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УРЯД: РІШЕННЯ І ДІЇ

Упродовж I півріччя 2011 року за
рахунок проведення ефективної

політики Уряд утримав високі темпи
росту економіки, що відповідно впли-
нуло на стабілізацію як фінансового
стану суб’єктів господарювання, так
і державних фінансів загалом. У ком-
плексі це дало змогу здійснити ряд
заходів щодо підвищення соціально-
го забезпечення уразливих верств
населення і бюджетних працівників.

Вже у перший рік своєї роботи
Уряд відновив довіру міжнародних
кредиторів до України, яку було
втрачено попередниками у 2008–
2009 роках. Незалежна оцінка між-
народних рейтингових агентств у
поточному році засвідчила зростаю-
чий оптимізм щодо перспектив роз-
витку країни.

Уряд відновив довіру до України
з боку міжнародних рейтингових
агентств у 2010 році та закріпив її
у 2011 році.

У березні R&I підтвердило рей-
тинг «B+» і прогноз «Стабільний».
У липні Fitch Ratings підтвердило
рейтинги і покращило прогноз зі
«Стабільного» на «Позитивний».

Все це покращило міжнародні кон-
курентні позиції України, що є стра-
тегічно важливим досягненням в
умовах невпинного посилення сві-
тових викликів.

Період з часу роботи уряду зага-
лом, а також у першому півріччі по-
точного року зокрема проходив від
спаду економіки до фінансової ста-
більності та сталого економічного
зростання. Позитивну динаміку
економічного зростання забезпе-
чено за рахунок реалізації ком-
плексу антикризових дій, а також
впровадження реформаторських
заходів, стимулюючих розвиток
базових секторів економіки.

За підсумками І півріччя 2011 року
збільшення валового внутрішнього
продукту оцінюється на рівні 4,4%. У
деяких сферах діяльності ми маємо
більш високу динаміку росту, ніж очі-
кувалося.

Виробництво промислової продук-
ції порівняно з січнем-червнем 2010
року зросло у 22-х регіонах. Зокре-
ма, найбільший приріст спостерігав-
ся в Івано-Франківській (39,2%), До-
нецькій (17,3%), Волинській, Кіровог-
радській та Луганській (по 14,7%) об-
ластях. Зниження відбулося у п’яти
регіонах. Найбільший спад спостері-
гався в Одеській — мінус 15,3% та
Чернівецькій — мінус 13,2% облас-
тях.

Розвиток експортоорієнтованих
галузей промисловості підтримували
з одного боку — сформована на по-
чатку року сприятлива зовнішньое-
кономічна кон’юн ктура, з іншого —
зростання внутрішнього попиту (для
металургії — прискорення темпів
зростання у будівництві — основно-
му споживачеві металопродукції, для
хімічної та нафтохімічної промисло-
вості — зростаючий внутрішній по-
пит з боку виробників машинобудів-
ної продукції та аграріїв).

Збільшенню виробництва у внут-
рішньоорієнтованих галузях суттєво
сприяло підвищення підприємницької
активності та розширення внутріш-
нього попиту в умовах зростаючих до-
ходів населення. Зокрема, виробниц-
тво іншої неметалевої мінеральної
продукції збільшилось на 15,3%, об-
роблення деревини та виробництво
виробів з деревини, крім меблів — на

13,5%, легкої промисловості — на
13,4%, на целюлозно-паперовому ви-
робництві та видавничій діяльності —
на 2,2%.

Лідером зростання вже другий рік
поспіль виступає машинобудування
— галузь з високою часткою доданої
вартості, де збільшення обсягів ви-
робництва перевищило 21,2% і було
підкріплено нарощуванням інвести-
цій. Приріст був забезпечений пере-
важно збільшенням обсягів вироб-
ництва саме кінцевої продукції,а не
напівфабрикатів або комплектуючих:
виробництво транспортних засобів
та устаткування зросло на 30,8%,
електричного, електронного та оп-
тичного — на 16,2%, машин та устат-
кування — на 13,4%. 

Динамічному розвитку вітчизняно-
го машинобудування (галузі, яка орі-
єнтована на виробництво продукції з
високою часткою доданої вартості)
сприяли як відновлення внутрішньої
інвестиційної активності, так і пози-
тивна економічна ситуація у країнах
— основних імпортерах вітчизняної
продукції машинобудування (зокре-
ма, країнах СНД). 

Порівняно з І півріччям 2010 року
виробництво у хімічній та нафтохіміч-
ній промисловості зросло на 18,3%,
у металургії — на 10,2%.

За підсумком І кварталу, вперше
починаючи з кінця 2009 року, в Украї-
ні спостерігалося зростання обсягу ін-
вестицій в основний капітал на 12%.

Разом з тим, серед джерел фінан-
сування інвестицій в основний капітал
власні кошти підприємств склали май-
же 63%, а кредитні ресурси банків та
інші позики становлять лише 15%.

Це свідчить про те, що банківська
система, на жаль, ще не достатньо
забезпечує потреби економіки кре-
дитними ресурсами, а без цього за-
безпечення сталого розвитку майже
неможливе. Висока вартість кредитів
стримує доступ суб’єктів економіки
до кредитних ресурсів. І Урядом вже

розробляється комплекс заходів з
вирішення цієї проблеми.

Подолано спад у будівництві — у І
півріччі обсяги виконаних будівель-
них робіт збільшилися на 14,5% (по-
рівняно зі скороченням на 19,3% у
січні–червні 2010 року).

Основними стимулюючими чинни-
ками для нівелювання кризи у цій га-
лузі стало суттєве зростання інвести-
ційної активності сектору державно-
го управління на будівництві інфрас-
труктурних об’єктів для проведення
в Україні фінальної частини чемпіо-
нату Євро-2012 та започаткування
Урядом програм будівництва житла,
зокрема доступного.

У січні–червні 2011 р. збільшили
обсяги будівництва підприємства 20-
ти регіонів країни, серед них найбіль-
ше Волинської (на 78,5% ), Донець-
кої (57,1% ) та Київської (53,8% ) об-
ластей. Зменшення обсягів будівниц-
тва спостерігалось у семи регіонах.
Найнижчий рівень виконаних буді-
вельних робіт показали Херсонська
(мінус 22,3% порівняно з аналогічним
періодом попереднього року),
Хмельницька (мінус 16,4% ) та За-
карпатська (мінус 16,3% ) області.

Обсяги робіт із будівництва доріг,
аеродромів та облаштування повер-
хні спортивних споруд зросли у 2,1
раза у січні-червні 2011 року, а їх
частка у загальній структурі викона-
них будівельних робіт зросла до
11,3% проти 6,3% у січні–червні 2010

року. Обсяги робіт у зведенні мостів,
шляхових естакад, тунелів та метро-
політену збільшилися у 2,2 раза, а їх
частка у загальній структурі зросла
до 3,9% проти 2,1% у січні–червні
2010 року.

Приріст обсягів виробництва сіль-
ськогосподарської продукції стано-
вив 3,2%, що перевищує середнє
значення відповідного показника за
останні десять років (3%).

Підсумки першого півріччя: 
від спаду економіки до фінансової
стабільності та економічного зростання
Виконання завдання Президента України В.Ф. Януковича 
з поліпшення ситуації в економіці і державних фінансах

(Продовження на стор. 6)
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Зростання обсягів виробництва та
поступове розширення внутрішнього
споживчого попиту сприяло розвитку
сфери послуг, у першому півріччі ц.
р. вантажооборот зріс на 10,4%, па-
сажирооборот — на 4,5%, обсяг роз-
дрібного товарообороту — на 15,0%.

Активізація виробничої діяльності
відобразилася на позитивній динамі-
ці фінансових результатів, які у січні–

травні становили 34,0 млрд гривень,
що в 1,7 раза більше, ніж за січень —
травень 2010 року.

У червні на споживчому ринку ут-
римувалась започаткована у квітні
тенденція уповільнення інфляційної
динаміки. За підсумком першого пів-
річчя індекс споживчих цін становить
105,9 відсотка, що знаходиться у
прогнозованих межах.

Середньорічний індекс споживчих
цін у І півріччі становив 109,2% проти
109,8% за січень–червень 2010 року,
що свідчить про стабільний інфляцій-
ний фон в економіці.

Сприятлива зовнішньоекономічна
кон’юнктура, високий рівень світових
цін та зростання попиту на метали,
хімічну продукцію та окремі види
сільськогосподарської продукції за-
безпечили зростання обсягів експор-
ту товарів та послуг.

➩ Впровадження реформ, активі-
зація економічних процесів, по-
кращення фінансових результатів
суб’єктів господарювання сприяли
стабілізації національної фінансо-
вої системи.

Так, за січень–червень 2011 року
порівняно з аналогічним періодом
минулого року доходи державного
бюджету зросли на 24,3% до 139,3

млрд гривень, до загального фонду
державного бюджету — на 34,4% до
120,9 млрд гривень.

Порівняно з січнем–червнем мину-
лого року надходження податків до
державного бюджету зросли у 1,5
раза, зокрема від:
✓ податку на додану вартість — на

27,9% (надійшло 59,5 млрд гри-
вень);

✓ податку на прибуток підпри-
ємств — на 50,4% (25,5 млрд гри-
вень);

✓ надходжень ввізного мита — на
32,6% (4,5 млрд гривень);

✓ акцизного податку із ввезених
на митну територію України пі-
дакцизних товарів — у 1,5 раза
(3,1 млрд гривень).

➩ Високих показників накопичен-
ня бюджетних ресурсів досягнуто
завдяки впровадженню реформа-
торських змін, у тому числі перед-
бачених Податковим кодексом Ук-
раїни. Реалізація податкової ре-
форми забезпечила стимулюван-
ня виробництва та ділової актив-
ності.

Податковий кодекс України набрав
чинності 1 січня 2011 року, завдяки
чому:
✓ По-перше, покращено та спро-

щено адміністрування податків і
зборів.
Покращенню адміністрування

ПДВ, зокрема, сприяло запровад-
ження обов’язкового подання плат-
никами податків електронних копій
реєстрів отриманих та виданих по-
даткових накладних, ведення Єдино-
го реєстру податкових накладних.

Також запроваджено процедуру
автоматичного відшкодування по-
датку на додану вартість, що дало
можливість здійснювати відшкоду-
вання сумлінним платникам швидко
і без контакту з податковою служ-
бою.

Запроваджено автоматичне від-
шкодування ПДВ (у І півріччі 2011 ро-
ку загалом з бюджету відшкодовано
майже 21 млрд грн податку на дода-
ну вартість, у тому числі в автоматич-
ному режимі — 4,5 млрд гривень).

Із прийняттям Податкового кодек-
су України для фізичних осіб — під-
приємців, які перебувають на за-
гальній системі оподаткування, пе-
редбачено подання замість чоти-
рьох декларацій лише однієї за під-
сумками року, чим значно зменше-
но кількість часу, який витрачають
фізичні особи — підприємці на по-
дання звітності.
✓ По-друге, налагоджено фіскальну

дисципліну.
Удосконалення Податковим ко-

дексом України умов та порядку
допуску посадових осіб органів
ДПС до проведення перевірок, за-
провадження єдиного порядку що-
до оформлення наказів та направ-
лень на проведення документаль-
них виїзних та фактичних переві-
рок, проведення профілактичної
роботи з платниками податків під
час проведення документальних
перевірок та якості документуван-
ня порушень сприяли покращенню
результатів контрольно-перевіроч-
ної роботи. Завдяки цьому протя-
гом січня-червня 2011 року викри-
то 2 855 злочинів у сфері оподатку-
вання, з них 2 502 — тяжкі, 1 349
злочинів про ухилення від сплати
податків, з них 1 293 — в особливо
великих розмірах.
✓ По-третє, удосконалено механіз-

ми щодо погашення податкового
боргу.
Прийняття рішення щодо стягнен-

ня податкового боргу, у тому числі за
рахунок майна боржника, перейшло
у площину суду. При цьому виконан-
ня повноважень зі стягнення подат-
кового боргу юридичних осіб є ком-
петенцією податкових керуючих, а
податкового боргу фізичних осіб —
державних виконавців.

Одночасно Податковим кодексом
України зменшено фінансову відпо-
відальність платників податків за не-
своєчасні розрахунки з бюджетом.
Так, штрафні санкції за несвоєчасну
сплату податків зменшились з 50 до

20%, що не заганяє платника в бор-
гову залежність. При цьому креди-
тоспроможним платникам надана
можливість відстрочки та розстрочки
не тільки податкових зобов’язань, а
й податкового боргу, що є додатко-
вим важелем для сумлінних платни-
ків податків.

Податковий борг за податковими
зобов’язаннями до державного бюд-
жету з початку року зменшено на
10,3%, або майже на 1,5 млрд гри-
вень.
✓ По-четверте, здійснено ряд заходів

щодо прискорення митних проце-
дур, досягнення належного рівня
інформаційної взаємодії між орга-
нами влади та підприємствами,
усунення корупційної складової під
час митного оформлення товарів
тощо.
З 5 квітня 2011 року Держмит-

службою проведено перший етап, а
з 1 червня 2011 року розпочато дру-
гий етап пілотного проекту з декла-
рування, митного контролю та офор-
млення товарів із застосуванням
електронних декларацій.

Станом на 20 червня митними ор-
ганами оформлено 378 електронних
вантажних митних декларацій під-
приємств — учасників пілотного про-
екту.

Завдяки проведеній роботі час
митного оформлення товарів в сис-
темі зменшився порівняно з жовтнем
2010 року: в режимі ІМ40 — більш
ніж у 5 разів, а в режимі ЕК10 — у 2
рази.
✓ По-п’яте, реалізовано організаційні

заходи щодо запобігання занижен-
ню митної вартості товарів, контро-
лю за достовірністю декларування
товарів, виявлення та припинення
фактів переміщення товарів поза
митним контролем.
Завдяки контролю за визначенням

митної вартості товарів базу оподат-
кування у січні–червні 2011 року
збільшено на 7,4 млрд гривень.

При цьому сума додаткових на-
дходжень коштів до державного
бюджету від коригування митної вар-
тості становила 1,8 млрд гривень.
✓ По-шосте, знижено податкове на-

вантаження.
Скасовано 20 малоефективних по-

датків і зборів (загальнодержавних
— на 10 до 18, місцевих — на 10 до
5). З 1 квітня 2011 року знижено
ставку податку на прибуток підпри-
ємств до 23%.
✓ По-сьоме, введено пільги для ок-

ремих галузей економіки і сфер ді-
яльності.
Для малого бізнесу на 5 років (до

2016 року) встановлено «податкові
канікули» у вигляді нульової ставки
податку на прибуток. Також їх за-
проваджено до 2016 року для ново-
утворених суб’єктів господарювання
— юридичних осіб, а також підпри-
ємств з оборотом до 3 млн грн. та
кількістю найманих осіб не більше
20 чоловік.

Звільнено протягом 10 років від
оподаткування податком на прибу-
ток підприємства легкої промисло-
вості (крім тих, які виробляють про-
дукцію на давальницькій сировині),
суднобудівної та літакобудівної галу-
зей, машинобудування для АПК, а
також галузей готельного господар-
ства, електроенергетики (від прода-
жу електричної енергії, виробленої
з відновлюваних джерел), запровад-
жено податкове та митне стимулю-
вання під час здійснення енергозбе-
рігаючих заходів, виробництва та
ввезення енергозберігаючих това-
рів, реалізації енергоефективних
проектів.

Звільнено від сплати податку на
додану вартість: сільгоспвиробників,
операції з імпорту обладнання для
космічної, літакобудівної, книгови-
давничої галузі, а також для вироб-
ництва альтернативних видів палива;
товари, ввезені для потреб літакобу-
дівної промисловості.
✓ По-восьме, надано стимули для

проведення модернізації вироб-
ництва.
Удосконалено порядок амортизації

основних засобів і нематеріальних

активів з метою стимулювання їх
оновлення.
➩ Перевиконання планових показ-
ників бюджетних надходжень про-
тягом перших п’яти місяців поточ-
ного року дало змогу передбачити
у змінах до Закону України «Про
державний бюджет України на
2011 рік» збільшення річних пла-
нових показників за доходами на
17,7 млрд гривень, а за видатками
— на 15,6 млрд гривень. При цьому
граничний обсяг дефіциту дер-
жавного бюджету зменшено на 3,5
млрд гривень.

Завдяки цьому збільшено соціаль-
ні видатки, що, зокрема, дасть змогу
підвищити оплату праці бюджетни-
кам у середньому на 12,6%.

Також передбачено збільшення
видатків розвитку. Зокрема, додат-
ково буде спрямовано 1,7 млрд гри-
вень — на державні капітальні видат-
ки; 1,5 млрд гривень — на підтримку
вугле- і торфодобувних підприємств;
1,6 млрд гривень — на виконання
м. Києвом функцій столиці в частині
реформування житлово-комунально-
го господарства; 1,6 млрд гривень —
на розвиток регіонів.
➩ Одним із основних показників
стабільності державних фінансів є
динаміка коштів на єдиному каз-
начейському рахунку та валютні
залишки коштів бюджетів усіх рів-
нів.

Протягом І півріччя 2011 року за-
лишки на рахунках Державного каз-
начейства мають сталу тенденцію до
зростання. Так, залишки коштів
зросли з 24,4 млрд гривень у січні до
34,9 млрд гривень у червні.

Такий запас міцності національної
фінансової системи дає можливість
забезпечити не лише ритмічне, без-
перебійне фінансування державних
потреб, але й ефективно використо-
вувати залишки ЄКР для покриття
тимчасових касових розривів Пенсій-
ного фонду України та місцевих бюд-
жетів з метою своєчасного прове-
дення соціальних та захищених ви-
датків на регіональному рівні.
➩ З метою зменшення боргової за-
лежності держави Уряд забезпе-
чив ефективне управління дер-
жавним боргом. 

З цією метою Урядом розроблено
та внесено на розгляд Верховної Ра-
ди проект Закону України «Про дер-
жавний борг та гарантований держа-
вою борг» (реєстр. № 8637 від
07.06.11).

Проводиться постійна робота у на-
прямі розвитку внутрішнього ринку
державних цінних паперів та інфор-
маційної відкритості і передбачува-
ності для інвесторів, дотримання гра-
фіка розміщення ОВДП.
➩ Високі показники наповнення
бюджету дозволяють Уряду спря-
мовувати кошти на пріоритетні цілі
розвитку країни.

Основним пріоритетом для Уряду
є підвищення якості життєзабезпе-
чення громадян. Урядом забезпече-
но виконання бюджету щодо підви-
щення соціальних стандартів та на-
лежний соціальний захист громадян.
Соціальні видатки за січень-червень
2011 року збільшились на 15,5%, або
на 13,2 млрд гривень до 98,6 млрд
гривень.

Завдяки зростанню власних на-
дходжень Пенсійного фонду України
в 2011 році, високим темпам еконо-
мічного розвитку та збільшенню за-
робітної плати в економіці потреба в
покритті дефіциту Пенсійного фонду
України для виплати пенсій за раху-
нок коштів державного бюджету
скорочується. У січні–червні 2011
року на ці цілі було перераховано
11,4 млрд гривень, що на 44,4%
менше, ніж за аналогічний період
2010 року.

Інший пріоритет бюджету — це
розвиток економіки. Видатки дер-
жавного бюджету на економічну ді-
яльність у січні-травні поточного року
зросли порівняно з відповідним пе-
ріодом торік в 1,5 раза.

Уряд збільшив фінансування пріо-
ритетних сфер розвитку економіки,
зокрема проти січня-травня минуло-

(Продовження. Початок на стор. 5)
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го року зросли загальні видатки дер-
жавного бюджету на:
✓ сільське господарство — на 25,1%

(виділено 1731,0 млн гривень);
✓ паливно-енергетичний ком-

плекс (без урахування компен-
сації НАК «Нафтогаз України»
різниці між цінами закупівлі ім-
портованого природного газу та
його реалізацією) — на 67,3%
(2,9 млрд гривень);

✓ транспорт — на 31,6% (4810,7
млн гривень);

✓ будівництво — у 1,5 раза (45,8
млн гривень);

✓ охорону навколишнього середо-
вища — на 32,3% (648,5 млн гри-
вень) тощо.
Збільшено фінансування охорони

здоров’я на 17,5% (виділено 2,5 млрд
гривень) та освіту — на 2,3% (10,3
млрд гривень).

Із державного бюджету за I півріч-
чя 2011 року перераховано 21,8 млрд
гривень на дотації вирівнювання фі-
нансових можливостей регіонів, ще
1 млрд гривень отримали місцеві
бюджети на соціально-економічний
розвиток.

Загалом видатки державного
бюджету за січень–червень 2011
року порівняно з відповідним пе-
ріодом торік зросли на 6,3% до
148,3 млрд гривень.
➩ Справа честі країни — гідно про-
вести фінальну частину чемпіона-
ту Європи 2012 року з футболу.

У зв’язку з тим, що основні роботи
з підготовки до проведення фіналь-
ної частини Євро-2012 мають закін-
читись у 2011 році, Уряд передбачив
у державному бюджеті на 2011 рік
значні кошти на виконання підготов-
чих робіт.

Якщо за 2010 рік видатки зведено-
го бюджету на виконання цієї програ-
ми становили 9,4 млрд грн., то за I
півріччя поточного року вже виділено
більше 8 млрд гривень.

Із загальної суми фінансування
кошти спрямовано на стадіони, тре-
нувальні бази та спортивні заклади
— 2,1 млрд гривень, аеропорти —
3,6 млрд гривень, створення сучас-
ної транспортної інфраструктури —
1,3 млрд гривень, об’єкти комуналь-
ної інфраструктури приймаючих міст
— 0,2 млрд гривень.

Крім того, постановами Кабінету
Міністрів затверджено:

порядок та умови надання у 2011
році державних гарантій за зо-
бов’язаннями суб’єктів господарю-
вання, об’єкти державної власності
яких належать до сфери управління
Національного агентства з питань
підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Євро-
пи 2012 року з футболу та реалізації
інфраструктурних проектів (від
16.02.11 № 104);

порядок та умови надання у 2011
році субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на часткове від-
шкодування відсоткових ставок за
кредитами, залученими для онов-
лення парку автобусів та тролейбусів
у містах проведення фінальної час-
тини чемпіонату Європи 2012 року з
футболу; 

порядок використання коштів, пе-
редбачених у державному бюджеті
для виконання боргових зобов’язань
за кредитами, залученими під дер-
жавні гарантії, що використовуються
для розв’я зання завдань та здійснен-
ня заходів, передбачених Держав-
ною цільовою програмою підготовки

та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 ро-
ку з футболу; 

порядок використання запозиче-
них у 2011 році коштів для виконання
Державної цільової програми підго-

товки та проведення в Україні фі-
нальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу (від 20.04.11 №
424).

Постановою Кабінету Міністрів від
06.04.11 № 387 врегульовано питан-
ня зі здійснення у 2011 році запози-
чення для виконання зобов’язань у
рамках завдань і заходів, передбаче-
них Державною цільовою програмою
підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Євро-
пи 2012 року з футболу.

Відповідним урядовим документом
затверджено також перелік об’єктів
будівництва, реконструкції та капі-
тального ремонту автомобільних до-
ріг загального користування (міжмі-
ське сполучення) та доріг, задіяних
до підготовки та проведення в Украї-
ні фінальної частини чемпіонату Єв-
ропи 2012 року з футболу, в 2011 ро-
ці та обсягів їх фінансування.

З урахуванням виконаних робіт
ступінь готовності основних об’єктів
на 01.07.11 становив:
✓ НСК «Олімпійський» — 87%;
✓ стадіон у м. Львові — 65%;
✓ аеропорт у м. Львові — рекон-

струкція аеродрому — 43%, будів-
ництво нового аеровокзалу — 56%,
реконструкція зовнішніх інженерних
мереж — до 15%;

✓ аеропорт у м. Донецьку — будів-
ництво аеровокзального комплек-
су — 60%, реконструкція аеродро-
му (злітно-посадкова смуга) —
1 етап 100% і 2 етап 65%, рекон-
струкція та будівництво штучних
аеродромних покриттів для об-
лаштування місць стоянок повітря-
них суден (перонів) — до 25%, бу-
дівництво аеродромно-диспетчер-
ської вежі — 80%. 

Основним пріоритетом для уряду
є підвищення соціальних стан-

дартів та добробуту населення.
➩ Одним із основних завдань у со-
ціальній політиці Уряду є забезпе-
чення працюючим гідної заробіт-
ної плати.

Здійснені Урядом заходи дозволи-
ли забезпечити стабільне зростання
заробітної плати. Середньомісячна
заробітна плата за січень-червень
2011 р. порівняно з відповідним пе-
ріодом минулого року зросла на
18,4% і становила 2494 гривні.

Реальна заробітна плата (з ураху-
ванням індексу інфляції) зросла на
8,1% (порівняно з січнем-червнем
2010 року).

Особлива увага Уряду приділяєть-
ся питанню підвищення оплати праці
бюджетним працівникам.

Цього року у державному бюджеті
Уряд передбачив чергове поетапне
підвищення рівня мінімальної заро-
бітної плати та тарифних ставок від-
повідно до Закону України «Про
встановлення прожиткового мініму-
му та мінімальної заробітної плати»
від 20.10.2009 № 1646 та Указу Пре-
зидента України «Про невідкладні
заходи з подолання бідності» від
26.02.10 № 274/2010.

Упродовж І півріччя ц. р. Урядом
забезпечено підвищення:
✓ мінімальної заробітної плати — на

38 гривень (з 1 січня та 1 квітня) до
960 гривень;

Довідково. З 1 жовтня мінімаль-
ну заробітну плату буде збільшено
до 985 гривень, а з 1 грудня — до
1004 гривень, тобто протягом року
вона зросте на 82 гривні, або май-
же на 9%.

✓ розміру посадового окладу (та-
рифної ставки) працівника І-го та-
рифного розряду за ЄТС — на 25
гривень до 625 гривень на місяць
(з 1 квітня).
З прийняттям змін до Державного

бюджету України (Закон від 14.06.11
№ 3491) та постанови Кабінету Мі-
ністрів від 11.05.11 № 524 розмір по-

садового окладу (тарифної ставки)
працівника І тарифного розряду ЄТС
з 1 липня 2011 року збільшиться до
635 гривень, з 1 вересня — до 641
гривень, з 1 жовтня — до 660 гри-
вень, з 1 грудня — до 704 гривень на
місяць (бюджетні видатки дорівнюва-
тимуть 1 354 млн. гривень).
➩ Друге завдання Уряду у соціаль-
ній площині — забезпечити пен-
сіонерам достойну пенсію.

З метою посилення соціальної за-
хищеності людей похилого віку у
зв’язку з підвищенням розмірів про-
житкового мінімуму проведено пере-
рахунки мінімальних розмірів пенсій,
надбавок, підвищень, додаткових
пенсій та інших виплат. Черговий пе-
рерахунок пенсій буде проведено з 1
жовтня 2011 року.

Для осіб, які втратили працездат-
ність, прожитковий мінімум на 2011
рік встановлено з 1 січня — 750 гри-
вень, з 1 квітня — 764 гривні, з 1 жов-
тня — 784 гривні, з 1 грудня — 800
гривень.

Упродовж звітного півріччя Урядом
забезпечено виплату пенсій та гро-
шової допомоги з урахуванням підви-
щень понад 13,6 млн пенсіонерам.

З метою проведення пенсійної ре-
форми та збалансування солідарної
системи пенсійного страхування Вер-
ховною Радою прийнято доопрацьо-
ваний Урядом законопроект «Про за-
ходи щодо законодавчого забезпе-
чення реформування пенсійної сис-
теми» (реєстр. № 7455 від 31.05.11)
➩ Удосконалення державної допо-
моги соціально незахищеним вер-
ствам населення — ще один важ-
ливий пріоритет для Уряду.

Уряд постійно тримає на контролі
питання щодо вдосконалення право-
вого поля з питань надання держав-
ної допомоги найбільш уразливим
категоріям громадян.

Верховною Радою прийнято Закон
України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо
надання державної соціаль-
ної допомоги малозабезпеченим
сім’ям та інвалідам» (від 15.03.11 №
2159), яким, зокрема, передбачено
збільшення розміру державної соці-
альної допомоги інвалідам з дитин-
ства, віднесеним до підгрупи А І гру-
пи — 75% прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездат-
ність; інвалідам з дитинства, віднесе-

ним до підгрупи Б І групи — 50% про-
житкового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність.

Державна соціальна допомога по
догляду за інвалідами війни для ок-
ремих категорій збільшується:
✓ особам із числа військовослужбов-

ців та іншим особам, яким призна-
чені пенсії по інвалідності відповід-
но до Закону України «Про пенсій-
не забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших
осіб» — з 400 до 800 гривень;

✓ особам, які отримують пенсію за
віком, по інвалідності або за вислу-
гу років відповідно до інших зако-
нів — зі 120 до 240 гривень.
Також посилюється державна під-

тримка інвалідів з дитинства і сімей,
в яких є діти-інваліди. Розмір дер-
жавної соціальної допомоги грома-
дянам цієї категорії, які входять до І
групи, збільшується на 25%. Розши-
рюється коло громадян, які мають
право отримувати надбавку по до-
гляду за дитиною-інвалідом.

Урядом прийнято рішення щодо
збільшення в середньому на 22% у
2011 році розмірів разової допомоги
афганцям та іншим учасникам бойо-

вих дій на території іноземних дер-
жав після 1945 року (постанова Кабі-
нету Міністрів від 04.04.2011 № 341).
Зокрема, для інвалідів І групи вста-
новлено разову допомогу в розмірі
730 гривень, інвалідів ІІ групи — 580
гривень, інвалідів ІІІ групи — 510 гри-

вень; учасників бойових дій — 460
гривень, осіб, що мають особливі за-
слуги перед Батьківщиною, — 730
гривень.

Уряд також збільшив виплату чле-
нам сімей загиблих військовослуж-
бовців і членам сімей померлих учас-
ників війни — 254 гривні (минулого ро-
ку ця виплата становила 200 гривень).

Збережено розмір виплат ветера-
нам Великої Вітчизняної війни, жер-
твам нацистських переслідувань і
дружинам померлих інвалідів-учас-
ників Великої Вітчизняної війни. Зок-
рема, для інвалідів війни І групи вста-
новлено разову допомогу у розмірі
1000 гривень, інвалідів війни ІІ групи
— 900 гривень, інвалідів війни ІІІ гру-
пи — 800 гривень; учасників бойових
дій і жертв нацистських пересліду-
вань — 630 гривень; для осіб, що ма-
ють особливі заслуги перед Батьків-
щиною, — 1000 гривень; членів сімей
загиблих військовослужбовців і чле-
нів сімей померлих учасників війни
— 320 гривень; учасників війни —
120 гривень.

Збільшено максимальний розмір
допомоги по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, який

з 1 квітня 2011 року становить 960
гривень та до кінця року збільшиться
до 1004 гривні.

Верховною Радою прийнято Закон
України «Про внесення змін до деяких

Виконання завдання Президента України В.Ф. Януковича
з підвищення добробуту громадян України

(Продовження на стор. 8)
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законів України щодо удосконалення
порядку надання допомоги сім’ям з
дітьми, малозабезпеченим верствам
населення та покращення їх соціаль-
ного захисту» (від 16.06.11 № 3526),
яким визначено перелік осіб, що ма-
ють право на допомогу на дітей та по-
рядок надання такої допомоги.

З метою спрощення процедури от-
римання субсидій за оплату житло-
во-комунальних послуг прийнято За-
кон України «Про реструктуризацію
заборгованості за надані послуги з
утримання будинків і споруд та при-
будинкових територій і комунальні
послуги, що склалася станом на 1
грудня 2006 р.» (від 17.05.11 №
3360), який відміняє необхідність
боржникам за послуги житлово-ко-
мунального господарства укладати
договори про реструктуризацію за-
боргованості.

Урядом прийнято рішення щодо
створення єдиної інформаційно-ана-
літичної системи обліку та управлін-
ня засобами соціальної сфери і вве-
дення електронної соціальної картки
(постанова Кабінету Міністрів від
11.10.10 № 947). У 2011 році елек-
тронна соціальна картка в якості екс-
перименту впроваджується в Черні-
вецькій області.
➩ Створення умов для продуктив-
ної зайнятості населення.

Діяльність Уряду у напрямі покра-
щення ситуації на ринку праці спря-
мовується на створення умов для ак-
тивізації економіки, а також на про-
ведення заходів з працевлаштування
через державну службу зайнятості.

Уряд виділив 360 млн. гривень на
створення нових робочих місць для
забезпечення зайнятості населення
у вугледобувних регіонах (постанова
Кабінету Міністрів від 17.03.11
№ 264). Зокрема, Волинській області
виділено 5,4 млн. гривень, Дніпро-
петровській — 32,48 млн. гривень,
Донецькій — 172,16 млн. гривень, Кі-
ровоградській — 4,36 млн. гривень,
Луганській — 130,76 млн. гривень,
Львівській — 14,84 млн. гривень.

Із Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування
на випадок безробіття у червні 2011
р. на допомогу по безробіттю було
витрачено 309,5 млн. гривень.

З 1 січня 2011 року мінімальний
розмір допомоги по безробіттю для
незастрахованих безробітних та за-
страхованих, які не працювали протя-
гом тривалого часу, становив 510
гривень, для застрахованих осіб —

714 гривень. З 1 квітня поточного ро-
ку мінімальний розмір допомоги по
безробіттю збільшено для незастра-
хованих осіб та осіб, які тривалий час
не працювали, до 520 гривень, для
застрахованих осіб — до 729 гривень.
➩ Державна підтримка сім’ї, дітей
та молоді завжди є пріоритетом
для Уряду.

З метою покращення демогра-
фічної ситуації в країні підвищено
державну допомогу сім’ям з діть-
ми та державну соціальну допомо-
гу малозабезпеченим сім’ям.

З 9 квітня 2011 року відповідно до
Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про державну
допомогу сім’ям з дітьми» щодо ви-
плати допомоги при народженні ди-
тини (реєстр. №3164 від 17.03.11)
збільшено розміри допомоги при на-
родженні дитини, зокрема на першу

дитину — до 24 960 гривень, на другу
дитину — 49 920 гривень, на третю та
кожну наступну дитину — 99 840 гри-
вень. До кінця року допомога збіль-
шиться відповідно до 26 100 гривень,
52 200 гривень та 104 400 гривень.

Відповідно до постанови Кабінету
Міністрів від 22.06.11 № 661 при на-
родженні першої дитини допомога
буде відповідати 30 розмірам про-
житкового мінімуму, другої дитини —
60 розмірам прожиткового мінімуму,
третьої і кожної наступної — 120 роз-
мірам прожиткового мінімуму.

Збільшено матеріальну допомогу
на дітей відповідно до Закону Украї-
ни «Про внесення змін до статті 15
Закону України «Про державну соці-
альну допомогу малозабезпеченим
сім’ям» (від 21.12.10 № 2809). 

З початку 2011 року почесне зван-
ня «Мати-героїня» отримали понад 7

тис. матерів, які народили та вихова-
ли до восьмирічного віку п’ятьох і
більше дітей, у тому числі дітей, уси-
новлених у встановленому законо-
давством порядку. Удостоєним цієї
державної нагороди законодавством
передбачена одноразова винагорода
в розмірі понад 9 тис. гривень.

З початку року у територіальних
громадах впроваджено 5 464 соці-
альні програми (акції, заходи), спря-
мовані на підтримку сімей, дітей та
молоді, якими охоплено майже 163
тис. осіб.

Станом на 1 липня 2011 р. у 553
дитячих будинках сімейного типу ви-
ховуються 3715 дітей-вихованців, у
3303 прийомних сім’ях виховуються
5676 прийомних дітей.

Урядом прийнято постанову «Про
внесення змін до Порядку провад-
ження органами опіки та піклування
діяльності, пов’я за ної із захистом
прав дитини» (від 20.04.11 № 423),
якою передбачено можливість пере-
дачі житла, що належить дитині-си-
роті та дитині, позбавленій батьків-
ського піклування, на праві власності
в оренду іншій особі на час влашту-
вання дитини на виховання в сім’ї
громадян.

Питання належної організації і
проведення літнього оздоровлен-
ня та відпочинку дітей перебуває
на особистому контролі керівниц-
тва Уряду.

У 2011 році планується забезпечи-
ти оздоровленням та відпочинком
майже 2,5 млн. дітей шкільного віку,
що становить 56,9% загальної кіль-
кості дітей в Україні.

Передбачається охопити оздоров-
чими та відпочинковими послугами
1 354 тис. дітей пільгових категорій.

За прогнозними оцінками, забез-
печення оздоровчої кампанії 2011
року з різних джерел фінансування
становитиме майже 1,7 млрд. гри-
вень.

Так, у державному бюджеті на
2011 рік кошти на оздоровлення та
відпочинок дітей передбачено в об-
сязі 405,8 млн. гривень, у тому числі
Державній службі молоді та спорту
141,1 млн. гривень — на оздоровлен-
ня дітей, які потребують особливої
уваги та підтримки, в дитячих оздо-
ровчих таборах Міжнародному дитя-
чому центрі «Артек» та Українському
дитячому центрі «Молода гвардія».

У Міжнародному дитячому центрі
«Артек» та Українському дитячому
центрі «Молода гвардія» вже оздо-
ровлено майже 12,8 тис. дітей піль-
гових категорій.

З 1 червня 2011 року розпочали
свою роботу 14 401 дитячий заклад
оздоровлення та відпочинку, протя-
гом червня розпочнуть свою роботу
ще 2 523 заклади.

Завершується робота з розроб-
лення проекту Закону України «Про
затвердження Загальнодержавної
цільової соціальної програми патріо-
тичного виховання населення».

Уряд проводить роботу щодо за-
охочувальних відзнак творчої та об-
дарованої молоді.

Так, премії Кабінету Міністрів Ук-
раїни за особливі досягнення молоді
у розбудові України присуджено 60
кращим молодим особам з 22 регіо-
нів України.

Також призначено 44 гранти Пре-
зидента України для обдарованої мо-
лоді з 19 регіонів України в обсязі 2,9
млн. гривень, за кошти грантів реалі-
зується 40 проектів.

Розпорядженням Кабінету Міністрів
від 22.06.11 № 592 призначено сти-
пендії студентам вузів на 2 семестр
2010/11 навчального року та аспіран-
там на 2011/12 навчальний рік.

Постановою Кабінету Міністрів від
06.03.01 № 980 «Про заснування
академічної стипендії Кабінету Мініс-
трів України студентам вищих на-
вчальних закладів та аспірантам»
встановлено 100 стипендій студен-
там і 25 стипендій аспірантам дер-
жавних вищих навчальних закладів
ІІІ—ІV рівня акредитації.

Стипендія студентам вузів призна-
чається двічі на рік. З 01.01.08 розмір
стипендії Кабінету Міністрів України
становить 850 гривень. Стипендія ас-
пірантам призначається раз на рік і
станом на 01.04.11 становила 1855
грн. Академічна стипендія Кабінету
Міністрів України студентам вищих
навчальних закладів та аспірантам є
однією із форм соціального захисту.
Її призначення стимулює обдаровану
молодь на досягнення у науковій ро-
боті і навчанні.

У напрямі сприяння у реалізації
творчих можливостей та ініціатив мо-
лоді, залучення її до активної участі
у соціальному, економічному та гу-
манітарному розвитку країни:
✓ забезпечено діяльність 98 моло-

діжних центрів праці, з них 19 об-
ласних, 10 районних, 12 міських та
57 студентських секторів працев-
лаштування у вищих навчальних
закладах;

✓ для забезпечення вторинної зайня-
тості молоді в Україні діє 3,4 тис. мо-
лодіжних трудових загонів, до участі
в яких залучено 79,4 тис. осіб.

Істотна дерегуляція підприємницької
діяльності та підтримка малого та

середнього бізнесу — шлях до еко-
номічного зростання.

У поточному році Уряд продов-
жує активно працювати над поліп-
шеннм бізнес-клімату в Україні. За
результатами I півріччя отримано
певні позитивні результати.

Перегляд регуляторних актів. Із за-
гальної їх кількості визнано такими,
що відповідають принципам держав-
ної регуляторної політики 23,4 тисячі,
не відповідають — 33 тисячі.

З метою спрощення процедур отри-
мання дозволів та скорочення кількос-
ті робіт, що вимагають їх одержання:
✦ затверджено вичерпний перелік

документів дозвільного характеру,
до якого включено 135 документів
(Закон України «Про перелік доку-
ментів дозвільного характеру у
сфері господарської діяльності»
від 19.05.11 № 3392);

✦ зменшено перелік документів до-
звільного характеру і погоджу-
вальних процедур, зокрема у бу-
дівництві їх кількість зменшено
вчетверо — із 93 до 23, а час їх-
нього проходження скорочено у
4,5 раза — з 415 до 90 днів;

✦ посилено відповідальність посадо-
вих осіб державних органів за по-
рушення порядку видачі докумен-
тів дозвільного характеру та вдос-
коналено механізм застосування
норм адміністративного права за
такі правопорушення.
З метою спрощення процедури за-

початкування й виходу з бізнесу:
➡ спрощено процедуру започатку-

вання власної справи та її здійснен-
ня. Нині засновники юридичних
осіб зможуть самостійно визначати
розмір статутного фонду. При цьо-
му заявлений статутний капітал
підлягає сплаті до закінчення пер-
шого року після державної реєс-
трації суб’єкта господарювання, а
не до моменту її здійснення, як це
діяло до теперішнього часу. Запро-
ваджено також можливість прове-
дення державної реєстрації юри-
дичних осіб приватного права як на
підставі установчих документів, так
і на підставі модельного статуту.

➡ спрощено припинення юридичних
осіб та фізичних осіб — підприєм-
ців шляхом зменшення кількості
процедур, скорочення тривалості
та зменшення грошових витрат на
їх проходження.

Завершується робота щодо роз-
роблення та затвердження критеріїв,
за якими оцінюється ступінь ризику
від здійснення суб’єктами господа-
рювання господарської діяльності, та
переліків питань для здійснення пла-
нових заходів державного нагляду.

На сьогодні Кабінетом Міністрів
прийнято 57 постанов, якими затвер-
джуються критерії оцінки ступеня ри-
зику від здійснення суб’єктами госпо-
дарювання господарської діяльності.
25 центральними органами виконав-
чої влади затверджено переліки пи-
тань для здійснення планових пере-
вірок.

Одним із суттєвих кроків у сфе-
рі технічного регулювання є пере-
хід від обов’язкової сертифікації
продукції до оцінки відповідності
шляхом впровадження технічних
регламентів, розроблених відпо-
відно до європейських директив.

Протягом І півріччя 2011 року при-
йнято 6 технічних регламентів. Зага-
лом на сьогодні в Україні прийнято
37 технічних регламентів.

На офіційному веб-сайті Держспо-
живстандарту розміщено тексти 134
національних стандартів, які у разі
добровільного їх застосування є до-

казом відповідності продукції вимо-
гам технічних регламентів. Тексти
решти 609 стандартів будуть розмі-
щені до кінця цього року після пере-
ведення їх в електронний вигляд.

У сфері технічного регулювання
✓ з липня поточного року запровад-

жується система здійснення рин-
кового нагляду за безпекою нехар-
чової продукції, яка вже розміщена
на ринку, замість контролю вироб-
ництва продукції, завдяки прийня-
тим Законам України «Про ринко-
вий нагляд і контроль нехарчової
продукції» та «Про загальну без-
печність нехарчової продукції»;

✓ на 17% зменшено перелік продук-
ції, що підлягає обов’язковій серти-
фікації в Україні, а саме:

скасовано обов’язкову сертифі-
кацію 50 груп промислових та 12
груп продовольчих товарів, а також
послуг харчування, що надаються
суб’єктами туристичної діяльності;

частково (в частині електромаг-
нітної сумісності) скасовано
обов’язкову сертифікацію 80 груп
промислової продукції.

➩ Уряд активізував роботу з удос-
коналення механізмів захисту
прав інвесторів, розвитку ринку
цінних паперів, фондового ринку
та інвестиційної інфраструктури.

У І півріччі Верховною Радою при-
йнято низку урядових законопроек-
тів, спрямованих на врегулювання
актуальних питань функціонування
фондового ринку:

«Про внесення змін до Закону Ук-
раїни «Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні» щодо
порядку видачі дублікатів та копій лі-
цензій», метою якого є законодавче
комплексне впорядкування питання
ліцензування та сертифікації діяль-
ності на ринку цінних паперів;

«Про внесення змін до Закону Ук-
раїни «Про цінні папери та фондовий
ринок» щодо розкриття інформації
на фондовому ринку», спрямований
на вдосконалення системи розкриття
регулярної та особливої інформації
про емітента цінних паперів;

«Про внесення змін до деяких за-
конів України щодо іпотечних облі-
гацій», яким передбачено вдоскона-
лення регулювання ринку іпотечних
облігацій, а також встановлення ви-
мог та обмежень щодо діяльності
управителя, обов’язкових умов до-
говору про управління іпотечним
покриттям, що сприятиме належно-
му виконанню зобов’язань емітента
за іпотечними облігаціями та вдос-
коналенню виконання управителем
функцій з управління іпотечним по-
криттям;

«Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо ін-
сайдерської інформації» щодо вдос-
коналення законодавства в частині
недопущення використання інсай-
дерської інформації на фондовому
ринку України, що у кінцевому рахун-
ку повинно привести до підвищення
довіри інвесторів до України тощо.

реалізація Програми економічних реформ 
Президента України В.Ф. Януковича

(Продовження. Початок на стор. 5-7)
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Крім того, Урядом розроблено та
внесено на розгляд Верховної Ради
законопроекти:

«Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо про-
вадження діяльності на фондовому
ринку», прийняття якого сприятиме
розвитку прозорого та ефективно
регульованого фондового ринку, а
також створенню сприятливих умов
для підвищення ефективності фун-
кціонування фондових бірж;

«Про внесення змін до деяких за-
конів України щодо реклами на рин-
ку цінних паперів», прийняття якого
забезпечить захист прав споживачів
реклами, підвищення відповідаль-
ності рекламодавців, виробників та
розповсюджувачів реклами за до-
тримання законодавства про рекла-
му на фондовому ринку, що сприяти-
ме підвищенню довіри потенційних
вітчизняних та іноземних інвесторів
до фондового ринку України.

Реалізація інвестиційних проектів —
шлях до модернізації економіки.

Уряд продовжує активну політи-
ку щодо поліпшення інвестиційно-
го клімату з метою залучення ре-
сурсів для проведення масштабної
модернізації економіки.

➲ З цією метою Урядом схвалено
Програму розвитку інвестиційної

та інноваційної діяльності в Україні,
яка формує засади переходу на інно-
ваційну модель розвитку економіки.
Її реалізація відбуватиметься у 2011
— 2015 роках двома етапами. У Про-
грамі транспортну інфраструктуру,
паливно-енергетичний, агропромис-
ловий, житлово-комунальний та ма-
шинобудівний комплекси визначено
базовими галузями економіки.

Нею передбачено надання дер-
жавної підтримки інвестиційним та
інноваційним проектам, які реалізу-
ватимуться у зазначених галузях.
Визначено форми надання такої під-
тримки, а також встановлено крите-
рії відбору відповідних проектів.

Застосування передбачених Про-
грамою принципів реалізації держав-
ної політики у сфері інвестиційної та
інноваційної діяльності, механізмів та
форм державної підтримки сприяти-
ме підвищенню інвестиційної та інно-
ваційної активності суб’єктів госпо-
дарювання у галузях економіки, що
визначені у Програмі як базові. Вони
можуть виконати роль мультипліка-
тора подальшого розвитку, а отже,
позитивно вплинути і на інші галузі
суспільного виробництва.

Залучення зовнішніх і внутрішніх
інвестицій для реалізації інвестицій-
них проектів інноваційного характеру
стимулюватиметься використанням
коштів Державного бюджету України
на 2011 рік, місцевих бюджетів, у то-
му числі на засадах державно-при-
ватного партнерства.

➲ З метою створення правових за-
сад здійснення державно-при-

ватного партнерства постановами Ка-
бінету Міністрів України затверджено:

Методику виявлення ризиків,
пов’язаних з державно-приватним
партнерством, їх оцінки та визначен-
ня форми управління ними;

Порядок надання приватним пар-
тнером державному партнеру інфор-
мації про виконання договору, укла-
деного в рамках державно-приватно-
го партнерства;

Порядок надання державної під-
тримки здійсненню державно-при-
ватного партнерства;

Порядок проведення конкурсу з
визначення приватного партнера для
здійснення державно-приватного
партнерства щодо об’єктів держав-
ної, комунальної власності та об’єк-
тів, які належать Автономній Респуб-
ліці Крим, та Порядок проведення
аналізу ефективності здійснення
державно-приватного партнерства.

➲ Для забезпечення прозорого та
чіткого механізму ефективного

використання коштів державного
бюджету на реалізацію інноваційних
та інвестиційних проектів, а також
сприянню розвитку галузей економі-
ки Урядом затверджено порядок:
— використання коштів, передбаче-

них у державному бюджеті для дер-

жавної підтримки реалізації іннова-
ційних та інвестиційних проектів у
реальному секторі економіки через
механізм здешевлення кредитів;

— встановлення розміру плати за
надання кредитів (позик), залуче-
них державою, або державних га-
рантій;

— продажу прав вимоги погашення
простроченої більше ніж на три ро-
ки заборгованості перед державою
за кредитами (позиками), залуче-
ними державою або під державні
гарантії, та кредитами з бюджету;

— визначення розміру та виду майно-
вого забезпечення під час надання
кредитів (позик), залучених держа-
вою або під державні гарантії;

— використання коштів, передбаче-
них у державному бюджеті для
державної підтримки заходів з
енергозбереження через меха-
нізм здешевлення кредитів.
Триває робота з підготовки націо-

нальних проектів.
Вирішено питання надання дер-

жавних гарантій для реалізації націо-
нального проекту «Повітряний екс-
прес» (постанова Кабінету Міністрів
України від 28.03.11 № 335 «Деякі
питання підготовки до реалізації про-
екту організації залізничного паса-
жирського сполучення м. Київ — між-
народний аеропорт «Бориспіль» і бу-
дівництва інших інфраструктурних
об’єктів Київського регіону).

Проведено публічні презентації на-
ціональних проектів:

«Нове життя — нова якість охоро-
ни материнства та дитинства», який
передбачає створення 27-ми перина-
тальних центрів для надання висо-
коспеціалізованої допомоги матері
та дитині;

«Енергія природи», яким передба-
чено виробництво «екологічно чистої
енергії» шляхом використання вітро-
вої, сонячної та енергії малих рік.

З метою залучення ресурсів для
підтримки інституційних реформ,
фінансування інфраструктурних
проектів та бюджету Урядом акти-
візовано співробітництво з міжна-
родними фінансовими організа-
ціями та країнами-донорами. Про-
тягом I півріччя 2011 року підписано:

Угоду про внесок між Україною та
Європейським банком реконструкції
та розвитку стосовно участі України
у Фонді Східноєвропейського пар-
тнерства з енергоефективності та
довкілля, реалізація якої сприятиме
залученню грантових ресурсів для
впровадження пріоритетних проектів
модернізації муніципальної інфрас-
труктури у сфері водо- та теплопос-
тачання, запровадженню нових енер-
гозберігаючих технологій;

Фінансову угоду по проекту «По-
кращення транспортно-експлуатацій-
ного стану автомобільних доріг на
підходах до м. Києва» між Україною
та Європейським інвестиційним бан-
ком у розмірі 450 млн євро, що до-
зволить покращити транспортно-
експлуатаційний стан шести автомо-
більних доріг на основних підходах
до м. Києва, у тому числі дороги 
М-06 Київ—Чоп в рамках підготовки
до проведення фінальних змагань з
футболу Євро-2012;

Гарантійну угоду по Проекту з
енергоефективності між Україною та
Міжнародним банком реконструкції
та розвитку у розмірі 200 млн доларів
США, що сприятиме підвищенню
енергоефективності українських під-
приємств шляхом підтримки впровад-
ження енергоефективних технологій
та відновлюваних джерел енергії.

У 2011 році завершується підго-
товка 10 спільних з МФО інфраструк-
турних проектів на загальну суму
приблизно 2,7 млрд доларів США.
Зокрема, у І півріччі 2011 року вже
забезпечено укладення 5 міжнарод-
них договорів з МФО на загальну су-
му — 1,8 млрд. доларів США для
реалізації проектів з покращення
транспортно-експлуатаційного стану
шести автомобільних доріг на основ-
них підходах до м. Києва, будівниц-
тва ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС — Ка-
ховська; підвищення енергоефектив-
ності українських підприємств; роз-

витку експорту. До кінця 2011 року
планується також підписати догово-
ри для отримання фінансування на
суму приблизно 0,9 млрд. доларів
США для реалізації проектів з реабі-
літації гідроелектростанцій 6 ГЕС;
співфінансування з боку ЄІБ будів-
ництва ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС —
Каховська; підвищення ефективності
передачі електроенергії п’яти під-
станцій НЕК «Укренерго».

Таким чином, на початку 2012 ро-
ку обсяг портфелю інвестиційних
проектів МФО сягне приблизно 5
млрд. доларів США.

У поточному році діючий портфель
проектів МФО налічує 19 проектів на
суму 2,5 млрд. доларів США, які пе-
реважно спрямовано в реальний
сектор економіки (енергетика —
33%, транспорт — 44% , муніципаль-
ний сектор — 5% ).

У ході переговорів підписано Рам-
кову програму партнерства Уряду Ук-
раїни — ООН на 2012–2016 роки, яка
сприятиме розбудові інноваційного
потенціалу; покращенню якості фор-
мування соціальної політики, мобілі-
зації зовнішніх ресурсів для боротьби
зі СНІДом, туберкульозом, у прове-
денні реформ державного управлін-
ня та судової системи, зменшенні
економічних ризиків, пов’язаних зі
зміною клімату (загальний орієнтов-
ний обсяг ресурсів становить — 132
млн доларів США).

Урядом проводиться робота що-
до консолідації зусиль донорської
спільноти для підтримки економіч-
них реформ за рахунок ресурсів
міжнародної технічної допомоги,
що надаються Україні на безоп-
латній та безповоротній основі.
У її рамках підписано:

Угоду між Урядом України та Уря-
дом Китайської Народної Республіки
про надання Уряду України безоплат-
ної допомоги (у розмірі 80 млн китай-
ських юанів);

Меморандум про взаєморозуміння
між Урядом України та Європейською
Комісією щодо Національної індика-
тивної програми допомоги ЄС для
України на 2011–2013 роки в рамках
Європейського інструменту сусідства
та партнерства (загальний обсяг до-
помоги — 470,05 млн євро). Програ-
мою передбачено спрямування допо-
моги на три пріоритетні сфери: «На-
лежне управління та верховенство
права»; «Сприяння вступу в силу Уго-
ди про асоціацію між Україною та Єв-
росоюзом» (у тому числі — створен-
ня зони вільної торгівлі); «Сталий
розвиток» (енергетика, довкілля,
транспорт, регіональний розвиток).

Забезпечується супроводження
196 проектів міжнародної технічної
допомоги загальною контрактною
вартістю близько 2,7 млрд. доларів
США, реципієнтами яких є понад 540
центральних та місцевих органів ви-
конавчої влади, підприємств, уста-
нов та організацій України.

Енергозабезпечення економіки та
населення

З 1 лютого 2011 р. Україна стала по-
вноправним членом Енергетичного
Співтовариства, що сприятиме по-
дальшій інтеграції енергоринків Украї-
ни та ЄС, а також підвищенню рівня
безпеки енергозабезпечення в Європі.

16 лютого 2011 р. в м. Х’юстон
(США) між Національною акціонер-
ною компанією «Нафтогаз України»
та американською компанією «Exxon-
Mobil» підписано Угоду про конфіден-
ційність та Меморандум про співробіт-
ництво у сфері розвідки запасів не-
традиційних вуглеводнів в Україні.
Метою укладеного Меморандуму є
започаткування взаємовигідного спів-
робітництва компаній в галузі аналізу
потенціалу запасів метану вугільних
родовищ, сланцевого газу, газу з
щільних порід та інших нетрадиційних
вуглеводнів на території України.

З метою забезпечення безперебій-
ного газопостачання прийнято Закон
України «Про внесення змін до Зако-
ну України «Про засади функціону-
вання ринку природного газу», реа-
лізація якого сприятиме оптимізації
витрат газовидобувних підприємств,
які видобувають природний газ для

формування ресурсу природного га-
зу, що використовується для потреб
населення та виконання договірних
зобов’язань з експорту природного
газу за існуючими контрактами згід-
но з міжурядовими домовленостями.

З початку року забезпечено транс-
портування транзитом 58,1 млрд.
куб. м природного газу (на 13,9%
більше, ніж за І півріччя 2010 року).

Закачано в ПСГ 3,4 млрд. куб. м
природного газу, на 31.05.11 в укра-
їнських підземних сховищах знахо-
дилось близько 13,8 млрд. куб. м
природного газу.

Підприємствами нафтогазової та
нафтопереробної галузі України за
січень–червень 2011 року, за опера-
тивними даними, видобуто понад 10
млрд куб. м природного газу.

З метою підвищення ефективності
використання природного газу прово-
диться робота у напрямі забезпечення
комерційного обліку природного газу.

Станом на 01.04.11 в Україні гази-
фіковано близько 13,5 млн квартир.
Лічильниками газу оснащено понад
8,3 млн квартир, або 61,8%. У житло-
вому фонді, де газ використовується
на опалення, встановлено близько 7
млн лічильників газу, або 98% за-
гальної кількості таких квартир. 

Забезпечено роботу з модернізації
та реконструкції енергетичних по-
тужностей.

У рамках співробітництва з міжна-
родними фінансовими організаціями
та європейськими фінансовими уста-
новами в енергетиці цього року реа-
лізується 6 інвестиційних проектів
загальною вартістю 725 млн доларів
США та 598 млн євро.

У І півріччі 2011 р. в енергетиці ос-
воєно майже 1,9 млрд. грн. капіталь-
них вкладень за рахунок усіх джерел
фінансування.

Тривають роботи з реконструкції
та модернізації енергоблоків № 7
Бурштинської ТЕС, № 9 і № 11 При-
дніпровської ТЕС, № 3 Криворізької
ТЕС, № 1 Запорізької ТЕС.

Продовжується будівництво лінії
електропередачі 750 кВ для видачі
потужностей Рівненської та Хмель-
ницької атомних електростанцій: ПС
750 кВ «Київська» з заходами ПЛ
750 — 330 кВ, третього гідроагрегату
Ташлицької ГАЕС тощо.

Урядом значна увага приділяється
питанням з енергозбереження та
енергоефективності.

Доопрацьовується проект Закону
України «Про особливості привати-
зації вугледобувних підприємств».

Утворено робочу групу з питань
створення/виділення об’єктів прива-
тизації шахт/шахтоуправлінь, закін-
чується робота з підготовки проекту
урядового акта щодо закриття не-
перспективних вугільних шахт і роз-
різів, торфодобувних підприємств,
які передаються для закриття.

За 6 місяців 2011 року із загально-
го фонду державного бюджету за
бюджетною програмою «Реструкту-
ризація вугільної та торфодобувної
промисловості» профінансовано ви-
конання робіт та послуг на загальну
суму 361,7 млн гривень.

У вугільній галузі освоєно 242 млн
гривень капітальних вкладень, що на
79,3% більше, ніж у І півріччі торік.

Протягом січня–червня 2011 року
видобуто 30,5 млн тонн вугілля, що
на 12,4% більше порівняно з анало-
гічним періодом 2010 року.

➲ Розвиток промислового ком-
плексу здійснюється на основі

модернізації виробництва та впро-
вадження інноваційних технологій.

У 2011 році згідно з державною
програмою розвитку машинобудуван-
ня на 2006–2011роки виконується 6
договорів та готується до оголошення
ще 3 тендери на виконання робіт на
загальну суму 7,3 млн гривень.

Також тривають роботи з модерні-
зації виробництва металургійних під-
приємств.

Українське транспортне машинобу-
дування вийшло на докризовий рівень
і на сьогодні це одна з найбільш екс-
портоорієнтованих галузей промисло-
вості. Частка поставок продукції на
експорт становить більш як 65%.

Створено потужності для виготов-
лення великої гами залізничної тех-
ніки, які дозволяють щороку виготов-
ляти 200 пасажирських вагонів, 130
вагонів дизель- та електропоїздів,
200 секцій електровозів та теплово-
зів, 30 тис. вантажних вагонів. На
сьогодні вагонобудівні заводи Украї-
ни налагоджують випуск вантажних
вагонів нового покоління, які відріз-
няються збільшеною вантажопідйом-
ністю та зменшеною тарою.

Модернізована машинобудівна
продукція України користується по-
питом у закордонних замовників.

Так, ВАТ «СМНВО ім. М. В. Фрун-
зе» розпочало відвантаження замов-
нику 5-ти компресорів для рекон-
струкції дотискувальної компресор-
ної станції №5 Ямбурзького нафто-
газоконденсатного родовища. 

Досягнуто попередніх домовле-
ностей з іноземними замовниками
щодо продажу та спільного вироб-
ництва сучасної авіаційної техніки.
Виконується контракт з Індією на мо-
дернізацію та ремонт літаків АН-32
ВПС Індії на суму понад 400 млн до-
ларів США, контракт з Іраком на ви-
готовлення 6 літаків АН-32.

Варіанти літака АН-74 спеціально-
го призначення, розроблені у спів-
праці з провідними світовими фірма-
ми, викликають заінтересованість
замовників з Азії, Близького Сходу,
Латинської Америки.

Від Міноборони Росії є замовлення
на 10 одиниць літака АН-140 для Са-
марського авіаційного заводу, основ-
ними виконавцями якого будуть
ХДАВП та ВАТ «Мотор Січ».

Значна робота з іноземними пар-
тнерами проводиться на ВАТ «Турбо-
атом», зокрема у поточному році:
— укладено контракт з поставки кон-

денсатора для блока № 1 Бала-
ковської АЕС;. 

— у травні відвантажено замовнику
перехідний патрубок блочно-мо-
дульного конденсатора турбоуста-
новки К-1100-60Йде для третього
блоку Ростовської АЕС (Росія);

— для ТЕС Гавана (Куба) виготовле-
но та відвантажено комплект ус-
таткування для модернізації паро-
вої турбіни;

— відповідно до контракту з ВАТ
«Баркі Точік» (Таджикистан) про-
довжується виготовлення устатку-
вання для модернізації Нурекської
ГЕС;

— у червні укладено контракт на по-
ставку конденсатора для блока
№ 1 Калинінської АЕС (Росія).
Згідно з контрактом ВАТ «Турбо-
атом» здійснить заміну наявного
конденсатора турбіни потужністю
1000 МВт з мідно-нікельовими
трубками на конденсатор з нержа-
віючими трубами, що дозволить
збільшити потужність турбіни на
5 МВт та підвищити надійність
експлуатації турбіни.

Подолано кризу у вітчизняному бу-
дівництві

З метою забезпечення сприятли-
вих умов ведення бізнесу, розвитку
будівельної та суміжних галузей
шляхом удосконалення дозвільних та
погоджувальних процедур у будів-
ництві, адаптації регуляторної політи-
ки України до європейських стандар-
тів прийнято Закон України «Про ре-
гулювання містобудівної діяльності». 

На його виконання постановами
Кабінету Міністрів зокрема затвер-
джено ряд документів.

Крім того, внесено на розгляд Вер-
ховної Ради України проект Закону
«Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо підви-
щення відповідальності та вдоскона-
лення державного регулювання у
сфері містобудівної діяльності», яким
передбачається збільшення розмірів
штрафних санкцій за правопорушен-
ня у сфері містобудування, диферен-
ціювання розмірів штрафів залежно
від категорії складності об’єктів, що
будуються, а також персональну від-
повідальність окремих виконавців за
правопорушення у сфері містобуду-
вання.

(Продовження на стор. 10)
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Затверджено Порядок викорис-
тання коштів державного бюджету
для розроблення схем та проектних
рішень масового застосування, яким
передбачено забезпечення скоорди-
нованого і сталого розвитку регіонів
і населених пунктів. Відповідно до
нього бюджетні кошти спрямовува-
тимуться на виконання наукових ро-
біт, зокрема проведення наукового
моніторингу реалізації генеральної
схеми планування території України,
розроблення типових рішень компл-
ексної реконструкції житлової забу-
дови, розроблення проекту-еталону
доступного житла тощо.

Урядом схвалено Порядок затвер-
дження проектів будівництва і прове-
дення їх експертизи.

Прийнято необхідні нормативно-
правові акти Уряду для здійснення
державного архітектурно-будівель-
ного контролю.

З метою підвищення технічного рів-
ня нормативної бази, забезпечення на-
дійності та безпеки об’єктів будівниц-
тва затверджено Програму перегляду
державних будівельних норм і правил
на період до 2015 року (постанова Ка-
бінету Міністрів від 13.04.11 № 471).

Завдяки рішучим діям Уряду у бу-
дівництві нарешті подолано спадну
динаміку: у січні–червні 2011 року
порівняно з аналогічним періодом
2010 року отримано приріст вироб-
ництва на 14,5%, будівельними під-
приємствами виконано робіт на суму
20,9 млрд. гривень.

Розбудова інфраструктури здійс -
нювалась у рамках виконання ін-

вестиційних проектів та підготовки
до проведення в Україні Євро-2012.

У розвиток транспортної галузі у
поточному році прийнято:

Повітряний кодекс України, який
відповідає вимогам міжнародних
авіаційних організацій;

постанову Кабінету Міністрів Ук-
раїни «Про внесення змін до Поло-
ження про обов’язкове особисте
страхування від нещасних випадків
на транспорті» якою, зокрема, пе-
редбачено підвищення розміру стра-
хової суми для кожного застрахова-
ного з 3000 неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян до 6000;

розпорядження Кабінету Міністрів,
яким схвалено Стратегію підвищен-
ня рівня безпеки дорожнього руху в
Україні на період до 2015 року.

Реалізується Транспортна страте-
гія України на період до 2020 року.

Затверджено комплекс заходів
щодо створення річкової інформацій-
ної служби на внутрішніх водних шля-
хах України (наказ Мінінфраструкту-
ри від 25.02.11 № 7, зареєстрований
в Мін’юсті 19.05.11 № 606/19344).

У галузі морського і річкового
транспорту продовжується реаліза-
ція проектів:
✓ «Будівництво перевантажувального

комплексу вантажів відкритого збе-
рігання на причалі № 10 ДП «Мор-
ський торговельний порт «Южний»;

✓ «Розвиток інфраструктури Іллічів-
ського морського торговельного
порту»;

✓ «Будівництво зернового термінала
на причалі № 3 ДП «Херсонський
морський торговельний порт»;

✓ «Будівництво 1-ої черги (гідротех-
нічні споруди) контейнерного тер-
мінала на Карантинному молу ДП
«Одеський морський торговель-
ний порт» за рахунок штучно ство-
реної території».
Продовжується відновлення суд-

нового ходу Дунай—Чорне море та
будівництво дамби.

У рамках підготовки до проведен-
ня Євро-2012 на залізничному транс-
порті виконувалися заходи щодо:
➤ впровадження швидкісного руху

пасажирських поїздів (освоєно
майже 1044 млн гривень);

➤ будівництва залізнично-автомо-
більного мостового переходу че-
рез р. Дніпро у м. Києві (виконано
робіт на суму 608 млн гривень);

➤ реконструкції вокзалу ст. Донецьк
(Донецькою залізницею виконано
робіт на 103 млн гривень).

У січні–червні 2011 року:
➤ залізничним транспортом переве-

зено 224,5 млн тонн вантажів (на
9,2% більше, ніж у січні–червні
2010 р.) та 213,1 млн пасажирів
(на 0,6% більше);

➤ автомобільним транспортом пере-
везено 82 млн тонн вантажів (на
19,2% більше) та 1846,4 млн паса-
жирів (на 0,5% менше);

➤ водним транспортом перевезено
4,2 млн тонн вантажів (на 3,2%
менше) та 3,2 млн пасажирів (на
9,8% більше);

➤ авіаційним транспортом перевезе-
но 0,1 млн тонн вантажів (на 6,5%
більше) та 3,1 млн пасажирів (на
23,9% більше).
Обсяг доходів, отриманих суб’єк-

тами господарювання всіх форм
власності від надання послуг зв’язку
протягом січня–червня 2011 року,
становив 24,0 млрд. гривень, з них
від надання послуг зв’язку населен-
ню — 8,9 млрд. гривень.

На розвиток галузі телекомуніка-
цій та мереж поштового зв’язку опе-
раторами всіх форм власності в ос-
новний капітал було спрямовано
близько 1,1 млрд. грн. інвестицій. 

Станом на 01.06.11 рівень проник-
нення рухомого (мобільного) зв’язку
(до загальної кількості населення)
становив близько 116,1%, фіксова-
ного телефонного зв’язку — 28,2%.
Кожен третій українець є користува-
чем Інтернету.

Рівень охоплення населення Украї-
ни державними програмами телера-
діомовлення становив: УТ-1 —
94,4%, УТ-2 — 89,4% , УТ-3 — 83,3%,
обласного мовлення — 61,2%; УР-1

— 98,8%, УР-2 — 7,8%, УР-3 — 8,3%,
обласного радіомовлення — 52,3%.
П’ята частина українських сімей ко-
ристується послугами кабельного те-
лебачення.

Забезпечення продовольчої безпеки
Урядом вирішується через підтрим-

ку розвитку пріоритетних галузей, про-
ведення реформ агропромислового
комплексу та земельної реформи.

З метою створення сприятливих
умов для забезпечення стабільно-
го розвитку агропромислового
комплексу удосконалено держав-
ну підтримку сільгосптоварови-
робників. Зокрема, передбачено
спрямування у повному обсязі коштів
податку на додану вартість перероб-
ними підприємствами за реалізовані
ними молоко, молочну сировину та
молочні продукти, м’ясо та м’ясопро-
дукти, іншу продукцію переробки
тварин, закуплених у живій вазі, до
спеціального фонду державного
бюджету. Порядок нарахування, ви-
плати і використання зазначених
коштів визначено постановою Кабі-
нету Міністрів від 02.03.11 № 246.

Загалом сукупну державну під-
тримку розвитку підприємств агро-
промислового комплексу на 2011 рік
збільшено порівняно з минулим ро-
ком на 3,6 млрд гривень до 14,2
млрд. гривень.

Станом на 8 липня 2011 р. із дер-
жавного бюджету виділено 6135,5
млн гривень, у т. ч. на підтримку роз-
витку підприємств агропромислово-
го комплексу — 3722,6 млн гривень.

Загалом за загальним фондом
державного бюджету передбачено
фінансування 15 програм підтримки
розвитку підприємств агропромисло-
вого комплексу.

Відбулися позитивні тенденції в
кредитуванні агропромислового сек-
тору, зокрема станом на 15 липня
2011 р. 1794 підприємствами залуче-
но кредитів в обсязі понад 7,4 млрд.
грн., що в 2,1 раза більше, ніж на від-
повідну дату минулого року під серед-
ні процентні ставки від 9,5 до 25%. Із
загального обсягу на пільгових умо-
вах кредити отримали 156 підпри-
ємств на суму 1276,5 млн гривень.

Для здешевлення кредитів в дер-
жавному бюджеті на 2011 рік перед-
бачено кошти загального фонду в су-
мі 531,4 млн гривень.

Затверджено Порядок використан-
ня коштів, передбачених у державно-
му бюджеті для виконання програми
селекції у тваринництві та птахівниц-
тві на підприємствах агропромисло-
вого комплексу. Така бюджетна під-
тримка надає можливість підвищити
генетичний потенціал поголів’я сіль-
ськогосподарських тварин, забезпе-
чити подальше створення високопро-
дуктивних стад, використання для
відтворення найбільш цінних плідни-
ків та впровадження прогресивних
біотехнологічних методів відтворення
тварин, збереження генофонду ло-
кальних та зникаючих порід.

Для забезпечення продовольчої
безпеки держави та надання під-
тримки вітчизняним сільгосптова-
ровиробникам Аграрним фондом
сформовано та підтримується
державний інтервенційний фонд.

На формування та обслуговування
державного інтервенційного фонду
станом на 8 липня 2011 р. Аграрному
фонду виділено понад 2,7млрд. гри-
вень. На 13 липня 2011 р. фактична

наявність продовольчої пшениці у
державному інтервенційному фонді
становила 388,8 тис. тонн.

Аграрним фондом здійснюється
викуп зерна, переданого в заставу
під надану підприємствам бюджетну
позику, укладаються контракти на
реалізацію зерна державного інтер-
венційного фонду, здійснюється пе-
реробка і реалізація пшеничного та
житнього борошна.

Оптимізовано структуру посівних
площ під урожай 2011 року. Більше
половини зайнятих посівами площ
(57,3% ) відведено під зернові та
зернобобові культури — 15,7 млн
га (що на 4,4% більше, ніж торік).

Овочеві культури посіяно на площі
545 тис. га (103% до прогнозу), кар-
топля — на площі 1,4 млн га, або
100% до прогнозу.

У тваринництві більш динамічно
розвивається крупнотоварне вироб-
ництво: обсяг продукції тваринниц-
тва у сільськогосподарських підпри-
ємствах у І півріччі 2011 р. зріс на
7,7% , тоді як у господарствах насе-
лення зменшився на 0,5%.

В аграрних підприємствах вдалося
зберегти позитивну динаміку збіль-
шення обсягів вирощування худоби
та птиці на 6,2% , у тому числі свиней
— на 11,9% , птиці — на 6,2%.

Створення повноцінно функціо-
нуючого ринку земель сільсько-
господарського призначення має
стати логічним завершенням зе-
мельної реформи в країні.

З цією метою розроблено проект
Закону України «Про ринок земель»,
який спрямований на остаточне за-
вершення створення ринкових пере-
думов для залучення земельних діля-
нок сільськогосподарського призна-

чення до економічного обігу, органі-
зацію прозорого ринку земель із за-
провадженням конкурентності її про-
дажу, забезпечення повноти надход-
ження податків і зборів, зокрема від
продажу земельних ділянок та прав
оренди на них, а також державного
мита від операцій на ринку землі.

7 липня Верховною Радою прийня-
то Закон України «Про державний зе-
мельний кадастр». Його прийняття
відіграє особливу роль у реформу-
ванні земельних відносин, як інфор-
маційна база для ефективного уп-
равління земельними ресурсами, ве-
дення системи реєстрації, землеус-
трою, підтримки податкової та інно-
ваційної політики держави, станов-
лення та розвитку ринку землі, об-
ґрунтування розмірів плати за землю.

Проводиться робота з удоскона-
лення методики нормативної грошо-
вої оцінки земель сільськогосподар-
ського призначення та населених
пунктів.

У процесі реформування земель-
них відносин в Україні 6913,5 тис.
громадян набули право на земельну
частку (пай), із них 6810,4 тис. отри-
мали сертифікати на земельну час-
тку (пай). Станом на 01.06.11 офор-
млено державні акти на право влас-
ності на земельні ділянки 6551,1 тис.
громадянам, що становить 96,3% за-
гальної кількості громадян.

Закінчується робота з розроблен-
ня проекту Закону України «Про вне-
сення зміни до деяких законодавчих
актів (щодо спрощення процедури
розмежування земель державної та
комунальної власності)». У разі при-
йняття законопроекту значно спрос-

титься процедура розмежування зе-
мель та скоротиться вартість робіт
(орієнтовно в 4 рази).

Населенню країни — якісна ме-
дична допомога, адже здоров’я

нації — це базова умова розвитку
суспільства, один із критеріїв націо-
нальної безпеки держави.

Діяльність Уряду з реформування
системи охорони здоров’я насампе-
ред спрямовується на підвищення
якості та доступності медичних по-
слуг на всіх рівнях. 

Прийнято у I читанні урядові про-
екти Законів України:

«Про внесення змін до Основ за-
конодавства України про охорону
здоров’я щодо удосконалення на-
дання медичної допомоги» (реєстр.
№ 8602 від 01.06.11), яким закладе-
но основи побудови державної сис-
теми охорони здоров’я, що забезпе-
чить надання безоплатної медичної
допомоги населенню в державних і
комунальних закладах охорони здо-
ров’я;

У пілотних регіонах уже відпрацьо-
вуються механізми формування оп-
тимальної мережі закладів охорони
здоров’я та госпітальних округів.
Розроблено проекти карт госпіталь-
них округів з реформування системи
охорони здоров’я. Готуються зміни
до законодавства, зокрема до Бюд-
жетного кодексу України, щодо за-
безпечення фінансування закладів
охорони здоров’я, які надають спе-
ціалізовану (вторинну) медичну до-
помогу.

Розроблено проект Закону Украї-
ни «Про загальнодержавну систему
надання екстреної медичної допомо-
ги», прийняття якого дозволить зни-
зити рівень інвалідності та смертнос-

ті при нещасних випадках, травмах
та отруєннях, гострих порушеннях
життєвих функцій людини внаслідок
серцево-судинних, інших захворю-
вань та зменшення економічних
втрат, спричинених тимчасовою і
стійкою непрацездатністю, та збере-
ження здоров’я населення України.
Створення єдиної системи надання
екстреної медичної допомоги є необ-
хідним для проведення в Україні Єв-
ро-2012. 

З метою здійснення структурної
реорганізації системи медичного за-
безпечення шляхом удосконалення
механізмів управління і самоуправ-
ління на рівні закладів охорони здо-
ров’я розроблено проект Закону Ук-
раїни «Про особливості діяльності
закладів охорони здоров’я».

Схвалено Концепцію Державної ці-
льової соціальної програми з профі-
лактики, діагностики та лікування ві-
русних гепатитів на період до 2016
року (розпорядження Кабінету Мініс-
трів від 09.03.11 № 206). Виконання
Програми дасть змогу зменшити рі-
вень захворюваності гострим вірус-
ним гепатитом В у 2—3 рази, знизи-
ти захворюваність гострим вірусним
гепатитом С; охопити медичними по-
слугами з профілактики вірусних ге-
патитів 50—60% представників груп
ризику; забезпечити навчання шко-
лярів у 90% загальноосвітніх на-
вчальних закладах за програмою
формування здорового способу жит-
тя; зменшити ризик інфікування при
трансфузіях на 90% ; удосконалити
систему лабораторного контролю
якості.

З метою покращення матеріально-
технічної бази закладів охорони здо-
ров’я у державному бюджеті на по-
точний рік передбачено:

511 млн грн. — як субвенції місце-
вим бюджетам на придбання сучас-
ного медичного обладнання для за-
кладів охорони здоров’я;

26 млн грн. — на створення дер-
жавної клініки високих медичних тех-
нологій у Запорізькій області;

200 млн грн. — на розвиток служби
екстреної медичної допомоги (при-
дбання медичного автотранспорту) у
Вінницькій, Дніпропетровській, До-
нецькій областях та м. Києві.

Також Міністерству охорони здо-
ров’я України передано капітальні
видатки в обсязі 50 млн грн. для ре-
конструкції і розширення Національ-
ного інституту раку по вул. Ломоно-
сова, 33/43, у м. Києві. 

Загалом на капітальне будівниц-
тво та реконструкцію лікувально-
профілактичних закладів у 2011 році
передбачено спрямувати з усіх дже-
рел фінансування понад 1 млрд. гри-
вень.

У І півріччі освоєно майже 155 млн
грн, що дало можливість добудувати
та реконструювати:
✓ нейрохірургічне відділення на 25

ліжок ДОК ТМО Донецької області,
їдальню Старобільської обласної
фізіотерапевтичної лікарні Луган-
ської області;

✓ Марганецьку центральну міську лі-
карню;

✓ лікувально-діагностичний комплекс
Першотравенської центральної мі-
ської лікарні;

✓ терапевтичне відділення Петро-
павлівської центральної районної
лікарні Дніпропетровської області;

✓ господарський корпус обласного
тубдиспансера (м. Полтава) тощо.
Для надання високоякісної сучас-

ної медичної допомоги дітям:
✓ у квітні розпочала свою роботу

Черкаська обласна дитяча лікарня
(вперше в області);

✓ відкрито другий корпус державної
установи «Науково-практичний
медичний центр дитячої кардіоло-
гії та кардіохірургії» МОЗ;

✓ відкрито Центр дитячої токсиколо-
гії, інтенсивної та еферентної тера-
пії на базі НДСЛ «ОХМАТДИТ»;

✓ відкрито відділення дитячої онко-
логії на базі Волинської обласної
дитячої лікарні.
Продовжується розвиток закладів

медичної реабілітації дітей (в Україні
працює 41 реабілітаційний центр).

(Продовження. Початок на стор. 5-9)
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З 2010 року розпочато створення по-
тужних центрів ранньої медико-соці-
альної реабілітації в існуючих будин-
ках дитини (всього 48). Це дозволить
розширити діяльність будинків дити-
ни новими формами медичної реабі-
літації (запроваджено у Житомир-
ській, Дніпропетровській, Київській,
Харківській областях та м. Києві).

З метою запобігання материн-
ських, малюкових втрат, поперед-
ження ранньої інвалідності новона-
роджених, а також дотримання ос-
новних принципів надання перина-
тальної допомоги, які покладені в ос-
нову стратегії ВООЗ для країн євро-
пейського регіону здійснюється ре-
формування системи охорони здо-
ров’я матерів та дітей шляхом регіо-
налізації акушерської допомоги та
створення мережі перинатальних
центрів ІІ та ІІІ рівня.

На виконання Загальнодержавної
програми протидії захворюванню на
туберкульоз у 2007–2011 роках у
2011 році передбачено фінансування
у розмірі 175,8 млн грн. — для заку-
півлі протитуберкульозних ліків, ту-
беркуліну та тестів для діагностики
туберкульозу.

Розширено надання антиретрові-
русної терапії хворим на ВІЛ-інфек-
цію/СНІД. Станом на 1 червня 2011
р., за оперативними даними, анти-
ретровірусну терапію отримують по-
над 23,7 тис. осіб (за кошти держав-
ного бюджету — майже 20,2 тисячі),
з них — 2 124 дітей.

На виконання заходів Загально-
державної програми забезпечення
профілактики ВІЛ-інфекції, лікуван-
ня, догляду та підтримки ВІЛ-інфіко-
ваних і хворих на СНІД на 2009 —
2013 роки у бюджеті передбачено
215,5 млн гривень.

Особливу увагу Уряд приділяє
зміцненню кадрового потенціалу
системи охорони здоров ‘я.

З 1 липня 2011 року, зокрема:
✘ випускники, які зобов’язуються від-

працювати не менше 3-х років у
сільській місцевості, а також сімей-
ні лікарі, дільничні педіатри та те-
рапевти отримуватимуть однора-
зову грошову допомогу — 5 міні-
мальних зарплат;

✘ зберігається зарплата за сумісниц-
твом у період підвищення кваліфі-
кації.
Крім того, медпрацівникам, які на-

дають медичну допомогу хворим на
туберкульоз з 1 липня 2011 року під-
вищено посадові оклади на 30–60%
та запроваджується надбавка на 40–
60% за тривалість безперервної ро-
боти (передбачено кошти в обсязі
120 млн гривень).

Дію Державної цільової соціально-
економічної програми будівництва
(придбання) доступного житла на
2010–2017 роки поширено і на ме-
дичних працівників (постанова Кабі-
нету Міністрів від 06.04.11 № 366).

З метою підготовки фахівців для ро-
боти в сільській місцевості доведено
до вищих навчальних закладів і уп-
равлінь охорони здоров’я перспектив-
ну квоту цільового прийому сільської
молоді, яка становитиме 1032 особи.

Молоді — доступна освіта євро-
пейської якості. Ми маємо вихо-

вати майбутнє нації повноцінним та
конкурентоспроможним, готовим до
інноваційних змін — лише так можна
побудувати сильну державу.

Так, з метою створення переду-
мов для вдосконалення функціо-
нування дошкільної освіти Урядом
затверджено Державну цільову
соціальну програму розвитку до-
шкільної освіти на період до 2017
року (постанова Кабінету Міністрів
від 13.06.11 № 629).

У поточному році Урядом затвер-
джено Державний стандарт початко-
вої загальної освіти (постанова Кабі-
нету Міністрів від 20.04.11 № 462).
На основі цього Державного стан-
дарту розробляються навчальні про-
грами, відповідно до яких здійсню-
ється підготовка варіативних про-
грам і підручників.

Підвищенню ефективності на-
вчально-виховного процесу у загаль-
ноосвітніх навчальних закладах

сприятиме реалізація нових освітян-
ських програм, затверджених Уря-
дом у поточному році, зокрема:

Державної цільової програми
впровадження у навчально-виховний
процес загальноосвітніх навчальних
закладів інформаційно-комунікацій-
них технологій «Сто відсотків» на пе-
ріод до 2015 року (постанова Кабіне-
ту Міністрів від 13.04.11 № 494). На
виконання програми планується ви-
тратити 781 млн грн., що дозволить
здійснити широкосмугове підключен-
ня 80% загальноосвітніх навчальних
закладів до Інтернету; утворити на
базі шкільних методичних кабінетів
18 740 робочих місць для вільного
доступу до електронних інформацій-
них ресурсів для вчителів тощо;

Державної цільової соціальної
програми підвищення якості шкільної
природничо-математичної освіти на
період до 2015 року;

Державної цільової програми роз-
витку професійно-технічної освіти на
2011–2015 роки. 

Для організації навчання у населе-
них пунктах з малою кількістю дітей
забезпечується регулярне безоплат-
не підвезення до місця навчання і до-
дому школярів і вчителів. У держав-
ному бюджеті на 2011 рік передбаче-
но 75 млн гривень на придбання 244
автобусів, у тому числі 16 спеціаль-
них шкільних автобусів для дітей-ін-
валідів. За оперативною інформаці-
єю місцевих органів управління осві-
тою, за кошти обласного та місцево-
го бюджетів цього року планується
придбати понад 400 автобусів.

З метою створення умов для на-
вчання дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування, які
не охоплені родинними формами ви-
ховання, у системі дошкільної та за-
гальної середньої освіти забезпечу-
ється функціонування 77 інтернатних
закладів для дітей зазначеної катего-
рії, у яких навчаються та проживають
10,1 тис. вихованців.

З метою соціалізації дітей зазначе-
ної категорії, особливо з числа дітей,
які потребують корекції фізичного та
(або) розумового розвитку, та ство-
рення умов для інтегрування їх у за-
гальноосвітній простір перепрофі-
льовано більше десяти інтернатних
закладів для дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклування,
у загальноосвітні навчальні заклади
інших типів: санаторні, навчально-
реабілітаційні центри, дошкільні на-
вчальні заклади загального типу. 

У рамках реалізації завдань Кон-
венцій ООН про права дітей та про
права інвалідів пріоритетним завдан-
ням системи освіти є прискорення
процесу інтеграції дітей з особливи-
ми освітніми потребами в соціум.

У 2011 році у загальноосвітні на-
вчальні заклади інтегровано понад
129 тис. дітей з особливими освітні-
ми потребами, у тому числі майже
45% дітей-інвалідів (на 29 тис. осіб
більше ніж у 2010 році).

Продовжується реформування
вищої освіти, пов’язане із вход-
женням України до єдиного освіт-
нього європейського простору.

Розроблено проект Закону Украї-
ни «Про вищу освіту», яким передба-
чається реформувати систему вищої
освіти відповідно до умов соціально
орієнтованої економіки та адаптува-
ти систему вищої освіти до Європей-
ського простору. Зокрема, законоп-
роектом передбачено розроблення
рамки кваліфікацій, визначення ба-
зових вищих навчальних закладів та
кафедр для підвищення кваліфікації
педагогічних і науково-педагогічних
кадрів.

Розроблення Національної рамки
кваліфікацій викликане необхідністю
забезпечення ефективного взає-
мозв’язку між сферою освіти та рин-
ком праці, наступності між рівнями
освіти, реалізації стратегії навчання
впродовж життя.

Продовжується робота з удоскона-
лення процедур вступу до вищих на-
вчальних закладів.

Змінено Умови прийому до вищих
навчальних закладів в частині роз-
ширення можливостей для вступу до

вузів випускників середньої школи
минулих років. Так, обмежено подан-
ня заяви та документів — не більше
ніж до п’яти вищих навчальних за-
кладів України та не більше ніж на
три напрями підготовки у кожному з
них; передбачено можливість для
осіб, які не проходили зовнішнє неза-
лежне оцінювання з відповідних кон-
курсних предметів, подавати доку-
менти та складати вступні екзамени
у вищому навчальному закладі.

Для забезпечення дієвого контро-
лю за ходом вступної кампанії у
МОНмолодьспорту створено Опера-
тивний штаб з питань вступної кам-
панії 2011 року у вищих і професій-
но-технічних навчальних закладах та
забезпечено роботу консультативно-
го телефону, на який щороку зверта-
ється понад 2000 громадян.

Для врегулювання питання соці-
ального захисту студентів вищих на-
вчальних закладів та приведення у
відповідність нормативно-правових
актів із вимогами чинного законо-
давства МОНмолодьспортом з Мін-
фіном та МОЗ видано наказ від
28.03.11 № 284/423/173, яким вста-
новлено граничний розмір плати за
проживання в студентських гурто-
житках вищих навчальних закладів
державної та комунальної форм
власності. При цьому студенти з чис-
ла дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, забезпечу-
ються гуртожитком безоплатно.

Забезпечення населення житлом
та якісними житлово-комуналь-

ними послугами — пріоритетний на-
прям роботи Уряду у поточному році.

Вирішення житлової проблеми
Урядом здійснюється за всіма
можливими напрямами, основним
з яких є програма будівництва до-
ступного житла.

Так, з 1 січня 2011 року звільнено
від оподаткування операції з вико-
нання будівельно-монтажних робіт з
будівництва доступного житла та
житла, що будується за державні
кошти (відповідно до статті 197 По-
даткового кодексу України). Встанов-
лено пільги з податку на доходи фі-
зичних осіб для громадян, що буду-
ють доступне житло.

Прийнято низку урядових рішень
щодо фінансування будівництва до-
ступного житла у поточному році, від-
повідно до яких передбачено спряму-
вати:
✓ 100 млн грн — із загального обся-

гу капітальних видатків державно-
го бюджету на будівництво до-
ступного житла (постанова Кабі-
нету Міністрів від 28.03.11 № 334);

✓ 150 млн грн — для спорудження
об’єктів інженерно-транспортної
інфраструктури під час будів-
ництва доступного житла у м.
Києві (розпорядження Кабінету
Міністрів від 28.03.11 № 259).
Затверджено Порядки викорис-

тання коштів, передбачених у дер-
жавному бюджеті для будівництва
(придбання) житла для військовос-
лужбовців, осіб рядового і началь-
ницького складу та забезпечення
житлом воїнів-інтернаціоналістів Уря-
дом (постанови Кабінету Міністрів
від 16.02.11 № 147 та від 09.03.11 №
223 ).

Інший напрям роботи — молодіж-
не житлове будівництво. На забезпе-
чення молоді житлом у державному
бюджеті цього року передбачено
асигнування у загальній сумі 194,4
млн гривень.

З метою зменшення кредитного
навантаження на молоді сім’ї, які ін-
вестували свої кошти у проблемні
житлові об’єкти Урядом внесено змі-
ни до Положення про порядок надан-
ня пільгових довгострокових креди-
тів молодим сім’ям та одиноким мо-
лодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) і придбання житла,
якими розширено перелік підстав
для встановлення можливості від-
строчення сплати основної суми бор-
гу окремим категоріям позичальни-
ків (постанова Кабінету Міністрів від
27.04.11 № 458).

У поточному році планується за-
вершити забезпечення житлом інва-

лідів Великої Вітчизняної війни І гру-
пи, які протягом тривалого строку пе-
ребувають у черзі на отримання жит-
ла. Для цього Міністерству регіо-
нального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
з державного бюджету виділено 40
млн грн. (розпорядження Кабінету
Міністрів від 14.02.11 № 54) та за-
тверджено Порядок використання
цих коштів (постанова Кабінету Мі-
ністрів від 20.04.11 № 437).

Урядом прийнято рішення про
створення Єдиного державного ре-
єстру громадян, які потребують по-
ліпшення житлових умов (постанова
Кабінету Міністрів від 11.03.11 №
238) та затверджено Порядок його
ведення. Метою впровадження тако-
го реєстру є забезпечення прозорос-
ті, відкритості та громадського кон-
тролю за обліком громадян, які по-
требують поліпшення житлових
умов, розподілом та наданням жит-
лових приміщень; посилення контро-
лю за отриманням житла; чітке ви-
значення житлових зобов’язань дер-
жави для їх врахування під підготов-
ки планових показників державного
та місцевих бюджетів. На даний час
розпочато реалізацію пілотних про-
ектів з формування зазначеного ре-
єстру в містах Харкові та Вишгороді.

У рамках реформи житлово-ко-
мунального господарства у І пів-
річчі 2011 року розроблено 6 зако-
нопроектів, спрямованих на ство-
рення умов для залучення приват-
них інвестицій у галузь, її технічне
переоснащення та вдосконалення
системи управління житлово-ко-
мунальним господарством.

Зокрема, внесено на розгляд Вер-
ховної Ради проекти законів:

«Про внесення змін до деяких за-
конів України щодо регулювання ін-
вестиційної діяльності у сфері житло-
во-комунального господарства» (ре-
єстр. № 8640 від 08.06.11), прийняття
якого дасть можливість встановити
на законодавчому рівні механізми
спрямування коштів (щороку при-
близно 1–1,5 млн грн), які є інвести-
ційною складовою тарифу на послу-
ги з централізованого водо-, тепло-
постачання та водовідведення, на
модернізацію, реконструкцію та бу-
дівництво об’єктів у сфері централі-
зованого водо-, теплопостачання та
водовідведення;

«Про внесення змін до Закону Ук-
раїни «Про Загальнодержавну про-
граму «Питна вода України» на
2006–2020 роки» (реєстр. № 8511,
05.07.11 прийнято у першому читан-
ні), спрямований на вдосконалення
механізму державно-приватного
партнерства для модернізації ін-
фраструктури, залучення фінансо-
вих ресурсів вітчизняних і міжнарод-
них організацій для реалізації інвес-
тиційних проектів у сфері житлово-
комунального господарства;

«Про особливості перетворення на
господарські товариства комуналь-
них підприємств, що провадять ді-
яльність у сфері централізованого
водо-, теплопостачання та водовід-
ведення» (реєстр. № 8356 від
06.04.11), прийняття якого сприяти-
ме збільшенню обсягів приватних ін-
вестицій у сферу водо-, теплопоста-
чання та водовідведення для модер-
нізації комунальної інфраструктури.

Проведено конкурсний відбір та
затверджено 97 пілотних проектів у
сфері житлово-комунального госпо-
дарства (відповідно до постанови Ка-
бінету Міністрів від 28.02.11 № 160),
які у 2011 році реалізуватимуться у
23 областях та фінансуватимуться за
рахунок коштів державного бюдже-
ту. На реалізацію зазначених проек-
тів розпорядникам коштів нижчого
рівня перераховано 15 млн гривень.

У поточному році в житлово-кому-
нальному господарстві реалізується
40 проектів і програм міжнародної
технічної допомоги тривалістю до 
4-х років.

З метою забезпечення беззбитко-
вої діяльності підприємств житлово-
комунального господарства, створен-
ня умов для поступового приведення
тарифів до економічно обґрунтовано-

го рівня та створення рівних умов для
суб’єктів господарювання у сфері
житлово-комунальних послуг на роз-
гляд Верховної Ради внесено проект
Закону України «Про внесення змін
до деяких законів України щодо про-
цедури встановлення тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» (реєстр. №
8641 від 08.06.2011). Прийняття зако-
нопроекту дасть можливість спрости-
ти та конкретизувати процедуру вста-
новлення тарифів на житлово-кому-
нальні послуги, забезпечивши при
цьому право споживачів на отриман-
ня інформації та врахування позиції
територіальних громад щодо зміни
тарифів, їх структури, обґрунтування
необхідності зміни тарифів, переліку
житлово- комунальних послуг.

Затверджено Порядок перераху-
вання у 2011 році субвенції з держав-
ного бюджету місцевим бюджетам на
погашення заборгованості з різниці в
тарифах на теплову енергію, що ви-
роблялася, транспортувалася та по-
стачалася населенню, яка виникла у
зв’язку з невідповідністю фактичної
вартості теплової енергії тарифам,
що затверджувалися або погоджува-
лися відповідними органами держав-
ної влади чи органами місцевого са-
моврядування» (постанова Кабінету
Міністрів від 11.05.11 № 503).

З метою оптимізації та модерніза-
ції системи теплозабезпечення у I
півріччі погоджено 9 схем теплопос-
тачання (всього на даний час погод-
жено 118).

У рамках підготовки об’єктів жит-
лово-комунального господарства та
об’єктів соціальної сфери до роботи
в осінньо-зимовий період станом на
1 липня 2011 року підготовлено
10561 котелень (45,4%); заготовлено
майже 204 тис. тонн вугілля (38,2%
до плану); створено запаси рідкого
палива у обсязі 32,9 тис. тонн (33,3%
до запланованого).

Передбачено бюджетні призначен-
ня у розмірі 190 млн грн з метою за-
побігання погіршенню екологічної си-
туації в Україні у зв’язку з аварійним
станом каналізаційних мереж, голов-
них колекторів, насосних станцій,
очисних споруд та здійсненню захо-
дів щодо підвищення ефективності
та надійності технічної експлуатації
каналізаційної системи в Автономній
Республіці Крим (розпорядження Ка-
бінету Міністрів від 28.03.11 № 495).

Урядом здійснюється послідовна
робота з метою вдосконалення сис-
теми управління житлово-комуналь-
ного господарства та створення кон-
курентного середовища.

Так, 5 липня прийнято за основу
проект Закону України «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів
України щодо об’єднань співвласни-
ків багатоквартирного будинку» (ре-
єстр. № 8474 від 11.05.11), який до-
зволить активізувати роботу зі ство-
рення об’єднань співвласників бага-
токвартирних будинків (ОСББ), ство-
рить умови для конкуренції на ринку
послуг шляхом впровадження інсти-
туту приватних керуючих компаній. У
кінцевому результаті це дозволить
поліпшити якість послуг.

Станом на 1 липня 2011 року в Ук-
раїні функціонує більше 13 тисяч
об’єднань (ОСББ), в житлово-кому-
нальній галузі працює 70 служб єди-
ного замовника та 534 приватних
підприємства.

У поточному році утворено 1128
об’єднань співвласників багатоквар-
тирних будинків, 13 приватних під-
приємств та 3 служби єдиного за-
мовника.

Реалізація права громадян на без-
печне навколишнє природне се-

редовище — першочергове завдан-
ня для Уряду.

Україна утримує першість серед
країн, що реалізують проекти спіль-
ного впровадження, за показником
скорочення викидів парникових газів
у рамках впровадження цих проектів.
Поточного року Україна ввійшла в
двадцятку країн, що утворюють На-
глядовий комітет спільного впровад-
ження в Секретаріаті РКЗК ООН.

(Закінчення на стор. 12)
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УРЯД: РІШЕННЯ І ДІЇ

Упродовж І півріччя 2011 року віт-
чизняними підприємствами залучено
близько 80 млн євро на модернізацію
з метою скорочення викидів парни-
кових газів, зокрема проекти енерго-
та теплоефективності. Цього року
затверджено вже 14 таких проектів,
тоді як за 2010 рік — лише 16, а у
2008–2009 роках — лише 18 таких
проектів. Це стало можливим завдя-
ки проведеній інформаційно-роз’яс-
нювальній роботі з представниками
національного бізнесу, а також поси-
ленню довіри до України з боку іно-
земних інвесторів.

З метою покращення екологічного
стану територій упродовж звітного
періоду Урядом затверджено:

Державну цільову екологічну про-
граму розвитку Криму («Екологічно
безпечний Крим») на 2011–2015 роки
(постанова Кабінету Міністрів від
25.05.2011 № 539), якою визначається
механізм реалізації державної еколо-
гічної політики на регіональному рівні;

Технічний регламент з екологічно-
го маркування (постанова Кабінету
Міністрів від 18.05.11 № 529), що
дасть змогу розвивати в Україні ви-
робництво товарів і послуг з міні-
мальним впливом на навколишнє
природне середовище і здоров’я лю-
дини згідно з вимогами Європей-
ського Союзу. Реалізація постанови
забезпечить правдиву, прозору та
доступну систему інформування спо-
живача про екологічні характеристи-
ки товарів і послуг, представлених на
ринку України.

Впровадженню екологічно безпеч-
них технологій під час геологічного
вивчення та використання надр
сприятиме реалізація Закону України
«Про затвердження Загальнодер-
жавної програми розвитку мінераль-
но-сировинної бази України на пе-
ріод до 2030 року» (від 21.04.11
№ 3268). На першому етапі, 2011–
2012 роки, передбачається провести
докорінне технічне переоснащення
підприємств геологічної галузі для їх
успішної та ефективної діяльності в
умовах ринкової економіки.

Урядом затверджено Порядок на-
дання спеціальних дозволів на ко-
ристування надрами (постанова від
30.05.11 № 615) і Порядок проведен-
ня аукціонів з продажу спеціальних
дозволів на користування надрами
(постанова від 30.05.11 № 594), що
забезпечує постійне правове регу-
лювання механізму надання суб’єк-
там господарювання права користу-
вання ділянками надр.

На фінансування геологорозвіду-
вальних робіт з державного бюджету
протягом I півріччя 2011 року надійш-
ло 150 млн гривень. Виконано і про-
фінансовано геологорозвідувальних
робіт у обсязі 99,7 млн гривень, що в
2,5 раза більше, ніж за перше півріч-
чя 2010 року. До загального фонду
державного бюджету від продажу та
надання спеціальних дозволів на ко-
ристування надрами надійшло 76,9
млн гривень.

Проводилася робота інспекційних
органів та доказовості фактів пору-
шення природоохоронного законо-
давства.

У частині здійснення державного
контролю за січень–травень 2011 ро-
ку проведено майже 27 тисяч переві-
рок додержання вимог природоохо-
ронного законодавства суб’єктами
господарювання.

За порушення вимог природоохо-
ронного законодавства складено по-
над 37 тис. протоколів про адмініс-
тративні правопорушення; на поруш-
ників накладено штрафів на загаль-
ну суму 7,5 млн грн., з яких стягнуто
майже 6 млн.; за результатами роз-
гляду переданих до правоохоронних
органів матеріалів порушено 55 кри-
мінальних справ.

З метою припинення негативного
впливу на навколишнє природне сере-
довище у процесі здійснення виробни-
чої діяльності у 913 випадках обмежу-
валася та призупинялася (до усунення
виявлених недоліків та порушень) ді-
яльність суб’єктів господарювання.

Упродовж звітного періоду за-
безпечено оперативне реагування
на всі надзвичайні ситуації техно-
генного та природного характеру,
залучення сил і координацію дій мініс-
терств та інших центральних і місце-
вих органів виконавчої влади у випад-
ку загрози та виникнення таких ситуа-
цій, у тому числі з виїздом на місця.

У І півріччі Урядом схвалено:
Концепцію Загальнодержавної ці-

льової соціальної програми захисту
населення і територій від надзвичай-
них ситуацій техногенного та природ-
ного характеру на 2012–2016 роки
(розпорядження Кабінету Міністрів
від 27.04.11 № 368), яка спрямована
на забезпечення достатнього рівня
безпеки населення, захищеності те-
риторій, потенційно небезпечних
об’єктів економіки від загроз природ-
ного і техногенного характеру;

Державну цільову екологічну про-
граму ліквідації наслідків надзвичай-
ної ситуації на території військової
частини А0829 (м. Лозова Харків-
ської області) на 2011–2013 роки (по-
станова Кабінету Міністрів від
09.03.11 № 237). Своєчасне та ефек-
тивне виконання Програми дасть
змогу ліквідувати наслідки надзви-
чайної ситуації на технічній території
і створити умови для запобігання
можливому виникненню повторної
надзвичайної ситуації, що забезпе-
чить досягнення позитивних резуль-
татів екологічного, економічного та
соціального характеру в регіоні.

З метою підвищення готовності фун-
кціональних і територіальних підсистем
єдиної системи цивільного захисту ор-
ганізовано та здійснюється контроль за
виконанням плану основних заходів
цивільного захисту на 2011 рік, затвер-
дженого розпорядженням Кабінету Мі-
ністрів від 02.02.11 № 79.

Зокрема, проведено:
командно-штабні навчання з орга-

нами управління та силами цивільно-
го захисту територіальної підсистеми
єдиної системи цивільного захисту
Кіровоградської (24–26 травня) та
Вінницької (21–23 червня) областей;

7 виїзних засідань робочих груп
Державної комісії з питань техноген-
но-екологічної безпеки та надзвичай-
них ситуацій у Волинській, Закарпат-
ській, Івано-Франківській, Львівській,
Одеській, Херсонській та Чернівецькій
областях щодо підготовки та пропуску
весняного паводка, за результатами
яких підготовлено пропозиції щодо
вирішення проблемних питань з нор-
малізації екологічної ситуації та запо-
бігання можливому затопленню (під-
топленню) територій у цих регіонах.

З метою забезпечення реагування
на пожежі в природних екосистемах
України в готовності утримуються
чергові сили та засоби МНС загаль-
ною чисельністю понад 7,5 тис. осіб і
1,5 тис. одиниць пожежної та інже-
нерної техніки.

Міністерству надзвичайних ситуа-
цій виділено 16,2 млн грн. для залу-
чення пожежних літаків і вертольотів
міністерства та додаткових верто-
льотів з водозливними пристроями
інших центральних органів виконав-
чої влади до чергування та гасіння
пожеж у пожежонебезпечний період
2011 року (розпорядження Кабінету
Міністрів від 23.03.11 № 340).

Для організації взаємодії у поже-
жонебезпечний період проведено
практичне відпрацювання злагодже-
ності дій органів управління сил
МНС, Державного агентства лісових
ресурсів України і формувань інших
лісокористувачів під час комплексно-
го навчання в Автономній Республіці
Крим та комплексне навчання з лік-
відації надзвичайних ситуацій, спри-
чинених лісовими пожежами у Луган-
ській та Харківській областях.

Триває створення системи екстре-
ної допомоги населенню за єдиним
телефонним номером 112, зокрема
в містах, у яких проходитиме чемпіо-
нат Європи з футболу в 2012 році.

Зміцнення обороноздатності дер-
жави — запорука незалежності

та суверенітету.
У напрямі розвитку Збройних Сил

України, проходження військової

служби та соціального захисту вій-
ськовослужбовців прийнято низку
Законів України.

«Про внесення змін до деяких за-
конів України щодо виконання вій-
ськового обов’язку» (від 13.01.11 №
2926), яким удосконалюється меха-
нізм комплектування резервістами
військових частин Збройних Сил Ук-
раїни, інших військових формувань,
а також правоохоронних органів спе-
ціального призначення та Державної
спеціальної служби транспорту у
зв’язку з мобілізацією, а також ви-
значено додаткові обов’язки для під-
приємств, установ, організацій та
громадян щодо мобілізаційної підго-
товки та мобілізації;

«Про внесення зміни до статті 20
Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» (від
19.05.11 № 3409), яким врегульову-
ється питання щодо порядку отри-
мання необхідної освіти військовос-
лужбовцями сержантського та стар-
шинського складу, які проходять вій-
ськову службу за контрактом, та
збільшується вік (з 23 до 30 років), до
якого згадана категорія військово -
службовців матиме право на вступ
до вищих навчальних закладів.

Внесено на розгляд Верховної Ра-
ди проект Закону України «Про вне-
сення змін до Закону України «Про
військовий обов’язок і військову служ-
бу» (реєстр. № 8362 від 07.04.11),
яким запроваджується новий вид вій-
ськової служби — військова служба
за призовом в особливий період, що
дозволить на законодавчому рівні ви-
значити статус громадян, які відповід-
но до законодавства будуть призвані
на військову службу в разі оголошен-
ня мобілізації (крім цільової) або вве-
дення воєнного стану, а також уточ-
нюється початок проходження вій-
ськової служби для громадян, призва-
них на строкову військову службу.

Тривають роботи з утилізації непри-
датних для подальшого використання
і зберігання ракет, боєприпасів, вибу-
хових речовин, рідких компонентів ра-
кетного палива. Зокрема, було утилі-
зовано 13,1 тис. тонн боє припасів. З
метою зменшення рівня загрози ви-
никнення надзвичайних ситуацій тех-
ногенного характеру укладено дого-
вори на утилізацію 19,67 тис. тонн бо-
єприпасів на загальну суму 99,33 млн
грн. та здійснено супроводження до-
даткової угоди між NAMSA, Міноборо-
ни та ДП «Укроборонсервіс» стосовно
утилізації 7 тис. тонн боєприпасів у
рамках проекту Трастового фонду
НАТО/ПЗМ в Україні.

На засіданні Кабінету Міністрів
України 22 червня 2011 року схва-
лено проект нової редакції Воєн-
ної доктрини України, яка відпові-
дає встановленому законодав-
ством позаблоковому статусу Ук-
раїни та ідеологічно нейтральній
політиці у відносинах з іншими
державами.

Указом Президента України від
03.03.11 №266 призначено націо-
нальних координаторів з питань пар-
тнерства України з НАТО та затвер-
джено склад Комісії з питань пар-
тнерства України з НАТО.

Указом Президента України від
13.04.11 № 468 затверджено Річну
національну програму співробітниц-
тва Україна — НАТО на 2011 рік.

Указом Президента України від
11.03.11 № 283 затверджено План
проведення в рамках військового спів-
робітництва багатонаціональних на-
вчань на території України за участю
підрозділів Збройних Сил України та
їх участі у багатонаціональних навчан-
нях поза межами України у 2011 році.

У Кот-д’Івуарі виконують мирот-
ворчу місію 60 військовослужбовців
авіаційної групи з числа миротворчо-
го контингенту (56-й окремий верто-
літний загін), який діє у складі Місії
ООН у Ліберії (відповідно до Закону
України від 04.02.11 № 3001).

Прийнято Закон України «Про
схвалення рішення Президента Ук-
раїни щодо направлення миротвор-
чого контингенту для участі України
в наданні підтримки Операції ООН у
Кот-д’Івуарі» (від 19.05.11 № 3404).

Прийнято Закон України «Про
схвалення рішення Президента Ук-
раїни про допуск підрозділів зброй-
них сил інших держав на територію
України у 2011 році для участі у ба-
гатонаціональних військових навчан-
нях» (від 12.05.11 № 3313).

У період з 23 березня по 11 квітня
2011 р. здійснено евакуацію україн-
ських громадян з території Лівії із за-
лученням великого десантного ко-
рабля «К. Ольшанський». Під час
операції евакуйовано 193 особи, з
них 85 громадян України.

13 квітня 2011 року підписано Уго-
ду між Міністерством оборони Украї-
ни та Міністерством охорони краю
Литовської Республіки про співробіт-
ництво у сфері оборони.

Підтримка розвитку регіонів. Силь-
ні регіони — сильна держава.

Основним акцентом бюджетної
політики на 2011 рік щодо місцевих
бюджетів та міжбюджетних відно-
син є соціально-економічний розви-
ток регіонів, зміцнення фінансової
основи місцевих бюджетів та підви-
щення рівня їх забезпеченості.

Так, обсяг загального фонду міс-
цевих бюджетів (з урахуванням між-
бюджетних трансфертів) за І півріччя
2011 року становив 74,6 млрд гри-
вень, що на 14,1 млрд гривень біль-
ше проти відповідного періоду мину-
лого року. До загального фонду міс-
цевих бюджетів (без урахування між-
бюджетних трансфертів) надійшло
33 млрд гривень, що на 5,4 млрд гри-
вень більше, ніж у 2010 році.

Зміни до Бюджетного кодексу
сприяли посиленню фінансової са-
модостатності місцевих бюджетів —
зменшенню кількості бюджетів-реци-
пієнтів. Станом на 1 липня 2011 року
перераховано 21,8 млрд гривень. 

Місцеві бюджети у I півріччі отри-
мали додаткову дотацію на вирівню-
вання фінансової забезпеченості в
сумі 223,5 млн гривень. 

Створено умови для сталого роз-
витку регіонів, забезпечення їхньої
самодостатності та підвищення кон-
курентоспроможності.

Протягом січня — червня ц.р. бюд-
жетні нововведення принесли місце-
вим бюджетам додатково 2,7 млрд
гривень, з них 971,8 млн гривень
(55,1%) — на здійснення видатків роз-
витку (за рахунок єдиного податку
для суб’єктів малого підприємництва).

З метою забезпечення сталого
економічного розвитку регіонів змі-
нами до Закону «Про Державний
бюджет України на 2011 рік» місце-
вим бюджетам додатково спрямова-
но 1,6 млрд. гривень.

З метою підвищення ефективності
виконання управлінських рішень Ра-
ди міністрів АР Крим, обласних, Ки-
ївської та Севастопольської міськ-
держадміністрацій із забезпечення
здійснення своїх повноважень ухва-
лено постанову Кабінету Міністрів
«Про запровадження проведення
оцінки результатів діяльності Ради
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севас-
топольської міських державних адмі-
ністрацій». 

У державному бюджеті на 2011 рік
передбачено субвенцію з державного
бюджету місцевим бюджетам на фі-
нансування заходів соціально-еконо-
мічної компенсації ризику населення,
яке проживає на території зони спос-
тереження, в сумі 136,5 млн гривень. 

Інтеграція в європейську та світову
економіку на засадах національних

інтересів — запорука сталого еконо-
мічного зростання.
➩ Пріоритетом зовнішньоеконо-
мічної політики уряду є розширен-
ня співробітництва з Європей-
ським Союзом.

Упродовж І півріччя поточного року
проведено 3 раунди переговорів що-
до створення зони вільної торгівлі
між Україною та ЄС.

У ході останнього раунду перего-
ворів (20–24 червня 2011 p., м. Київ)
обговорено питання щодо лібералі-
зації торгівлі промисловими товара-
ми, сільськогосподарською продукці-
єю та послугами; експортного мита;
прав інтелектуальної власності; геог-

рафічних позначень; інструментів
торговельного захисту; торговель-
них аспектів енергетичної співпраці;
митних питань, а також санітарних та
фітосанітарних заходів.

Переговори щодо Угоди про асо-
ціацію та зону вільної торгівлі зали-
шаються ключовим питанням відно-
син з ЄС у 2011 році. Сторони мають
намір прискорити переговорний про-
цес з метою його завершення до кін-
ця поточного року.

Після отримання Україною Плану
дій щодо лібералізації візового режи-
му з ЄС (на саміті Україна—ЄС 22
листопада 2010 р., м. Брюссель) в
державі створено необхідні умови
для належної організації роботи з ви-
конання цього документа.

Протягом І півріччя цього року Ук-
раїна досягла істотного прогресу у
виконанні І-ї (законодавчої) фази
Плану дій. Так, Україна ратифікувала
всі ключові міжнародні документи у
сферах, ухвалила майже все необ-
хідне законодавство, стратегічні та
програмні документи. Відповідну до-
повідь надіслано на розгляд Євро-
пейської Комісії 6 червня 2011 року.

Лібералізація візового режиму з ЄС
для України дозволить збільшити кіль-
кість громадян України, які можуть
скористатись правом здійснення ко-
роткострокових поїздок до держав—
членів ЄС, зменшення витрат грома-
дян України на оформлення короткос-
трокових віз до держав—членів ЄС.

Значна робота була проведена у
напрямі створення умов для реа-

лізації права громадян України на
свободу пересування.

Робота спрямовувалась на спро-
щення візового режиму для наших
співвітчизників шляхом укладення
відповідних міжнародних договорів.

Формування порядку денного у
двосторонніх відносинах з Росій-

ською Федерацією будувалося на ос-
нові стратегічного партнерства,
дружби і добросусідства, а також
взаємовигідного торговельно-еконо-
мічного співробітництва.

Упродовж I півріччя поточного року
укладено низку двосторонніх до-
кументів, спрямованих на розши-
рення співробітництва в економіч-
ній сфері.

Російська Федерація залишається
основним торговельним партнером
України — питома вага Російської
Федерації у зовнішньоторговельному
обороті товарами та послугами у січ-
ні–травні 2011 року становила 33,6%
, що перевищує частку торгівлі з краї-
нами ЄС. Порівняно з січнем–трав-
нем 2010 р. експорт товарів до Росій-
ської Федерації збільшився в 1,6 раза
до 7,3 млрд доларів США, а імпорт
товарів з Російської Федерації — в
1,6 раза до 12,6 млрд доларів США.

Економічна інтеграція на постра-
дянському просторі на засадах

національних інтересів України та
принципах Світової організації тор-
гівлі. Розвиток взаємовигідного спів-
робітництва з країнами СНД.

Урядом здійснювалась робота у
напрямі забезпечення міжнарод-

ного статусу України на рівні, який га-
рантуватиме її національну безпеку,
територіальну цілісність і державний
суверенітет, сприятиме піднесенню її
міжнародного впливу і авторитету.

19 квітня 2011 р. у м. Києві проведе-
но Конференцію зі збору коштів на фі-
нансування Чорнобильських проектів.

Найбільшим вкладником Чорно-
бильського фонду «Укриття» та Рахун-
ку ядерної безпеки є США. Загальна
сума американської допомоги на Чор-
нобильські проекти — 363 млн доларів
США, включно з 123 млн доларів
США, про надання яких було оголоше-
но американською стороною під час
Київського саміту 19 квітня 2011 року.

Особливу увагу у розбудові спів-
робітництва України з партнера-

ми по зовнішньоекономічній діяль-
ності уряд приділяє удосконаленню
митного законодавства з метою його
приведення у відповідність з норма-
ми та вимогами СОТ і ЄС.

Департамент інформації 
та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів

(Закінчення. Початок на стор. 5-11)


