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СОЦIАЛЬНА ПОЛIТИКА

ФIНАНСИ 

IНФРАСТРУКТУРА

ЕНЕРГЕТИКА

ОХОРОНА ПРИРОДИ

КУЛЬТУРА

 Мінімальна зарплата 
збільшилась більше ніж у два 
рази – тепер вона 3723 грн

 На 40,2% зріс середній 
розмір пенсій (після осучаснення 

складає 2447 грн)

 Понад 9 млн українців 
отримують більші 

пенсії

 На 10,1% зріс прожитковий 
мінімум (станом на грудень 

складає 1700 грн)

 Запроваджено компенсації 
за санаторно–

курортне лікування 
осіб з інвалідністю, 

постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, 

учасників АТО

 Відремонтовано 
рекордну за останні 

десятиліття протяжність 
доріг: 2177 км

 Зростання авіаційного 
сектору за два останні 

роки склало близько 30% 

 Аеропорт «Бориспіль» 
перетнув позначку  

в 10 мільйонів пасажирів 
за рік

 
 В Україні побудовано 

6831 вагон

 Портові збори знижено 
на 20%

 Доставлено 23,8 млн 
посилок

 Поїздами «Інтерсіті» 
перевезено 5,2 млн 

пасажирів 

 Оновлено послуги,  
що надаються 
«Укрпоштою»

 Вперше за три роки 
зросли об’єми переробки 

вантажів у портах 

СIЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
 

На 36,7% зросли капітальні 
інвестиції в сільське, лісове та 

рибне господарство 
(станом на вересень 

складали загалом 
40,98 млрд грн)

 5 млрд грн спрямовано на 
програми державної підтримки 

розвитку агропромислового 
комплексу

 На 16,3% зріс експорт 
аграрної продукції (станом 

на грудень складав $17,96 млрд)

 Зібрано 61,3 млн тонн 
зернових та зернобобових 

культур

 На 4,1% зросли обсяги 
виробництва харчових 

продуктів (станом на грудень 
складали 380,5 млрд грн)

 Україна повернулася 
на ринки зовнішніх 

запозичень, розмістивши 
єврооблігації на $3 млрд

 Почав роботу електронний 
реєстр автоматичного 
відшкодування ПДВ

 Україна досягла 4-го 
перегляду програми МВФ

 На 140 млрд грн збіль- 
шились надходження ДФС

 Вчасно ухвалено 
Держбюджет на 2018 рік

 На 70 млрд грн 
збільшились митні 

надходження

 Створено умови для 
запровадження в Україні 

середньострокового 
бюджетного планування

 На 2,3% зріс ВВП
(за 9 місяців 2017 року)

 Прийнято рішення про 
створення наглядових рад 

на 43 підприємствах

 На 4% зросли обсяги 
виробництва переробної 

промисловості

 Експорт товарів з України 
зріс на 20,6% (за 11 місяців 

2017 року) ) та становив 
$39,5 млрд

 Прийнято Закон України 
“Про приватизацію 

державного і комунального 
майна” в новій редакції

 Реальна зарплата зросла 
на 19,1% і становила 7104 грн

 $2 216 млн становив приріст 
прямих іноземних інвестицій 

(за 9 місяців 2017 р.)

 50 млн грн у 
Бюджеті-2018 для Фонду 

розвитку інновацій

 На понад 20% зріс обсяг 
освоєних капітальних 

інвестицій

 21,96 млрд грн 
заощаджено на відкритих 
закупівельних процедурах

 В Україні працює 
746 центрів надання 

адміністративних послуг

 Проведено 3 дерегуляційні
Кабміни, на яких було 
скасовано понад 450 

застарілих і непотрібних 
регуляторних актів

 Розпочато комплексну 
реформу інспекційної 

системи, щоб зменшити 
тиск перевіряючих органів 

на бізнес

 Прийнято Енергетичну 
стратегію України на 
період до 2035 року

 На 0,4% зріс виробіток 
електроенергії

 На 4,1% зріс видобуток 
природного газу

 На 28,6 % зріс експорт 
електроенергії

 На 13,7% зріс обсяг 
транзиту газу

 На 43,2% зріс обсяг 
закачування  газу до 

підземних сховищ

 Майже на 50% 
зменшилося  

споживання вугілля 
антрацитової  

групи Впроваджено європейські  
стандарти оцінки впливу на 

довкілля 

 Прийнято Національну 
стратегію управління 

відходами до 2030 року

 Україна виконала всі 
зобов’язання, пов’язані з 

внесками до Чорнобильського 
фонду «Укриття»

 Схвалено План заходів 
Концепції реалізації державної 
політики у сфері зміни клімату 

на період до 2030 
року 

 Розпочалося практичне 
запровадження європейської 

моделі інтегрованого 
управління водними 

ресурсами за басейновим 
принципом 

 Розроблено пакет 
законодавчих змін в сфері 

надрокористування

 Схвалено Концепцію 
реформування системи 

державного нагляду у сфері 

охорони навколишнього 
середовища

 Затверджено правила 
розробки нафтових і газових 

родовищ

 Проведено міжнародну 
експедицію з моніторингу 

стану Чорного моря відповідно 
до європейських стандартів

 Схвалено рішення Уряду 
про розширення мережі 

природоохоронних територій 
України на

17 тис. 842 га

Закуплено унікальні музичні 
інструменти та навчальне 

обладнання для державних 
музичних та художніх шкіл-

інтернатів на понад  
9 млн грн

Активізовано наповнення 
Державного реєстру нерухомих 

пам’яток, у який занесено 15 
об’єктів національного та 1419 
об’єктів місцевого значення, 

затверджено 21 історико-
архітектурний опорний план

Започатковано 
Загальноукраїнський 

проект культурної інтеграції 
«Український Схід», в рамках 
якого проведено 15 заходів 

Завдяки державній підтримці 
національного кінематографа 

прийнято 47 фільмiв, підписано 
61 контракт на виробництво 

нових фільмів, у широкий 
прокат вийшов 21 фільм

Запроваджено механізми 
обмеження книжкової продукції 

з держави-агресора, а для 
порушників введено

 санкції  

Пісні українською мовою у 
прайм-таймі  ефіру радіостанцій 

у 2017 році становили  в 
середньому 32%, і ця цифра 

збільшується

Україна на найвищому рівні 
провела пісенний конкурс 

Євробачення-2017

Запроваджено механізм 
недопущення на український  

гастрольний ринок російських 
виконавців, які порушують 
українське законодавство

107 млн разів 
скористалися он-лайн 

сервісами Мін’юсту 

56  міст і 2 села з сервісом 
«Шлюб за добу»

250 свідоцтв про народження 
видано малюкам у пологових 

будинках

17 кримінальних справ проти 
агрорейдерів

2.4 млрд грн аліментів 
виплачено 576 тис. дітей

354 млн грн заборгованості 
виплачено по зарплаті

551 центр безоплатної правової  
допомоги

Старт загальнонаціонального 
право просвітницького проекту 

«Я МАЮ ПРАВО !»

5 справ проти Росії в 
Європейському суді з прав 

людини

ЕКОНОМIЧНИЙ 
РОЗВИТОК

МОЛОДЬ 
ТА СПОРТ 

 На 178% зросла кількість 
компаній та організацій, 
що утворюють місця для 

стажування і першого 
робочого місця молоді у 
рамках реалізації Пакту 
заради молоді - 2020 

 Реалізовано 41 проект 
29 молодіжних та дитячих 
громадських організацій, 
до яких залучено 600 тис. 

молодих людей 

 Проведено 66 
міжнародних та 

всеукраїнських заходів 
національно-патріотичного 
виховання молоді, якими 
охоплено 350 тис. осіб

 Понад 3900 високих 
міжнародних нагород 

вибороли наші спортсмени з 
олімпійських, неолімпійських, 

паралімпійських та 
дефлімпійських видів спорту, 
з них 1349 золотих медалей

 Україна вперше в історії 
приймала чемпіонати 

Європи зі стрибків у воду 
та боксу, паралімпійський 

Кубок світу з лижних гонок 
та біатлону.

 Збірна України посіла 
2-ге загальнокомандне 

місце на Дефлімпійських 
іграх, виборовши рекордну 

кількість нагород. 
Україна посіла 5-те 

загальнокомандне місце за 
результатами Х Всесвітніх 
ігор з неолімпійських видів 

спорту

 На 11,2% збільшено 
кількість заходів з 

підготовки національних 
збірних команд України з 
олімпійських видів спорту 

 Близько 374 млн грн 
виділено Урядом на 

відродження спортивної 
інфраструктури

МТОТ
 Започатковано першу в Україні 
нову магістерську програму 
в НТУУ «КПІ ім. Сікорського» 
«Врегулювання конфліктів та 

медіація», на якій навчається вже  
31 студент 

 Для людей з тимчасово 
неконтрольованих територій 

залучено гуманітарної допомоги 
на суму 2 млн доларів

 Відправлено влітку на 
відпочинок до  Хорватії 300 та до 

Грузії 25 дітей, які проживають 
на тимчасово неконтрольованій  

території  та уздовж лінії 
зіткнення 

 Запрацював «Портал 
економічного та соціального 

відновлення» 

 Відкрито «Гарячу лінію» 
інформаційно-консультаційної 

допомоги ВПО

 Здійснено перший відбір 
проектів для виділення 

субвенцій на 17 млн грн на 
підтримку територій  для 

надання тимчасового житла 
ВПО 

 Схвалено Стратегію 
інтеграції ВПО на період до 

2020 року

 Залучено проектів з 
міжнародної технічної 

допомоги на суму   
51,7 млн доларів  

 Ініційовано інвестиційний 
проект “Відбудова й 

оновлення муніципальної 
інфраструктури на 
Сході України” на 

загальну суму  
55 млн євро 

 Затверджено  
Державну цільову програму 
відновлення та розбудови  

миру в східних регіонах  
України

ЮСТИЦIЯ

ОБОРОНА
 Затверджено  Державну 

програму розвитку 
Збройних Сил України на 

період  до 2020 року

 За стандартами НАТО 
підготовлено 10 батальйонів, 

25 рот Збройних Сил та 
понад 1400 інструкторів 

   На 18% збільшено 
видатки для забезпечення 

оборони України у 2017 році

 Створено  навчальну 
матеріально-технічну базу 

2 нових та відновлено 
9 існуючих навчальних 

центрів

 Вдосконалено  систему 
управління  Збройними 

Силами України

 Близько 34 тис. осіб  
прийнято з початку 2017 

року на військову службу за 
контрактом до Збройних Сил 

 Використовується 668 
стандартів НАТО для 

підготовки у ЗСУ 

 Відремонтовано понад 12 
тис. одиниць озброєння та 

військової техніки 

 Військовослужбовцям 
надано 1043 квартири

 Кабінетом Міністрів 
схвалено Концепцію 
Державної програми 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків до 

2021 року

   На 30% (1016 млрд 
грн) зросли доходи 
зведеного бюджету



Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
 Ухвалено законопроекти, 

що змінюють модель 
фінансування системи 

охорони здоров’я

 Пацієнти з 
серцево-судинними 

захворюваннями, діабетом 
ІІ типу та бронхіальною 

астмою отримали безпечні, 
якісні та ефективні 

ліки безоплатно або з 
незначною доплатою

 У 2017 році за програмою 
«Доступні ліки» українці 

скористалися 14 млн рецептів 
на суму понад 614 млн грн

 Створено систему eHealth

 Українські лікарі можуть 
використовувати сучасні 

міжнародні протоколи 
лікування

 У 2018 році в Україні 
почне працювати 

національна солідарна 
система медичного 

страхування

 Участь у програмі 
«Доступні ліки» бере 
кожна третя аптека в 

Україні

 Уряд виділив  
150 млн грн на закупівлю 

13 ангіографів

 Відновлено будівництво 
дитячої лікарні “Охматдит” 

та проведено прозорий 
конкурс на посаду 
головного лікаря

МВС

РЕФОРМА 
ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛIННЯ

ОСВIТА

Прийнято Стратегію розвитку системи 
МВС до 2020 року

На 14% зменшилась кількість 
кримінальних злочинів

Забезпечено публічний порядок більш як 
на 80 тис. міжнародних та національних 

масових заходах

Нацполіція знешкодила  
165 організованих злочинних угруповань

Створено підрозділи дорожньої поліції, 
які вже патрулюють 

4 тис. км доріг національного та 
міжнародного значення

Створено Міжнародний міжвідомчий 
багатопрофільний центр підготовки 

підрозділів

6 тис. осіб прийнято до лав Нацгвардії 
на контрактну службу

Створено систему підготовки 
військовослужбовців Нацгвардії з 

тактичної медицини

Запроваджено систему роботи з 
біометричними паспортами: на 1 січня 

2018 року безвізом скористалися понад 
380 тис. громадян України

Створено систему фіксації біометричних 
даних іноземців: 157 пунктів пропуску 

на державному кордоні оснащені 
необхідною апаратурою

Створено 1 тис. 176 місцевих пожежно-
рятувальних підрозділів, з яких 253 в 
об’єднаних територіальних громадах

Видано 7 365 383 закордонних 
паспорти та 1 289 780 ID-карток  

Сервісні центри надали  
4 621 363 послуг

Розпочато видачу міжнародного 
посвідчення водія

 
Визначено 13 пілотних ЦОВВ з 

проведення реформи
 

Сформовано 50 нових директоратів
 

Визначено 821 посаду фахівців  
з питань реформ

 
Розпочав роботу сучасний портал 

вакансій career.gov.ua
 

Оголошено більше 300 конкурсів
 

Звернулося понад 10 тис. кандидатів
 

Обрано 25 генеральних директорів

 
Запроваджено понад 20 

нових електронних послуг 
для громадян та бізнесу

 
Розпочав  роботу новий Урядовий 

портал kmu.gov.ua
 

Україна посіла 31 місце у рейтингу 
відкритості даних Global Open Data 

Index (піднявшись на 23 позиції)
 

Україна однією з перших реалізувала 
державний аукціон на блокчейні, що 

забезпечує повну прозорість операції
 

Запроваджено сервіс мобільної 
ідентифікації MobileID

Створено систему електронної взаємодії 
(інтероперабельності)

 
До єдиної системи міжвідомчого 

електронного документообігу 
підключено всі центральні органи 

виконавчої влади та обласні державні 
адміністрації

 
На 50% в середньому зросли зарплати вчителів

 
На 40,3% зменшено черги у дитячі садочки

1,3 млрд грн склала субвенція на 
забезпечення якісної середньої освіти «Нова 

українська школа»

На 71,7% збільшено охоплення учнів 
навчанням в інклюзивних класах у закладах 

середньої освіти

100 шкіл пілотують новий державний 
стандарт початкової школи в рамках 
реформи «Нова українська школа»

У 25 закладах професійно-технічної освіти 
створено сучасні навчально-практичні центри

У  2 рази збільшилась кількість ставок асистентів

На 65% зросла кількість абітурієнтів через 
центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна»

На 272 одиниці зросла кількість опорних 
закладів в регіонах

У 1,6 раза зросла кількість наукових проектів 
молодих вчених, які у 2017 році отримали 

фінансову підтримку з Держбюджету

На 18% зросли розміри академічних та 
соціальних стипендій

100 українських вишів та наукових установ 
МОН отримали доступ до наукометричних 

баз даних Scopus та Web of Science за 
рахунок коштів Держбюджету

IНФОРМАЦIЙНА    ПОЛIТИКА
 Побудовано 2 телевежі для 
відновлення українського 
мовлення в Луганській, 

Херсонській областях та АР Крим

 Телеканал UA|TV став 
доступним у 63 кабельних 

мережах світу

 Реалізовано 16 соціальних 
кампаній, 7 з яких - на підтримку 

реформ Уряду

 Розроблено стратегії  
інформаційної реінтеграції Криму 

та окремих територій на Сході 
України, державної політики 

щодо публічної дипломатії 
кримськотатарського народу

 У напрямі інформаційної 
реінтеграції Донбасу 

та  Криму проведено 6 
загальнонаціональних 

комунікаційних кампаній, 2 

міжнародні публічні заходи, 
презентовано 2 художні фільми, 

виготовлено  інформаційно-
аналітичний журнал «Крим 
Інформ» та газету «Донбас 

Інформ»

РЕГIОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК, 
БУДIВНИЦТВО ТА ЖКГ

 На 21%  зросли обсяги 
виконаних  будівельних робіт

 На 105 пунктів  зросла 
позиція України за 

індикатором «отримання 

дозволів на будівництво» в 
рейтингу  Doing Business

 4 державні підприємства 
передано на приватизацію до 

Фонду державного майна 

 На 21,4% зросли обсяги 
загальної площі житла, 

прийнятої в експлуатацію за 9 
місяців

 Протягом 2017 року 
створено 299 об’єднаних 

територіальних громад 
(загалом у 2015-2017 роках 

утворено 665 ОТГ).
   2 тис. 460 старост 

працює у вже створених 
ОТГ 

 
  Доходи місцевих бюджетів 

зросли на 31% і склали 50% 
від Держбюджету

 На 4,2% зріс відсоток 
площі багатоквартирного 

житлового фонду 
в управлінні ОСББ 
від загальної площі 

багатоквартирних будинків 

 На 120% збільшилась 
кількість введених сонячних 
електростанцій приватних 

домогосподарств 

 На 8,5% зріс відсоток 
багатоквартирних  

будинків, управління якими 
здійснюється управителями, 

обраними співвласниками 
будинку 

 З 575 до 822 зросла 
кількість населених пунктів, в 
яких впроваджується роздільне 

збирання побутових відходів

 На 10,4% зріс відсоток 
оснащення приладами 
обліку теплової енергії 

багатоквартирних будинків

 З 7 од. до 13 зросла кількість 
полігонів, на яких влаштовано 

систему вилучення біогазу 

 На 113% зросла 
потужність введених 

об’єктів відновлювальної 
електроенергетики, що 

працюють за «зеленим» 
тарифом 

 На 23% зменшилась 
кредиторська заборгованость 
підприємств теплокомуненерго 

за спожитий природний газ 

 274 млн євро становив 
обсяг залучених інвестицій у 

відновлювану електроенергетику 
(на 317% більше, ніж у 2016 році)

 2,32 млрд грн отримано 
теплих кредитів 

 160 тис. домогосподарств 
скористалися «теплими кредитами» 

БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

ЕЛЕКТРОННЕ 
УРЯДУВАННЯ

МIЖНАРОДНI СПРАВИ
 Ухвалено оновлену 

Резолюцію  ГА ООН «Ситуація 
з правами людини в 

Автономній Республіці Крим 
та м. Севастополь, Україна» 

 Міжнародним судом 
ООН  прийнято рішення про 

застосування тимчасових 
заходів проти  Російської 

Федерації

 Збережено та посилено 
санкції проти РФ 

ПІДТРИМКА УКРАЇНИ У ПРОТИДІЇ  РОСІЙСЬКІЙ АГРЕСІЇ 

 Прийнято у першому 
читанні проект ЗУ «Про 
дипломатичну службу» 

 Лібералізовано візовий 
режим з Албанією, Сент-

Кіттс і Невіс, ОАЕ, Антигуа 

і Барбуда, Туреччиною та 
Швейцарією. Безвіз для 

українців на сьогодні діє  з 
85 країнами світу  

 Звільнено українських 
політв’язнів Ахтема 

Чийгоза та Ільмі Умерова  

 Розпочато створення 
Українського інституту 

 
 Позиція України 

була представлена на 

понад 500 публічних 
заходах, українським та 

міжнародним ЗМІ надано 
понад 1400 інтерв’ю та 

коментарів, організовано 
95 брифінгів та прес-

конференцій

ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ  ТА КОНСУЛЬСЬКІ ПОСЛУГИ

 Набрала  
чинності в повному обсязі Угода 

про асоціацію з ЄС

 Набуття членства в НАТО 
законодавчо закріплено як пріоритет 

зовнішньої політики України

 Почав діяти  безвізовий 
режим з ЄС

ЄВРОПЕЙСЬКА ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ  Ухвалено закони про ратифікацію 
Регіональної конвенції про 

преференційні правила походження 
Пан-Євро-Мед та Угоди про участь у 

програмі ЄС COSME

    У ОТГ створено 
71 ЦНАП 

    Фінансова 
децентралізація 

сприяла зростанню 
місцевих бюджетів до  

192 млрд грн


