової інстанції 

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.  

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. 

 

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. 

Ініціювання внесень змін до Конституції (запровадження триланкової системи. 
судів, переатестація всіх суддів, зняття суддівської недоторканності, усунення політичного 
впливу на процеси добору, кар’єри та відповідальності суддів, оновлення судової системи та 
суддівського корпусу). 
 

РЕФОРМА СИСТЕМИ ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ 

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

 

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). 

Закон про поліцію. 

26.  Створення державного бюро розслідування. Створення державного бюро розслідування. 

27.  Створення муніципальної міліції.  

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). 
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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 , реформувати територіальні органи влади на місцевому рівні) . 

Зміни до бюджетного та податкового кодексів.  
Ухвалення закону про децентралізацію повноважень у сфері архітектурно-будівельного 
контролю. 

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). 

Скорочення державного сектору на 10% та відповідне збільшення заробітної плати. 
Новий закон про державну службу. 

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

Відкриття на місцях «Прозорих офісів». 

34.  Запровадити електронне врядування. Запровадження електронних безконтактних послуг. 
Електронна ідентифікація та електронний підпис громадянина. 
Відмова від паперового документообігу. 
Ухвалення закону про систему електронної взаємодії. 
Ухвалення закону про відкриті дані. 

35.  Реформувати публічні фінанси.  

36.  Реформувати державні закупівлі. Прийняття закону про електронні закупівлі. 
Виконання програми співробітництва з МВФ. 

37.  Реформувати управління державною власністю та приватизацією. Проведення міжнародного аудиту, впровадження корпоративного управління відповідно до 
стандартів. 
ОЕСР, призначення визнаних фахівців на керівні посади в ключових державних компаніях 
Ухвалення змін до закону про перелік об’єктів державної власності,що не підлягають 
приватизації. 
Зміна методики оцінки при підготовці до приватизації. 
Запровадження продажу пакетів акцій на міжнародних біржах. 
Застосування аукціону як ключового особу приватизації. 
Створення холдингових компаній з міжнародними стандартами управління для управління 
стратегічною державною власністю. 
Ефективна система корпоративного управління Державною продовольчо-зерновою 
корпорацією України та ПАТ «Аграрний фонд». 
 
 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИСКОРЕНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

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

 

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

 

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

41.  Законодавче запровадження захищених ринкових механізмів інвестування в 
енергомодернізацію. 

 

42.  Забезпечення розбудови інноваційної інфраструктури та ефективної системи захисту 
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. 

Максимальне використання переваг режиму вільної торгівлі з ЄС  
Подвоєння обсягів українського експорту до 2020 р. 
Підготовка угод про режим вільної торгівлі з Канадою, Туреччиною, Ізраїлем, Радою 
співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ), Економічним 
співтовариством держав Західної Африки (ЕКОВАС) , іншими країнами  
Наступальна політика Офісу торгівельного представника України. 

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). 

Дерегуляція (зменшення контролюючих органів та їх функцій, новий закон про ліцензування, 
закон про технічний регламент, реалізація закону про метрологію, та закону про 
стандартизацію, гармонізація стандартів з нормами ЄС). 

45.  Реформи у антимонопольній сфері (забезпечення прозорості у діяльності органів АМКУ,  
спрощення системи контролю за концентраціями встановлення дисциплінарної 
відповідальності посадових осіб ). 

Новий закон про захист економічної конкуренції. 
Формування нового складу Антимонопольного комітету. 

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). 

Скорочення кількості податків з 22 до 9. 
Об’єднання податкової та бухгалтерської звітності. Гармонізація з нормами Міжнародних 
стандартів фінансової звітності. 
Поетапне зменшення єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування до 15%. 
Підвищення відповідальності за сплату заробітної плати в «конвертах». 
Зниження податкового навантаження на малий та середній бізнес (двохкратне зменшення 
податку, заборона перевірок контролюючими органами). 
Запровадження інституту податкового компромісу з метою повного декларування наявних 
активів та введення обов’язкового декларування доходів. 
Зміни до закону про трансфертне ціноутворення. 
Впровадження нової системи адміністрування ПДВ. 

47.  Реформа трудових взаємовідносин (схвалення Трудового кодексу). Ухвалення нового 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 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 ). 

 

50.  Спрощення процедур в сфері будівництва (удосконалення процедури приєднання до  
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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. Зменшення обігу тіньової готівки. 

52.  Залучення інвестицій в надійні інструменти.   

53.  Розвиток інфраструктури фінансового сектору.  Капіталізація державних банків. 

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 засадах, удосконалення орендних відносин, розвиток ринку оренди 
земель, створення сприятливого середовища для відновлення площ зрошувальних земель)  

Розробка закону про ринок земель. 
Новий закон про оренду землі щодо довгострокової оренди. 
Формування бази даних Державного земельного кадастру. 

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). 

Прийняття закону про локальні аграрні ринки. 
Програма мікрокредитування малих сільських господарств. 

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). 

Створення та просування аграрного бренду «Продукт України». 
Розвиток портової та залізничної експортної інфраструктури. 
Використання аграрних квот на ринок ЄС та збільшення їх обсягів. 
Ухвалення нової редакції закону про державну підтримку сільського господарства.  
Зміна ролі Аграрного фонду. 
Новий закон про державний матеріальний резерв. 

57.  Сталий розвиток сільських територій.  

58.  Реформування лісового господарства.  

  Залучення кредитних ресурсів розміром до $1 млрд від міжнародних інституцій. 

РЕФОРМА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ 

  Модернізація інфраструктури паливно-енергетичного комплексу 
Організація ефективного розгляду позову до «Газпрому» в Стокгольмському арбітражі 
Реалізація переліку інфраструктурних проектів. 

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

Залучення інвесторів у модернізацію та експлуатацію газотранспортної системи Україн 
Реорганізація НАК «Нафтогаз України» у відповідності до Третього Енергетичного Пакету ЄС 
Інтеграція української енергосистеми в мережу європейських енергосистем ENTSO-E. 
 

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

Повне фінансове оздоровлення НАК «Нафтогаз України». 
Ліквідація крос-субсидій, перехід до ринкових тарифів на газ та електроенергію. 
Запровадження синхронних механізмів компенсацій для малозабезпечених. 

61.  Забезпечення прозорості енергетичних ринків та підвищення їх ефективності.  Запровадження прозорих та справедливих конкурсних правил на розробку родовищ 
корисних копалин через відкриті аукціони. 
Детінізація видобутку корисних копалин (вугілля, торф, бурштин). 
Ухвалення нової редакції Кодексу про надра. 
Перехід від спільної діяльності на угоди про розподіл продукції у видобутку корисних 
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копалин. 

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

Запровадження змішаної моделі оподаткування енергетичного сектору. 

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). 

Реалізація програми реформування вугільної галузі. Приватизація 37 шахт, консервація 24 
шахт, закриття 32 збиткових шахт. 

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

Диверсифікація шляхів та джерел постачання енергоносіїв (вугілля, газ, ядерне паливо, LNG, 
збільшення потужності ТЕС). 

66.  Стимулювання енергоефективності для скорочення енергоємності ВВП. Підвищення енергоефективності за рахунок реалізації проектів на альтернативних джерелах 
енергії. 
Будівництво і реконструкція житла за новими стандартами енергоефективності (підготовка 
нових ДБН та стандартів 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 
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). 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН КОМУНАЛЬНИМИ ПОСЛУГАМИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ 

73.  Надання власникам житла механізмів для ефективного управління та забезпечення 
житла якісними послугами (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.  

 

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). 

Справедливе пенсійне забезпечення, скасування системи спеціальних пенсій, перехід на 
єдиний принцип нарахування пенсій. 
Оподаткування високих пенсій. 
Розвиток недержавного пенсійного страхування. 
Розробка нової редакції Закону «Про загальнобов’язкове державне пенсійне страхування») 
Ліквідація неефективних пільг. Перехід до адресності та монетизації пільг. 
Об’єднання фондів державного соціального страхування та забезпення прозорості їх 
діяльності. 

81.  Якісна освіта. (ухвалення нового Закону «Про освіту» , недопущення зменшення рівня 
оплати праці педагогічних працівників , децентралізація управління освітою,  оновлення 
стандартів освіти, поступовий перехід до 12-річного терміну здобуття середньої освіти , 
утвердження реальної університетської автономії , розвиток професійної освіти). 

Реалізація закону про вищу освіту ( нові правила акредитації та ліцензування, незалежна 
система оцінки якості вищої освіти, фінансова автономія ВНЗ, відповідність державного 
замовлення реальним потребам ринку праці). 
Реформування дошкільної, позашкільної, середньої, професійно-технічної освіти згідно з 
європейськими стандартами (ухвалення законів про освіту та про професійно-технічну 
освіту). 

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). 

Інтеграція науки та освіти, створення інноваційних парків,перехід до фінансування наукових 
досліджень на проектній основі Ухвалення закону про наукову та науково-технічну 
діяльність. 

83.  Культурний простір, інформаційна політика та національна пам’ять (Приведення 
основних завдань та функцій Міністерства культури у відповідність з європейськими 

Розробка та реалізація Стратегії української гуманітарної політики (в угоді законодавче 
оформлення стратегії культурної політики). 
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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. 

Підтримка українського культурного продукту.  
Ухвалення закону про національний культурний продукт. 
 Створення нових джерел фінансування культури. 
 

84.   Ухвалення концепції молодіжної політики. 
 Відродження національно-патріотичного виховання.  
Забезпечення ефективної підготовки до Олімпійських, Паралімпійських, 

Дефлімпійських,Всесвітніх ігор, чемпіонатів світу та Європи у 2016р. 
РЕФОРМА СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

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

Трансформація та модернізація мережі лікарень та створення єдиної трирівневої системи 
(місцеві лікарні – регіональні лікарні – національні референтні центри). 
Усунення корупційних схем при тендерних закупівлях в системі охорони здоров’я, передача 
функції державних закупівель від МОЗ, в тому числі, до міжнародних організацій. 

86.  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). 

Ухвалення закону України про медичне страхування. 

87.  Формування системи забезпечення і підтримки якості медичної допомоги  
(Забезпечення розробки запровадження стандартів медичної допомоги,  
системи контролю якості медичної допомоги для закладів охорони здоров'я). 

 

88.  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). 

Дерегуляція фармацевтичного ринку, суттєве зменшення кількості ліцензій та дозволів 
(визнання реєстрації медпрепаратів, що ліцензовані в країнах ЄС, США, Канаді, Австралії, 
Японії, з подальшим отриманням принципу взаємності, внесення змін до закону про 
лікарські засоби). 

89.  Здоровий спосіб життя та громадське здоров’я.  

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

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

 

НОВА ПОЛІТИКА МІЖНАРОДНОЇ ДОПОМОГИ 

  Повністю відсутній у угоді 

 


