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Резюмуючи ці сто днів, які
прожила наша країна, я хотів

би їх охарактеризувати тільки
однією фразою: ми вистояли. Ми
вистояли як Українська держа-
ва. Ми вистояли як український
народ. 

Вперше за історію української
незалежності ми зіткнулися з
неприкритою російською вій-
ськовою агресією. Росія
розв’язала цю війну. Росія анек-
сувала українську територію
Автономної Республіки Крим.
Не зупинившись на Кримі, вони
намагалися і намагаються зараз
піти далі. І все, що відбувається
в Донецьку і Луганську, є пря-
мою російською військовою ін-
тервенцією.

Ми разом зібрали всі сили, зіб-
рали в кулак нашу волю і проде-
монстрували, що Україна — це
не територія, а держава, а укра-
їнці — це не населення, а народ.
Народ — із великої літери.

Український народ —
мудрий

Коли ми з вами сто днів тому
затверджували програму дій
Уряду і формували новий склад
Кабінету Міністрів України, ро-
зуміючи, що казна пуста, бюд-
жет розграбований, державні
компанії — банкрути, платити
нічим ні за зовнішніми, ні за
внутрішніми боргами, — нам
важко було спрогнозувати, які
неймовірні проблеми будуть
стояти перед країною.

Колишній президент, розгра-
бувавши країну, втік з держа-
ви, і український парламент
оголосив про проведення до-
строкових президентських ви-
борів. У цих умовах, коли май-
же 40 тисяч військових зброй-
них сил Росії знаходилися і зна-
ходяться в безпосередній
близькості до українських кор-
донів, коли Росія направила ти-
сячі терористів на територію
України і коли було все спрямо-
ване на те, щоб зірвати прези-
дентські вибори, — ми проде-
монстрували, що український
народ мудрий. І саме в першому
турі Україна отримала главу
держави, а ми провели чесні і
прозорі вибори. У нас тепер є
Президент, і Україна представ-
лена і всередині держави, і зов-
ні як держава, яка внаслідок
чесних і прозорих виборів дове-
ла, що ми віддані демократич-
ним принципам, і незважаючи
на всі спроби зірвати прези-
дентські вибори, у нас є закон-
ний Президент.

Влада діятиме
як єдине ціле

Як глава українського Уряду
хочу чітко заявити: Президент,
парламент і Кабінет Міністрів
будуть діяти як єдине ціле. Мі-
льйони українців очікують ре-
альних змін. І ці зміни також ле-
жать у площині єдності, спіль-
ності завдань і політичної відпо-
відальності. Політичної відпові-
дальності за те, за що люди стоя-
ли на Майдані, і за те, за що за-
раз тисячі наших хлопців зі збро-
єю в руках воюють. А воюють во-

ни за нашу країну, за наше май-
бутнє, за український стяг, за ук-
раїнський герб, за наші україн-
ські родини і за нашу європей-
ську країну.

Україна позбудеться терорис-
тів, і ми звільнимо Донецьк і Лу-
ганськ від тих, хто також посягає
на їхнє майбутнє. Бандитизм і те-
роризм, який спонсорує Росія,
буде знищений.

Щодо економічної ситуації.
Нам вдалося уникнути в еконо-
мічній сфері цього жахливого
слова — дефолт, а по-простому
це банкрутство держави. Всі со-
ціальні виплати, повністю всі
пенсії і заробітні плати, всі соці-
альні стандарти, які прийняті
чинним Законом України «Про

Державний бюджет», виплачу-
ються.

За цей період ми отримали фі-
нансову допомогу від наших за-
хідних партнерів. Мова йде про
відновлення співпраці з Міжна-
родним валютним фондом. Ок-
рім Міжнародного валютного
фонду, це Світовий банк, це Єв-
ропейський банк, це Європей-
ський банк реконструкції і роз-
витку, це Уряд Сполучених
Штатів Америки, це Уряд Кана-
ди, це Уряд Японії, це Європей-
ський Союз з макрофінансовою
допомогою. Це дало можливість
Україні далі платити людям, не
оголосити дефолт і не впасти в
економічну прірву, з якої треба
виходити не роками, а десятка-
ми років.

Гірка таблетка
для економіки

У рамках нашої програми
економічної стабілізації країни
ми змушені були йти і будемо
йти далі на непопулярні кроки в
короткостроковій перспективі.
Але нам вкрай необхідні захо-
ди, які не робилися в Україні
протягом останніх 20 років, які

не є популярними і яким зараз
ніхто не буде аплодувати. Для
того, щоб вилікувати хворобу
економічної розрухи, хворобу
економічного банкрутства, ми
повинні пройти через складні,
але правильні заходи економіч-
ної стабілізації. Ці таблетки ду-
же кислі, дуже гіркі, але їх тре-
ба використати для того, щоб
потім організм української еко-
номіки був сильний, живий і
здоровий.

Ми прийняли рішення про од-
не з найбільших скорочень ви-
трат державного апарату. Почи-
наючи з того, що чисельність
державних чиновників скороче-
на на 25 тисяч осіб і закінчуючи
тим, що ми урізали всі видатки

на органи державного управлін-
ня. Фактично зараз фінансують-
ся тільки захищені статті — це
заробітна платня.

Нам вдалося протягом остан-
нього місяця вперше за рік дати
можливість профінансувати так
звані незахищені статті. Загалом
ми відправили 2,5 мільярда гри-
вень на те, щоб кожна область от-
римала кошти на ремонт школи,
лікарні, на закупівлі найнеобхід-
ніших речей.

Нам вдалося в економічному
плані також зробити кілька по-
зитивних кроків. При падінні
економіки, при зменшенні про-
мислового виробництва нам все-
таки вдалося позакривати хоча
б низку податкових і митних ям.

Загальний обсяг імпорту за ос-
танніх 5 місяців впав на 20%,
тобто товарів в Україну ми за-
возимо на 20% менше, ніж у ми-
нулому році. Але при цьому ми
збільшили доходи митниці в до-
ларовому еквіваленті на 13%.
Якщо порахувати з курсовою
різницею — це 64% додаткових
доходів.

У травні збільшення доходів
від підакцизних товарів — тютю-
ну і алкоголю становили 40%, в
попередньому місяці — 19,5%.
Що стосується акцизу на на-
фтопродукти, ми додатково от-
римали в Державний бюджет
близько 2 мільярдів гривень на
відміну від минулого року, де че-
рез компанії Курченка і через
схему відмивання коштів до Дер-
жавного бюджету не надходило
жодної копійки.

За ці два місяці ми почали
відшкодовувати податок на до-
дану вартість. 11 мільярдів гри-
вень — це те, що ми протягом
останніх двох місяців відшкоду-
вали суб’єктам підприємниць-
кої діяльності, які здійснюють

свою діяльність прозоро і від-
крито.

Також окремо хотів би зазна-
чити, що ми прийняли законоп-
роект, за яким тепер оприлюд-
нюється вся інформація щодо
всіх суб’єктів, які отримують
відшкодування ПДВ. Я можу
чітко заявити, що зараз відшко-
дування поточного ПДВ здійс-
нюється в автоматичному ре-
жимі, і одна з основних коруп-
ційних складових, яка була про-
тягом останніх п’яти років, —
«відкати» за відшкодування
ПДВ — не існує.

Що стосується відшкодуван-
ня податку на додану вартість
по минулих періодах. Було при-
йнято рішення, яке узгоджене з
нашими західними кредитора-
ми, щодо емісії облігацій внут-
рішньої державної позики на
суму боргу. Уряд прийняв від-
повідне рішення на загальну

суму 16,7 мільярда гривень, з
яких зараз вже близько 10 мі-
льярдів гривень знаходяться на
оформленні для того, щоб
суб’єктам підприємницької ді-
яльності видати облігації ПДВ
ОВДП.

Газ буде
Що стосується нашої енерге-

тичної незалежності, а точніше
— енергетичної залежності. Ми
прийняли пусті газові сховища. 

За останні два місяці в україн-
ських газових сховищах вже на-
копичено більше 12 мільярдів
кубічних метрів газу. Думаю, що
ми завершимо цей місяць циф-
рою вище 13 мільярдів кубічних
метрів газу. Звичайно, цього не
вистачає для того, щоб пережи-
ти зиму. Але цього вистачає,
щоб обігріти український народ
взимку.

Зараз ми робимо все для того,
щоб диверсифікувати джерела
енергопостачання. Ми підписали,
завдяки зусиллям Європейської
комісії, реверсний потік. 500 мі-
льйонів кубічних метрів газу, які
ми на даному етапі можемо отри-
мувати щомісячно з Польщі,
Угорщини і Словаччини, є пер-
шим кроком до енергетичної не-
залежності.

Ми далі очікуємо на остаточне
рішення сусідів, тому що партне-

рами їх навряд чи можна назва-
ти. Верховна Рада України буде
проінформована про остаточні
результати, про ціну і про умови
контракту, якщо такий контракт
буде підписаний. Якщо не буде
підписаний, значить, доля наших
двосторонніх стосунків буде ви-
рішуватися в суді.

У рамках наших політичних
завдань хочу всім нагадати, що
українці в листопаді повстали за
своє європейське майбутнє. І то-
му Уряд України підписав полі-
тичну частину Угоди про асоціа-
цію з Європейським Союзом. Що
стосується економічної частини,
то Європейський Союз в односто-
ронньому порядку відкрив ринки
для України. Загалом відкрито
ринки за більше ніж 120 товар-
ними позиціями, в першу чергу
по агропромисловій і промисло-
вій продукції. Таке одностороннє
відкриття ринків Європейським
Союзом дає українському бізне-
су додаткові доходи в обсязі 500
мільйонів євро до 1 листопада по-
точного року.

Економічна частина Угоди з
Європейським Союзом повинна
бути підписана якомога швидше.
Наш курс на Європу незворот-
ний. І підписання цієї Угоди є
першим кроком до того, щоб у
перспективі Україна стала чле-
ном Європейського Союзу.

Переконаний, що ми заслуго-
вуємо на те, щоб бути членом Єв-
ропейського Союзу. І наш поступ
щодо європейського майбутнього
незворотний, впевнений і рішу-
чий.

«Ми разом пройдемо
всі випробування»
З виступу Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка у Верховній Раді України за підсумками ста днів роботи уряду

Ми разом зібрали всі сили, зібрали в кулак нашу
волю і продемонстрували, що Україна – це не
територія, а держава, і українці – це не населення,
а народ, Народ – з великої літери.

Як глава українського Уряду хочу чітко заявити:
Президент, парламент і Кабінет Міністрів будуть
діяти як єдине ціле. Мільйони українців очікують
реальних змін. І ці зміни також лежать в площині
єдності, спільності завдань і політичної
відповідальності.

(Закінчення на звороті)

Нам вдалося уникнути в економічній сфері цього
жахливого слова – дефолт, а по-простому це
банкрутство держави. Всі соціальні виплати,
повністю всі пенсії і заробітні плати, всі соціальні
стандарти, які прийняті чинним Законом України
«Про Державний бюджет», виплачуються.
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Ми сформували
українське військо

Що стосується Збройних Сил, армії
і Національної гвардії. Ви розумієте,
що на всі економічні проблеми у нас
наклалися видатки, які ми не могли
спрогнозувати три місяці тому, а саме
видатки на бойові дії із захисту націо-
нальної незалежності України, за-
хисту нашого суверенітету і захисту
людей від бандитів.

Загалом було прийнято рішення
про виділення додаткових коштів у
розмірі 6,7 мільярда гривень на по-
треби української оборони, Націо-
нальної гвардії, Прикордонної служ-
би і Міністерства внутрішніх справ.
Окрім цього, за цей період ми безпо-
середньо профінансували 10,5 мі-
льярда гривень на потреби націо-
нальної безпеки і оборони.

Знаємо і усвідомлюємо всі пробле-
ми, які є в забезпеченні армії. Але
якщо 20 років єдине, що робилося в
Збройних Силах, — це продавали те,
що ще можна продати, і навіть те,
що неможливо продати, якщо ко-
рупція роз’їла і знищила всю систе-
му національної безпеки і оборони,
якщо в БТР і танках не те що паль-
ного — акумуляторів не було, якщо
Збройні Сили не уявляли, як вигля-
дають бронежилети, то за ці три мі-
сяці ми сформували українське вій-
сько, Національну гвардію і сили
безпеки в країні. Вони захищають
країну.

Що стосується подальших кроків.
Далі буде складно. Не менш складно,
ніж сьогодні. На кожен такий виклик
нам разом спільно треба шукати від-
повідь. Саме тому вкотре я хотів би

зазначити, що такі відповіді ми буде-
мо шукати разом — разом всі інсти-
тути української державної влади.

Виклики долатимемо
разом

Нам треба шукати політичні, еко-
номічні і безпекові відповіді. В полі-
тичній сфері Уряд чітко задеклару-
вав свою позицію: Україні потрібно
завершити процес конституційних
змін. В рамках змін до Конституції
ми вважаємо, що влада повинна бу-
ти децентралізована. Деякі держав-
новладні і фінансові повноваження
повинні бути передані на регіони,
щоб місцева влада, з одного боку, от-
римала важелі впливу, а з іншого —
отримала всю повноту відповідаль-
ності. Концентрація влади в одних
руках чи в одних інститутах призво-
дить або до диктатури, або до втечі в
Росію.

Саме тому ми звертаємося до пар-
ламенту з тим, аби завершити процес
конституційних змін, який би перед-
бачав децентралізацію влади, пере-
дачу влади від центральних органів
державної виконавчої влади на міс-
ця; зміну Бюджетного і Податкового
кодексів і надання економічних сти-

мулів для регіонів щодо залучення
інвестицій, збільшення кількості ро-
бочих місць і відповідальності перед
людьми; позбавлення органів проку-
ратури функції так званого загально-
го нагляду, яка є одним з найбільш
корумпованих елементів чинної пра-
воохоронної системи.

Четвертий елемент — це завер-
шення судової реформи. На жаль,
законопроект, який був прийнятий
парламентом, відрізняється від за-
конопроекту, запропонованого Уря-
дом щодо люстрації судової систе-
ми. І сумнівність цієї люстрації за-
раз очевидна. Саме тому ми також
звертаємося до парламенту з тим,
щоб зробити все для очистки судо-
вої системи від корупції, яка там є
до сьогоднішнього дня, і не тільки
там.

Наше друге спільне завдання — це
реальна боротьба з корупцією. На
верхніх ешелонах вдалося досягнути
того, що ми розрушили піраміду ко-
рупції, де збирали з самого низу і не-
сли на самий верх. Але чи знищена ця
корупція в середній і нижній ланці?
Ні, вона, звичайно, не знищена. Саме
тому в рамках нашої реальної бо-
ротьби з корупцією ми звертаємося

до парламенту — заснування Націо-
нального антикорупційного бюро і по-
дальша дерегуляція — вже зроблені
серйозні кроки щодо зменшення кіль-
кості дозволів вдвічі, нова редакція
Закону України «Про прокуратуру» і
політична відповідальність всіх полі-
тичних сил, які запропонували своїх
кандидатів як в Уряд, як в центральні
органи влади, так і на місця. Без «по-
садок» нічого не вийде. Народ пови-
нен побачити, що за скоєння злочину

є відповідальність. Пустими словами
нікого не переконаєш.

Що стосується подальших кроків в
економіці. Зараз ми знаходимося в
складній ситуації, яка полягає в тому,
що в банківській системі не вистачає
коштів на кредитування. Абсолютно
природно, що починаючи з початку по-
точного року ми втратили майже 20%
депозитів українців. Коли по телевізору
показують, що стоять російські війська,

коли в Слов’янську, Донецьку, Луган-
ську йдуть бойові дії з терористами, ко-
ли є просте людське відчуття страху, —
люди забирають депозити. Загалом бу-
ло забрано близько 70 мільярдів гри-
вень цих депозитів. А це — витік з еко-
номіки, а це — неможливість кредиту-
вання.

Проте на фоні цієї картини у нас за-
раз почалися позитивні зрушення.
Позитивні зрушення в тому, що за ос-
танні 10 днів люди почали повертати
кошти в банківську систему. Приріст
невеликий — 0,4%. Але у нас кожні
0,01% — це вже позитив, це вже дає
надію на те, що банківська система
почне працювати і почне знову кре-
дитувати.

Також у рамках нашої роботи в Ка-
бінеті Міністрів України ми повинні
змінити в цілому систему державного
управління в країні. Ми повинні її
адаптувати до європейських стан-
дартів. Ще раз підкреслюю, що на
фоні війни, на фоні стрільби, на фоні
тероризму це робити непросто. Але,
окрім цих завдань, є стратегічні зав-
дання. Стратегічні завдання, які по-

лягають в тому, що модель місцевої і
центральної влади повинна відпові-
дати тим стандартам, які є сьогодні в
Європі.

Ми отримали не тільки фінансову,
але й технічну допомогу від наших
європейських партнерів. Створена
група підтримки України в Європей-
ському Союзі. В кожному міністерстві
у нас будуть фахові консультанти і
аналітики, які разом зі спеціально
призначеною особою, а саме заступ-
ником міністра в кожному міністер-
стві з питань європейської інтеграції,
будуть змінювати систему управлін-
ня в органах державної влади.

Такі завдання стоять зараз перед
цим Урядом. Такі завдання стоять за-
раз перед країною.

Країну потрібно
зберегти!

Наша спільна мета — це зберегти
країну. Наша спільна мета — дати
українцям впевненість у завтраш-
ньому дні, захистити їх, допомогти
тим родинам, які втратили годуваль-
ника, допомогти сім’ям, чий батько
воював за Україну як герой і загинув.
Допомогти кожній українській родині
відчути впевненість в українському
майбутньому, відчути нашу спільну

силу і вірити в те, що за нами всіма —
велике майбутнє, що ми разом, ми як
український народ великим поступом
пройдемо всі випробування, всі ці
драматичні сторінки української іс-
торії.

Так формується нація, так форму-
ється держава — через кров і піт, че-
рез волю і віру, через впевненість і
єдність. Це формула нашого успіху. І
Україна буде успішною державою.

Україна позбудеться терористів, і ми звільнимо Донецьк
і Луганськ від тих, хто також посягає на їхнє майбутнє.
Бандитизм і тероризм, який спонсорує Росія, буде
знищений.

Економічна частина угоди
з Європейським Союзом
повинна бути підписана
якомога швидше. Наш курс
на Європу незворотний. 

Ми сформували українське
військо, Національну
гвардію і сили безпеки
в країні. Вони захищають
країну.

В рамках змін до Конституції ми вважаємо, що влада
повинна бути децентралізована. Деякі державновладні
і фінансові повноваження повинні бути передані
на регіони. Передані з тією метою, щоб місцева влада,
з одного боку, отримала важелі впливу, а з іншого боку,
отримала всю повноту відповідальності. Концентрація
влади в одних руках чи в одних інститутах призводить
або до диктатури, або до втечі в Росію.

«Ми разом пройдемо
всі випробування»
З виступу Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка
у Верховній Раді України за підсумками ста днів роботи уряду

Фінансова 
стабіліЗація країни
 Уряд прийняв реалістичний бюджет

на 2014 рік — видаткову частину
зменшено на 25,4 млрд грн. Таким
чином дефіцит бюджету вдалося скоротити до 4,6%
ВВП

 Золотовалютні резерви України збільшилися до 18 мі-
льярдів доларів порівняно з 14,2 мільярда у квітні

 Уряд працює над ліквідацією «податкових ям», коруп-
ційних схем, незаконного імпорту, завдяки чому забез-
печується зростання надходжень до бюджету. Лише у
травні додатково залучено щонайменше 2,6 млрд грн. 

 Україна отримує допомогу від світових фінансових
інститутів та країн-партнерів. Перший транш від МВФ
надійшов у розмірі 3,2 млрд дол. Загалом передба-
чено допомогу в сумі 17,1 млрд дол. Світовий банк
із узгоджених 1,48 млрд дол. вже надав 750 млн. ЄС
схвалив пакет макрофінансової допомоги обсягом
1,6 млрд євро. У травні вже надійшло 100 млн євро.
Під гарантії США Україна продала євробонди на
1 млрд дол.

 Урядом започаткована робота щодо розроблення нової
редакції Податкового кодексу України

 Виплата пенсій та державних соцдопомог відбувається
вчасно і в повному обсязі

ЗаощаджуєМо 
бюджетні кошти 
 Уряд скоротив близько 25 тис. чинов-

ників по всій країні, що становить
10% від загальної кількості. Високо-
посадовців та елітних пенсіонерів позбавлено пільг зі
сплати вартості комунальних послуг. У санаторіях апа-
рату ВР та ДУС встановлено стовідсоткову оплату вар-
тості путівок. На 10% скорочено пенсії високопосадов-
ців, суддів і прокурорів. Витрати на утримання влади
загалом скоротилися на 576,7 млн грн 

 Постановою Кабміну, зокрема, заборонені витрати
на мобільні телефони, оплата чартерних рейсів, ви-
користання бюджетних коштів для проведення свят-
кових заходів тощо

 Розпочалася інвентаризація державних резиденцій,
дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів з тим,
аби використовувати їх для суспільних потреб 

 Кабмін зменшив ліміт автомобілів, що обслуговують
центральні органи виконавчої влади, на 1129 одиниць,
місцеві державні адміністрації — на 373 одиниці

 Вимушене підняття цін і тарифів для населення прово-
диться разом із запровадженням системи компенсацій.
Загалом субсидії та компенсації отримуватимуть 4,5
млн сімей, тобто близько 30% українців

соціальна Політика: ні кроку наЗад!
 Попри важку фінансову ситуацію, не допущено зниження

рівня соціальних стандартів: прожиткового мінімуму, мі-
німальної заробітної плати, мінімального розміру пенсій

 З 1 жовтня 2014 р. для понад 1 млн бюджетників, поса-
дові оклади яких були на рівні мінімальної зарплати, від-
будеться підвищення окладів. 

 Уряд прийняв рішення про індексацію зарплат, пенсій, стипендій та стра-
хових виплат на відсоток інфляції

 Забезпечено збереження 80 тис. робочих місць, на яких планувалося ма-
сове вивільнення працівників. Удвічі збільшено кількість залучених безро-
бітних до громадських робіт та робіт тимчасового характеру

 Робоче місце та заробітна плата на період мобілізації на військову службу
громадян України зберігається

Медицина 
ближча до людей
 Законом введено мораторій на лікві-

дацію та реорганізацію медзакладів
 Розроблена нова Концепція системи

охорони здоров'я, триває її громадське обговорення
 Для запровадження загальнообов’язкового медичного

соціального страхування подані пропозиції щодо зни-
ження податкового навантаження на страхові компанії.
Ініційовано розширення можливостей закладів охорони
здоров’я розпоряджатися коштами

 Аби запобігти корупції, до складу комісій МОЗ із держ -
закупівель залучені представники пацієнтських та гро-
мадських організацій, фахових асоціацій

 Створюються електронні реєстри пацієнтів за відповід-
ними захворюваннями. Це дасть змогу контролювати
кількість препаратів і медвиробів, які закуповуються за
державні кошти

асоціація З єс. нарешті рух вПеред
 21 березня 2014 р. Прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком

підписано політичні положення Угоди про асоціацію між
Україною з однієї сторони та Європейським Союзом, Єв-
ропейським співтовариством з атомної енергії та їх дер-
жавами-членами, з іншої сторони 

 Підписання економічної частини (щодо створення зони
вільної торгівлі) очікується не пізніше 27 червня. Разом з тим Євросоюз ще
23 квітня в односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських
товарів, надавши автономні торгові преференції

 Схвалено низку законів, необхідних для запровадження безвізового режиму
з Євросоюзом. 29 квітня Єврокомісія спростила надання українцям Шен-
генських віз, скоротивши кількість документів. МЗС України розраховує на
введення безвізового режиму з ЄС з 1 січня 2015 року

 Україна крок за кроком гармонізує своє законодавство з європейськими
стандартами

регіони отриМають реальні Повноваження
 Урядом схвалено Концепцію реформування місцевого са-

моврядування та територіальної організації влади в Украї-
ні, суть якої полягає в управлінській та бюджетній децен-
тралізації влади

 Разом із повноваженнями на місця передаватимуться і кош-
ти, якими розпоряджатимуться органи місцевого самовря-
дування. Таким чином громади зможуть будувати і утримувати лікарні, вирі-
шувати проблеми з вивезенням сміття, забезпеченням водопостачання тощо

 Уряд запропонував зміни до Конституції, які передбачають баланс гілок вла-
ди і при цьому унеможливлюють узурпацію влади Президентом. Пропозиції
передано до Тимчасової спеціальної комісії ВР

ПідПриєМцяМ ПрацюватиМеться легше
 Для спрощення дозвільної системи вже діє закон «Про вне-

сення змін до деяких законодавчих актів України щодо ско-
рочення кількості документів дозвільного характеру». Скоро-
чено 58 документів дозвільного характеру для провадження
окремих видів господарської діяльності із 143 та обмежено
сферу застосування 10 документів дозвільного характеру

 Скорочено кількість перевірок із виїздом на підприємство, започатковано
держреєстрацію юросіб та ФОП шляхом подання електронних документів,
скасовано сплату реєстраційного збору і обов’язкове використання печаток

 У рамках дерегуляції підприємницької діяльності підготовлено пакет із 20
законопроектів, розроблених з урахуванням досвіду країн, які входять до
першої десятки в рейтингу Світового банку «Ведення бізнесу»

енергетична неЗалежність 
 28 квітня підписано меморандум щодо реверсних

поставок газу зі Словаччини — «блакитне паливо»
з Європи почне надходити у вересні

 За останні 2 місяці в українських газових сховищах
вже накопичено більше 12 мільярдів кубічних мет-
рів газу

 Підписано угоду щодо продовження чинного контракту з компанією
«Вестінхауз» на постачання альтернативного ядерного палива для
українських АЕС

 Активізовано заходи з реалізації спільного з корпорацією «Холтек»
проекту спорудження централізованого сховища відпрацьованого
ядерного палива у Чорнобильській зоні

 Кабінет Міністрів ухвалив рішення про реформування НАК «Нафто-
газ України» зі створенням на її базі двох компаній, які відповідати-
муть за транзит і зберігання газу. «Нафтогаз України» займатиметь-
ся лише реалізацією газу на території України

відроджуєМо арМію 
та Правоохоронні органи
 Створено Національну гвардію України — потужне

військове формування з правоохоронними фун-
кціями, здатне виконувати завдання як в умовах
мирного часу, так і в режимі надзвичайного чи во-
єнного стану

 Унормовано порядок проходження служби у військовому резерві
Збройних сил 

 Додатково виділено 10,5 млрд грн для потреб Збройних сил України,
внутрішніх військ та прикордонної служби

 Грошове забезпечення для мобілізованих на особливий період ви-
плачується у такому ж розмірі, як і для тих, хто проходить військову
службу за контрактом 

 Йде робота з розробки якісно нової законодавчої бази, що унормує
створення в Україні системи правоохоронних та безпекових органів
європейського зразка

коруПціонераМ не Місце у владі
 Уряд почав боротьбу з корупцією в органах влади і

управління. До відповідальності вже притягується
466 осіб, серед них 66 держслужбовців, 52 місцевих
посадовці, 31 — органів внутрішніх справ, 55 поса-
дових та службових осіб інших державних органів

 Уряд розробив, а ВР ухвалила закон, яким суттєво
посилюється відповідальність за корупційні діяння. Новації: кримі-
нальні покарання замість штрафів, відповідальність за недостовірну
інформацію в деклараціях, обіцянка хабара також стала криміналь-
ним злочином, можливість повідомляти про корупцію анонімно

 9 квітня Кабмін схвалив і направив до ВР законопроект про створен-
ня Національної служби боротьби з корупцією

 Знято обмеження, введене попереднім Урядом, на присутність на-
родних депутатів України на засіданнях Кабінету Міністрів

 Україна взяла на себе зобов’язання до 1 вересня 2014 р. оприлюд-
нити інформацію про власників вітчизняних банків

 Верховна Рада ухвалила урядовий законопроект про державні заку-
півлі. Основні позиції нового закону: прозорі закупівлі, присутність
громадськості, скасування процедури закупівлі в одного учасника.
Документ дасть змогу громадськості контролювати закупівлі в таких
корупційних сферах, як енергетична

гуМанітарно-освітня галуЗь Потребує ЗМін
 Верховна Рада в першому читанні ухвалила проект закону

«Про вищу освіту» (нова редакція), який спрямований на
підвищення якості вищої освіти в Україні

 Розробляється нова Концепція профільного навчання у
старшій школі, яка передбачає організований перехід на
профільне навчання

 Внесено зміни до умов прийому до вищих навчальних закладів. Зокрема,
вагу середнього балу атестата зменшено з 200 балів до 60

 Удосконалюється процедура забезпечення навчальної літератури для за-
гальноосвітніх навчальних закладів. Зменшується вплив Міністерства освіти
і науки на вибір шкільних підручників — це право надається педагогам

 Прийнято закон «Про Суспільне телебачення та радіомовлення України» 

Права і свободи для вільного світу 
 Верховною Радою України прийнято урядовий за-

конопроект «Про відновлення довіри до судової
влади в Україні». Він передбачає спеціальну пере-
вірку суддів та їх звільнення за порушення присяги
і зловживання

 Урядом забезпечено проведення найбільш чесних
і прозорих виборів Президента України

 Спрощено доступ до публічної інформації 
 Ініційовано створення служби фінансових розслідувань та започат-

ковано процес повернення нелегально виведених за кордон активів
представниками попередньої влади

 Реформовано Державну виконавчу службу та запроваджено систе-
му електронних біржових торгів конфіскованим майном

100 днів діяльності уряду: мовою фактів
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Віце-прем’єр-міністр 
Олександр СИЧ 

Що зроблено. Забезпечено міжвідомчу ко-
ординацію у суспільно важливих напрямках: за-
хисту прав споживачів лікарських засобів та де-
регуляції фармацевтичного ринку; недержавно-
го фінансування боротьби зі СНІД, туберкульо-
зом і малярією;  відновлення збалансованої ет-
нополітики, захисту прав кримськотатарського
народу; сприяння вітчизняному книговиданню
та кінематографії.

Що заплановано. Вироблення і впровадження концептуальних засад
реформування гуманітарної сфери, зокрема посилення взаємодії влади,
громадянського суспільства й експертного середовища у стратегічному
розвитку українського книговидання, кіновиробництва, формуванні інфор-
маційного простору, виробленні та реалізації культурної та етнонаціональ-
ної політики, реформуванні охорони здоров’я та освіти тощо. 

Віце-прем’єр-міністр — міністр
регіонального розвитку,

будівництва та ЖКГ Володимир
ГРОЙСМАН 

Що зроблено. Розроблено Концепцію ре-
форми місцевого самоврядування та децентра-
лізацію державної влади в Україні, яку було за-
тверджено урядом, і пакет відповідних законів.
Основні принципи, на яких здійнюватиметься
реформа: повсюдність місцевого самоврядуван-
ня; чітке розділення повноважень між рівнями
влади; доступність публічних послуг в Україні; правова, організаційна та
фінансова спроможність місцевого самоврядування, яке представляє ін-
тереси громад міст, селищ та сіл.

Що заплановано. Затвердити весь пакет законодавчих і нормативно-
правових документів, необхідних для реалізації реформи, в тому числі змін
до Конституції в частині місцевого самоврядування, аби реформа могла
стартувати вже з початку 2015 року.

Міністр економічного розвитку і торгівлі
Павло ШЕРЕМЕТА

Що зроблено. Розроблено та прийнято прозорий
закон «Про здійснення державних закупівель», що
усуває можливості для корупції, а також ряд законів,
які спрощують ведення бізнесу; залучено міжнарод-
ну фінансову допомогу.

Що заплановано. Усебічна підтримка експорту,
реалізація заходів із залучення інвестицій, розробка
довгострокової стратегії спрощення ведення бізнесу. 

Міністр освіти і науки 
Сергій КВІТ

Що зроблено. 8.04.2014 р. у першому читанні
Верховною Радою України прийнято Закон «Про ви-
щу освіту». Підвищено ефективність, прозорість та
публічність у роботі міністерства (on-line бухгалтерія
та вся документація МОН на веб-сайті, IT-аудит). Ско-
рочення запитуваної звітності у навчальних закладах. 

Реформовано систему ліцензування та акредитації
у бік прозорості та спрощення.

Що заплановано. Запровадити незалежну оцінку якості освіти. Запро-
вадити нові підходи до розробки підручників, закупівлі та друку. Підвищити
взаємодію між вищою освітою та наукою.

Міністр екології та природних ресурсів
Андрій МОХНИК

Що зроблено. За погодження, підтримки і суп-
роводження Мінприроди 9 квітня 2014 року прийня-
то Закон України «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо скорочення кількості
документів дозвільного характеру», яким значно
зменшено кількість документів дозвільного характе-
ру на провадження видів діяльності у межах компе-
тенції Мінприроди, а саме на 18, що відобразиться на розвитку підприєм-
ницької діяльності галузі використання природних ресурсів.

Що заплановано. На поточний рік планується створити нові заповідні
об’єкти на площі понад 300 тисяч гектарів, включаючи Чорнобильський ра-
діологічний біосферний заповідник як перший крок у створенні міжнарод-
ного об’єкта конвенції ЮНЕСКО «Людина і біосфера». 

Участь в розробці національного плану зі зменшення викидів на вико-
нання директив ЄС 2001/80/ЄС «Про обмеження викидів деяких забруд-
нюючих речовин в атмосферу з великих спалювальних установок» та
2010/75/ЄС «Про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль
забруднення)».

Міністр Кабінету Міністрів 
Остап СЕМЕРАК 

Що зроблено. Скорочено кількість чиновників на
25 тис. Запропоновано прозорий розпродаж на-
длишкового державного майна. Оптимізовано підго-
товку та внесення проектів актів на засідання уряду
зі 194 до 43 днів.

Що заплановано. Запровадження електронно-
го урядування. Антикорупційна експертиза проек-
тів актів.

Міністр охорони здоров’я 
Олег МУСІЙ

Що зроблено. Виконано у повному обсязі про-
граму 2013 року із забезпечення усіх регіонів України
1412 автомобілями швидкої медичної допомоги, за-
купленими за бюджетні кошти.

Звільнено усіх чиновників вищого та середнього
рівня, які залишилися у спадок від попередньої влади
у МОЗ та підпорядкованих МОЗ структурах.

Врегульовано проблему забезпечення хворих на цукровий діабет препа-
ратами вітчизняного та імпортного інсуліну.

Що заплановано. Підготувати і затвердити стратегічний документ —
Концепцію побудови нової Національної системи охорони здоров’я євро-
пейського зразка, здатної забезпечити належну якість та доступність ме-
дичної допомоги та детальний поетапний План дій з її реалізації.

Міністр культури 
Євген НИЩУК

Що зроблено. У Києві створено «Кримський дім».
Партнером у збереженні культурних цінностей ста-

ли ЮНЕСКО та Рада Європи. 
Створено Раду міжнаціональної злагоди та запро-

ваджено інститут Урядового уповноваженого з пи-
тань етнонаціональної політики. 

Спільно з Міноборони втілено проект «Народна
філармонія» для зміцнення бойового духу військовослужбовців. 

Розроблено інноваційну програму підтримки культурних проектів «Взає-
морозуміння».

Що заплановано. Зважаючи на суспільно-політичний курс України на
інтеграцію з ЄС, міністерство вживатиме заходів для адаптації європейсько-
го досвіду управління культурою та створення передумов розвитку у сфері
культури економічної складової. Будуть залучені фахівці з ЄС для застосу-
вання європейських практик адміністрування українськими органами влади
та вироблення культурної стратегії країни. Приведення законодавчої бази
в сфері культури до європейських і світових стандартів.

Міністр молоді та спорту 
Дмитро БУЛАТОВ

Що зроблено. Попри скорочення бюджету і жор-
сткі соціально-економічні умови, зберегли україн-
ський спорт: міністерство забезпечило участь укра-
їнських команд у всіх запланованих міжнародних
змаганнях, внутрішні чемпіонати відбуваються у
штатному режимі, спортсмени отримують належні
виплати. 

Налагодили нову модель дієвого діалогу з молоддю та спортивною
спільнотою: тепер міністерство реально, а не «для галочки» чує і розв’язує
їхні проблеми. 

Викорінюємо корупцію: впроваджено нові механізми розподілу бюджет-
них коштів через прозорі конкурси за участі спостерігачів з міжнародних
організацій, ліквідовано неефективні корупційні «надбудови» часів попе-
редньої влади.

Що заплановано. Європейська цінність — здоровий спосіб життя —
стане в Україні нормою і модою. 

Для розвитку спорту та забезпечення пріоритетів молоді (навчання, ро-
бота, житло) глобально збільшимо приплив міжнародних і внутрішніх ін-
вестицій завдяки прозорим програмам. 

Унеможливимо розкрадання та неефективне використання державних
грошей в галузі.

Міністр енергетики та вугільної
промисловості Юрій ПРОДАН 

Що зроблено. Вжито термінових заходів щодо
зменшення монопольної залежності у постачаннях
природного газу та ядерного палива з РФ:

Укладено Меморандум щодо забезпечення поста-
чань природного газу з країн ЄС через газотранспор-
тні мережі Словаччини, укладено відповідні контрак-
ти на постачання в Україну природного газу через ме-
режі Польщі та Угорщини, що дозволить зменшити наполовину залежність
від російського газу. 

До 2020 року продовжено контракт з компанією «Вестінхауз» на поста-
чання ядерного палива для українських АЕС. Перша партія модифікованого
ядерного палива має бути поставлена вже у 2015 році.

Що заплановано. На основі ринкових, недискримінаційних принципів
мають бути вирішені питання стосунків з ВАТ «Газпром» щодо забезпечен-
ня безпеки поставок природного газу в Україну та до країн ЄС.

З метою забезпечення імплементації законодавства ЄС, що стосується
ринку природного газу, Міненерговугілля розпочинає реформування НАК
«Нафтогаз України». Мають бути підготовлені відповідні зміни до законо-
давства у цій сфері.

Плануються зміни до чинного законодавства, що стосується впровад-
ження нової моделі ринку електричної енергії, гармонізованої з правилами
функціонування ринку електричної енергії ЄС. Одночасно мають бути за-
початковані заходи, що забезпечать технічну інтеграцію ОЕС України до
об’єднання енергетичних систем ЄС (ENTSO-E).

Міністр внутрішніх справ 
Арсен АВАКОВ

Що зроблено. Відродження Національної гвардії
України та створення батальйонів міліції особливого
призначення.

Забезпечення правопорядку під час проведення
виборів Президента України. 

Знищення корупційних схем ЄДАПСу.
Що заплановано. Поки що не змогли по-справ-

жньому зрушити реформу в системі МВС. На жаль, ситуація у країні поста-
вила інші невідкладні завдання. Проте перші кроки вже зроблено: публічні
обговорення кандидатур начальників регіональних підрозділів МВС замість
непрозорих. Відомство тримає курс на європейські стандарти у правоохо-
ронній діяльності.

Міністр інфраструктури 
Максим БУРБАК

Що зроблено. Завантаження вітчизняних підпри-
ємств замовленнями для оновлення рухомого складу
залізничної галузі на суму 12,5 млрд грн.

Що заплановано. Підписаня Угоди про Спільний
авіаційний простір (САП) між Україною та Європей-
ським Союзом. Залучення інвестицій для розвитку
портової галузі.

Міністр аграрної політики
та продовольства Ігор ШВАЙКА

Що зроблено. Налагодження горизонтальної та
вертикальної комунікації, виявом якої є створення га-
лузевих робочих груп при міністерстві, координацій-
ної ради агрохолдингів, та підготовка до створення
Всеукраїнської аграрної ради.

Завдяки налагодженню такого діалогу є змога от-
римувати чітку інформацію від різних учасників аг-
рарного сектору та максимально швидко реагувати на потреби в галузі.

Що заплановано. Створити Аграрний кодекс для встановлення чітких
та узгоджених правил гри на ринку. Для підготовки до створення аграр-
ного кодексу вже були залучені спеціалісти міністерства, представники
профільних асоціацій, наукового середовища та представники аграрного
бізнесу. Проводиться робота представниками міжнародних інституцій та
міністерств інших країн для залучення їхнього досвіду при підготовці аг-
рарного кодексу.

В.о. міністра оборони 
Михайло КОВАЛЬ

Що зроблено. Відновлено боєздатність Збройних
сил України та вжиті заходи щодо недопущення
розв’язання збройної агресії проти України.

Що заплановано. Після завершення антитеро-
ристичної операції та з урахуванням нових викликів
і загроз національній безпеці України приступити до
формування та практичного створення нової моделі
Збройних сил України (сил оборони).

В.о. міністра закордонних справ
Андрій ДЕЩИЦЯ

Що зроблено. Підписано політичну частину Уго-
ди про асоціацію з Європейським Союзом. Набув
чинності автономний преференційний режим торгів-
лі між Україною та ЄС, досягнуто згоди Єврокомісії
про перехід України до другої фази Плану дій щодо
лібералізації ЄС візового режиму для України. Забез-
печено широку міжнародну підтримку суверенітету
та територіальної цілісності України, зокрема в ГА ООН та інших провідних
міжнародних організаціях, а також з боку ключових іноземних партнерів
України.

Що заплановано. Підписати економічну частину Угоди про асоціацію,
внести проект закону про її ратифікацію до ВРУ. Створити сприятливе під-
ґрунтя для ратифікації УА в державах-членах ЄС, ухвалити Національну
програму імплементації УА, створити ефективну національну систему ко-
ординації її виконання. Використати усі дипломатичні механізми для від-
новлення суверенітету України над тимчасово окупованою Росією Автоном-
ною Республіко Крим, а також посилення міжнародного тиску на РФ з ме-
тою деескалації ситуації в східних областях України.

Перший-віце-прем’єр-міністр
Віталій ЯРЕМА 

Що зроблено. Попри складну ситуацію в
країні, Кабінет Міністрів знайшов можливість
підтримати Збройні Сили фінансово, матеріаль-
но і технічно. За три місяці українська армія, яка
системно знищувалася протягом останніх років,
була реанімована та приведена в бойову готов-
ність. Створена Національна гвардія. Налагод-
жена взаємодія між військовими та правоохо-
ронними структурами.

Сьогодні українське військо забезпечується відповідними технічними
військовими засобами та спроможне захистити українську незалежність і
Українську державу.

Що заплановано. Розпочато широкомасштабну реформу правоохо-
ронної системи України. Її основне завдання — концептуально змінити всю
систему, яка в першу чергу повинна бути спрямована на захист людини.

Робоча група, до якої увійшли представники громадських організацій та
фахівці з Єврокомісії, до 1 серпня 2014 року розробить якісно нову зако-
нодавчу базу, що унормує створення в Україні системи правоохоронних та
безпекових органів європейського зразка.

Міністр фінансів 
Олександр ШЛАПАК

Що зроблено. Забезпечено стабільну роботу
бюджетної системи, а саме: внесені зміни до Закону
«Про Державний бюджет України на 2014 рік», роз-
раховані на оновленому реалістичному макропрогно-
зі та повноцінну фінансову підтримку обороноздат-
ності держави, відновлено доступ на міжнародні рин-
ки капіталу.

Що заплановано. Здійснювати подальше реформування податкової
системи України та проведення ефективної бюджетної політики шляхом
внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо стимулів для де-
централізації та нової схеми міжбюджетних стосунків).

Міністр юстиції 
Павло ПЕТРЕНКО

Що зроблено. Запроваджено експерименталь-
ний проект електронних біржових торгів арештова-
ним та конфіскованим майном — основний інстру-
мент боротьби з корупцією у системі Державної ви-
конавчої служби.

Розпочато створення системи Єдиних центрів на-
дання адміністративних послуг, де в одному офісі
громадяни можуть оформити понад 50 видів документів, якими до цього
піклувалися різні державні служби.

Що заплановано. Поширення пілотного проекту реалізації конфіско-
ваного майна шляхом публічних електронних торгів ще на 10 областей, за-
провадження нового принципу складання іспиту на отримання свідоцтва
державного нотаріуса — електронного іспиту.

Розпочати масштабні реформи пенітенціарної та реєстраційної служб.

Міністр соціальної політики
Людмила ДЕНІСОВА

Що зроблено. Забезпечено своєчасну виплату
пенсій, соціальних допомог, виплат по фондах соці-
ального страхування, з погашенням усіх боргів попе-
редньої влади.

Прийнято програму компенсації витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, завдяки якій розмір
комунальних платежів для понад 4,5 мільйона сімей
не збільшиться. Жодна малозабезпечена родина не буде платити за послу-
ги ЖКГ більше.

Що заплановано. Реформувати систему соціальної підтримки на-
селення, з метою надання сім’ям державної допомоги виходячи з їх со-
ціального статусу: кожній родині буде надаватися комплекс необхідних
послуг з розв’язання їх проблем та забезпечуватиметься соціальний
супровід.

З метою розширення можливостей громадян на отримання роботи впро-
вадити такі механізми стимулювання створення робочих місць в окремих
галузях економіки, в тому числі у вугледобувних регіонах на сході нашої
країни, щоб кожен, хто хоче працювати, міг отримати роботу.

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк:
«Наша спільна мета — зберегти країну. Наша спільна мета —
дати українцям впевненість у завтрашньому дні, захистити їх.
Допомогти кожній українській родині відчути впевненість
в українському майбутньому, відчути нашу спільну силу»
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