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ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ 

Звіт уряду україни
за підсумками 9 місяців 2018 року

ВВП  

+3,8% 
(ІІ кв. 2018/ІІ кв. 2017)

Будівництво 

+5,7% 
(8 міс. 2018/2017) 

Експорт товарів  

+12,4% 
(8 міс. 2018/2017)



ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ та МАКРОФІНАНСИ 

674,8 млрд грн — 
доходи державного бюджету 
(+89,0 млрд грн до 2017) 

Звіт уряду україни
за підсумками 9 місяців 2018 року

225,8 млрд грн — 
трансферти з державного 
до місцевих бюджетів 
(+27,7  млрд  грн) 

Прийнято Середньострокову стратегію 
управління держборгом на 2018–2020 роки — 
відношення боргу до ВВП має досягти рівня  
49% до кінця 2020 року

188,3 млрд грн — 
обсяг місцевих бюджетів 
без урахування 
міжбюджетних трансфертів 



#УкраїнаБезКонтрабанди 
Звіт уряду україни
за підсумками 9 місяців 2018 року

231,4 млрд грн 
надходження по митниці 
в січні — серпні

+22,8% 
середньоденні надходження 
митних платежів у жовтні 
2018/2017

середньодобові 
надходження  

1,76 млрд грн – 
жовтень 

1,33 млрд грн – 
червень 

7 міжнародних пунктів 
пропуску облаштовують 
скануючими системами



УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ 

Звіт уряду україни
за підсумками 9 місяців 2018 року

з 23 об’єктів  
«великої» приватизації 
отримали радників  
зі світовими  
іменами

10

Оренда держмайна: 

1,075 
млрд грн –  
*план 2018 року виконано

Професійні наглядові ради 
в ПАТ «Укрзалізниця»,  
НЕК «Укренерго», ПАТ «Укрпошта». 

ДП «Адміністрація морських портів 
України» — триває відбір 

ДП «Міжнародний аеропорт  
«Бориспіль»— очікується  
оголошення

(+42%)

велика приватизація

203 
успішні 
аукціони

280 
млн грн 
доходу 
отримано

зростання ціни 
в середньому 
майже  
у 2 рази  
(мах — у 32 рази)

мала приватизація

Прибуток 
держпідприємств: 

44,4 
млрд грн –  
**результат за 2017 рік

(+38%)



ДЕТІНІЗАЦІЯ заробітної плати 

+26% — номінальна заробітна плата 
(8 міс. 2018 р./2017 р.) до 8550 грн

+187,2 тис. — чисельність 
застрахованих осіб з початку року

Звіт уряду україни
за підсумками 9 місяців 2018 року

47 тис. додатково 
укладених трудових 
угод з працівниками

50,8 тис. 
працівникам підвищено 
рівень заробітної плати

Перевірки ДФС (9 місяців)



РОЗВИТОК АПК 

Звіт уряду україни
за підсумками 9 місяців 2018 року

2,7 тис агровиробників 
отримали 312 млн грн  
на придбання техніки 

103,8 тис. громадян   
отримали 144,3 млн грн  
дотації на телят

1,2 тис агропідприємствам 
надано 259,1 млн грн  
на утримання корів

36,8% — 
 частка агроекспорту 
в зовнішній торгівлі  

11% — 
прогнозна частка 
агровиробництва у ВВП 
до кінця року



ЕНЕРГЕТИЧНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

1,1 млрд грн «теплих кредитів» 

15,45 млрд м3 газу 

24,85 млн тонн вугілля 1,9 млн тонн вугілля

Звіт уряду україни
за підсумками 9 місяців 2018 року

16,53 млрд м3 газу 

   Видобуто:

467 МВт електроенергії  
           з альтернативних 
           джерел 

   Накопичено:

   Видано:
нова потужність

400 млн грн — компенсовано 
                                 державою 



дороги
Звіт уряду україни
за підсумками 9 місяців 2018 року

> 1 000 км 
доріг державного значення  

вже відремонтовано

52 мости  
та шляхопроводи 

в роботі 

80%  
плану робіт на 
об’єктах виконано



Сучасний Уряд та якісні послуги
Звіт уряду україни
за підсумками 9 місяців 2018 року

Спроможні міністерства як драйвери реформ 

+34 позиції за показником  
«Прозорість формування державної політики»

Нова державна служба – 
відкрита та професійна  

1093 конкурсів та 25 000 
кандидатів

Прозорість та 
підзвітність 

17 місце у рейтингу 
відкритих даних Open 
Data Barometer 

Якісні послуги 
для громадян 

90 електронних 
послуг 



838 громад –  
це 7,1 млн людей 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 
і створення громад

Звіт уряду україни
за підсумками 9 місяців 2018 року

665 ОТГ мають прямі 
відносини з державним 
бюджетом 

938 тис га 
земель  
передано 479 ОТГ

1,3 млрд грн –  
субвенції  
на розвиток ОТГ



20 млн  українців 
обрали свого лікаря

623  медзаклади  
мають договори з Національною 
службою здоров’я України

Звіт уряду україни
за підсумками 9 місяців 2018 року

Медична реформа
14 млн 
рецептів  
відшкодовано  
з початку року

1,6 млрд грн НСЗУ перерахувала 
закладам, які мають договірні відносини  
зі Службою. Лікарі, які там працюють, 
отримують підвищені зарплати за новим 
принципом фінансування 

7937 
аптек  
в програмі



Дошкільна освіта та школа  

16,1 тис. нових 
місць в дитсадках 

Звіт уряду україни
за підсумками 9 місяців 2018 року

Створено 
539 інклюзивних 
груп в дитсадках

Запроваджено 
нові стандарти 
НУШ 

402 
інклюзивно-
ресурсні центри



ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

Ініціатива #ЧужихДітейНеБуває

Ініціатива #АгроРейдериСтоп

Ефективна робота системи безоплатної правової допомоги

збільшення мінімальної суми аліментів

штрафні санкції від 20% до 50% від суми боргу

збільшення строку суспільно-корисних робіт до 360 годин

Звіт уряду україни
за підсумками 9 місяців 2018 року

: з початку року стягнуто більше 
3,6 млрд грн аліментів 

здійснено 1 198 виїздів мобільних груп 
та прийнято 11,9 тис. громадян для надання 
правової допомоги (квітень-серпень) 

411,6 тис. особам надано правові консультації та роз’яснення з правових питань 



ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ  

117,98 млрд грн спрямовано 
на сектор безпеки і оборони 

Звіт уряду україни
за підсумками 9 місяців 2018 року

2057 одиниць нового та 
модернізованого озброєння і військової 
техніки поставлено до Збройних Сил

— бронетанкова, морська, авіаційна техніка, 
— ракетне-артилерійське озброєння, 
— високоточні протитанкові комплекси, 
— системи протиповітряної оборони, 
    радіоелектронної боротьби та зв’язку

Схвалено Стратегію розвитку 
оборонно-промислового 
комплексу України на період 
до 2028 року



Звіт уряду україни
за підсумками 9 місяців 2018 року

Соціальний захист військових  

Виділено на казарми 

поліпшеного планування –  
2,35 млрд грн 

19779 ділянок 
виділено учасникам АТО

Розподілено 
667 квартир



ВІДНОВЛЕННЯ СХОДУ
Знешкоджено 21,3 тисячі вибухонебезпечних предметів на території 
Донецької та Луганської областей

Здійснено розбудову та облаштування інфраструктури  
на КПВВ «Мар’їнка» та КПВВ «Станиця Луганська»

З початку року відновлено 527 житлових будинків приватного житлового 
сектору Донецької області, пошкоджених внаслідок артилерійських обстрілів

Схвалено Стратегію інформаційної реінтеграції Донецької та Луганської областей

Звіт уряду україни
за підсумками 9 місяців 2018 року

(очищено 3,3 тис. га території та 16 га акваторії водних об’єктів)

(облаштовано навіси для огляду транспорту, зали очікування, санітарні модулі, в т.ч. для 
осіб з обмеженими можливостями)

Тривають роботи з облаштування інфраструктури на КПВВ «Новотроїцьке», 
«Гнутове» та «Майорське»



Кіно 
Звіт уряду україни
за підсумками 9 місяців 2018 року

Вперше 
запускаємо 
17 серіалів

Завершено 
29 фільмів



СПОРТ 
Звіт уряду україни
за підсумками 9 місяців 2018 року

реалізується  

117 проектів 
спортивної 
інфраструктури 
на 937,3 млн грн 
(ДФРР) 

Участь майже 

в 1000 
змагань

Отримано майже 

3000 
нагород

150 млн грн  
на будівництво та 
реконструкцію  

6 палаців 
спорту

10 
міжнародних 
змагань 
проведено


