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CЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПЛАН  
ПРІОРИТЕТНИХ ДІЙ УРЯДУ ДО 2020 РОКУ 

План 
пріоритетних 

дій Уряду  
на 2018 рік

КЛЮЧОВІ ПРІОРИТЕТИ: 

‣ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ  

‣ ЕФЕКТИВНЕ ВРЯДУВАННЯ  

‣ РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ  

‣ ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ  

‣ БЕЗПЕКА ТА ОБОРОНА



ЕКОНОМІЧНЕ  
ЗРОСТАННЯ 
І.



СТАЛЕ ЕКОНОМІЧНЕ 
ЗРОСТАННЯ 

+$2,4 млрд.  

прямі іноземні  
інвестиції за 2018 

957 об’єктів  
виробничого призначення 
збудовано і реконструйовано  
у 2018 році

+19,9% 
капітальні інвестиції  
за 9 міс. 2018/2017 

9,8% 
інфляція (грудень 2018/ 
грудень 2017) 

+3,2 %  
реальний ВВП  
за 2018  

зростає 12 кварталів 
поспіль!



 +17% до 2017 р. 

+1,5 рази до 2016 р.

ЗБАЛАНСОВАНА  
БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА 

928,1  
МЛРД ГРН 
доходи державного 
бюджету

Середньострокова стратегія управління 
державним боргом

1,7% ВВП 
ДЕФІЦИТ ДБ 

⇩60,9% 
ДЕРЖАВНИЙ ТА 
ГАРАНТОВАНИЙ БОРГ ДО ВВП 

Запровадження середньострокового 
бюджетного планування   

$20,8 млрд. (+10,6% до 2017)  

МІЖНАРОДНІ РЕЗЕРВИ НБУ НА 31.12.2018 

найвищий показник за 5+ років (з серпня 2013)  



СПРИЯТЛИВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
І БІЗНЕС-КЛІМАТ

760+ актів, які заважали розвитку 
бізнесу, скасовано або змінено 

Ризик-орієнтовний підхід 
інспекційний портал  

200 змін до ДБН,  
що відповідають світовій практиці 

2,1 тис. національних 
стандартів, гармонізованих з ЄС

Doing Business:  

зі 112 місця за 2013/14  

до 71 місця за 2017/18 

UkraineInvest:  
реальна допомога інвесторам 



УКРАЇНА НА 
СВІТОВИХ РИНКАХ 

Експорт  

$53,8 млрд.  

+10% (11 міс. 2018/2017 р.) 

43%  

частка ЄС у загальному 
обсязі зовнішньої торгівлі 

Розширення угод ЗВТ: Ізраїль, Канада 

Урядові інституції:  

Рада з питань торгівлі та сталого розвитку  
Офіс з просування експорту

+15% 2018/2017 рр. 
в 1,5 раза 2018/2016 рр.

* Джерело ДФС



РЕФОРМА  
ДФС
 

Рішення Уряду про розділення 
податкової та митної служб

Автоматично 
відшкодовано ПДВ – 
131,7 млрд. грн.  
+ 11,6 млрд. грн., + 9,7%  2018/2017  

Розвиток 

«Електронного 
кабінету»:  
• 9 млн. користувачів 
• новий сервіс – передзаповнення 

податкових декларацій

Спрощення порядку реєстрації  

та застосування РРО  

E-Receipt  
(безкоштовні онлайн реєстрація РРО і програмне 
забезпечення, електронний пошук чеків)  

+53,2 млрд грн  
приріст митних платежів



ЕНЕРГЕТИЧНА  
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

0 млрд м3  
природного газу від Газпрому 
за 2015-2018 роки 

-24,8%  
скорочення (з 14,1 до 10,6 млрд м3)  
імпорту газу до 2017 року 

21 млрд м3  
(+2,5% до 2017)  

загальний видобуток газу 

На 30%  
зменшили залежність від постачання 
ядерного палива з РФ  
(поставки «Westinghouse» )

+38,8% 
виробництво альтернативної 
електроенергії (ВЕС, СЕС, біомаса)



ДЕРЕГУЛЯЦІЯ 
НАДРОКОРИСТУВАННЯ

Доступ до геологічної інформації

Із 01.01.19 винятково 
конкурентні процедури щодо 
спеціальних дозволів: 

• розпочато 12 конкурсів на 
укладення угод про розподіл 
продукції  

•перші електронні 
аукціони —            
у березні-квітні 
2019 року

Запаси корисних копалин: 

• класифікація – за міжнародним стандартом

• обов’язкова переоцінка кожні  
5 років– скасована

Рентна плата: 

• стимулюючі ставки на нові свердловини

• мораторій на зміну — 5 років



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

18.01.2019 —  
запуск програми «Перші ластівки»

22,5 тис.  
«теплих» кредитів  
на 1,1  млрд. грн. 

Створено  

Державний фонд 
енергоефективності: 
ДБ — 1,5 млрд грн, 
ЄС — >100 млн. Євро 



ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА: 
ТОП ПРОЕКТИ 2018 Р.

Третя в Європі та п’ята у світі  
ТЕС на біомасі 
Місто: Кам’янець-Подільський  
Потужність: 45 МВт

Найбільша СЕС в Україні 
Регіон: Львівська область 
Потужність: 36 МВт

Перша в Україні блочно- 
модульна котельня 
Місто: Славутич  
Потужність: 10,5 МВт 

Один з найбільших в Україні 
біогазових комплексів 
Місто: Теофіполь 
Потужність: 15 МВт

Біогазовий комплекс  
на полігоні ТПВ 
Регіон: Полтавська область 
Потужність: 600 кВт

Одна з найбільших в Україні 
електростанцій на біомасі 
Місто: Переяслав-Хмельницький 
Потужність: 5 МВт

Найбільший завод в Україні з 
виробництва сонячних панелей 
Місто: Вінниця 
Потужність: 400 МВт 



ВІДРОДЖЕННЯ ДОРОЖНЬОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ

           >3800 км 
доріг державного, 
регіонального та 
місцевого 
значення 
Найвищий показник за 14 років! 

Дорожня інфраструктура: 
 
проект Go Highway - 206 км  
(4 млрд грн) 
 
М-03 Київ - Харків – Довжанський – 57,6 км  
(1,6 млрд грн) 
 
Р-46 Харків – Охтирка – 103,6 км  
(1,19 млрд грн) 
 
Н-03 Житомир – Чернівці – 35 км  
(675 млн грн) 
 
Інвестпроект у Львівській області – 23,5 км  
(382 млн грн) 



РОЗБУДОВА ТРАНСПОРТНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ

Залізнична інфраструктура  

• відкрито Бескидський тунель (60% транзиту до ЄС) 

• відкрито залізничне сполучення Київ – Бориспіль 

• модернізація залізничного сполучення Комиш-Зоря-Волноваха

Залізниця

16,9   
млрд грн інвестиції:  
+55% до 2017 – 5-річний рекорд!

• 3,5 тис. вантажних вагонів придбано 
та виготовлено уперше за 25 років  

• 309 км колій реконструйовано 

• 130 локомотивів капітально 
відремонтовано та придбано

48 нових маршрутів 

Вперше в історії України 
пасажиропотік аеропортів  
20+ млн. 

Авіаперевезення 



РОЗВИТОК АПК 

39% валюти  

від експорту аграрної продукції  
($18,6 млрд.) 

70 млн т —  
рекордний урожай зернових за 
всю історію незалежності

Державна підтримка   

Тваринництво –  
2,4 млрд.грн: 

• 51 об'єкт — введено в 
експлуатацію 

• на утримання 670 тис. 
голів ВРХ - надано дотацію

Оновлення с/г техніки —  
913  млн.грн:  

•17 182 од. техніки та 
обладнання придбано              
на 4,4 млрд  грн 

•7 тис суб’єктів господарювання

Садівництво —  
394,3 млн.грн:  

• 3,9 тис. га закладено 
насаджень  

7 554 фермерських 
господарств  
отримали  
763,9 млн грн 



ЗЕМЕЛЬНІ 
ВІДНОСИНИ

Проведено 
загальнонаціональну 
нормативну грошову оцінку

Запроваджено електронні 
земельні торги з продажу 
прав оренди  

• +1,9 раза надходження від 
плати за використання 
державних с\г земель 

Запроваджено 
електронну реєстрацію 
земельної ділянки  

Електронне погодження 
документації із 
землеустрою  
за принципом 
екстериторіальності   



ЕФЕКТИВНЕ 
ВРЯДУВАННЯ

ІI.



РЕФОРМА ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ 

Залучення молоді:  

60% генеральних директорів 

молодше 40 років, 
наймолодшій – 28 років 

Гендерний баланс:  
> 40% генеральних директорів – жінки 

Реформування  
в 10 міністерствах та СКМУ

Прозорі конкурси:  
• 1 325 конкурсів  
• 31 710 кандидатів

Привабливість  
державної служби:

з 1,7 до 30 

зросла середня кількість 
кандидатів на посаду 
державної служби Програма SIGMA:  

якість державного управління 
в Україні не поступається 
балканським країнам-
кандидатам на вступ до ЄС

Індекс глобальної 
конкурентоспроможності:  
+34 позиції за показником 
«Прозорість формування 
державної політики»

career.gov.ua:  
портал вакансій нової державної служби 



Мала приватизація 
«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ»  

ПРИВАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

580 

Новий закон про приватизацію 

Професійні наглядові ради:  
•в АТ «Укрзалізниця», НЕК «Укренерго», АТ «Укрпошта» 
•ДП «Адміністрація морських портів України», ДП 

«Міжнародний аеропорт «Бориспіль» — 1 кв. 2019 

1,45 млрд грн  

+37% (2018/2017)  
надходженнь до 
ДБ від оренди 
держмайна    

39,7 млрд грн  

+1,6 раза (2018/2017) – 
сплатили до бюджету 
державні компанії та компанії 
з державною часткою

млн грн 
від 476 аукціонів

+2 рази —  

середнє збільшення 
початкової ціни



ЕЛЕКТРОННЕ  
УРЯДУВАННЯ 

118 Найбільш затребувані: 

~ 1 млн. користувачів – 
перевірка недійсних 
документів  

> 500 тис. – витягів про 
земельну ділянку 

>260 тис. – послуги 
пов'язані із народженням 
дитини: свідоцтво про 
народження, реєстрація 
місця проживання, 
допомога при 
народженні дитини  

електронних 
послуг 
доступно на 
Урядовому порталі 

+ 3 рази –
кількість звернень  
за е-послугами 

Prozorro: 
1,1 млн. процедур 
закупівель  
на суму 657 млрд. грн.  
147 тис. учасників 

~30 млрд. грн –  
позитивний ефект   
  

Система електронних 
довірчих послуг (Мінюст) 

17 місце у рейтингу відкритих даних 
Open Data Barometer 

openbudget.gov.ua – відкриті дані про 
Державний та 9 683 місцеві бюджети  



ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 

325 договорів про 
міжмуніципальне 
співробітництво 1262 громад 

1,4  млн га
земель передано 
647 ОТГ

Новий етап 
децентралізації –
план дій до 2020

Сформовано:   

876 ОТГ 
(+211 ОТГ за 2018 р.)  →   

68 % населення (ОТГ та МОЗ) 



Доходи загального фонду МБ  
(без міжбюджетних трансфертів)  

Трансферти МБ

Капітальні видатки МБ 

+2,3 РАЗИ  

+6,5 РАЗИ  

2018р./2014 р.

2018р./2014 р.

2018р./2014 р.

+9,7% 

+22,7% 

2018р./2017 р.

2018р./2017 р.

2018р./2017 р.

+21,9%

БЮДЖЕТНА 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 

+3,3 РАЗИ

* розрахунки Мінрегіону 

Власні доходи ОТГ, 
які вперше перейшли 
на прямі міжбюджетні 

відносини  

299 ОТГ 
+2,7 рази* 

2018р./2017 р.



ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА 
РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

>37 млрд грн

18,1 млрд грн 
на розбудову доріг 

10,7 млрд грн 
ДФРР, субвенцій на 
інфраструктуру ОТГ     
та на соціально-
економічний розвиток  
окремих територій

2 млрд грн 
на розвиток 
охорони здоров'я 
в регіонах 

1,4 млрд грн 
інші напрямки

1,1 млрд грн 
на «Нову українську школу» 

3,9 млрд грн 
на розвиток АПК 



ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІНФРАСТРУКТУРНИХ 
ПРОЕКТІВ В РЕГІОНАХ  У 2018 Р. 

Освіта  

899 проектів

Водопостачання і 
водовідведення 

214 проектів

Охорона здоров’я і 
соц.захист 

774 проекти

ЦНАПи та адмінбудівлі 

107 проектів

Культура  

228 проектів

Газ, тепло, енерго-постачання, 
у т.ч. освітлення 

706 проектів

Спорт 

626 проектів

Спеціалізовані  
транспортні засоби 

901 проект

5 281 
ПРОЕКТ 



РОЗВИТОК 
ЛЮДСЬКОГО 
КАПІТАЛУ

ІII.



ЗАРОБІТНА ПЛАТА  
ТА РИНОК ПРАЦІ 

За час роботи Уряду 
(з 01.04.2016 до 01.01.2019) 

мінімальна зарплата:  

+2,8 рази у $:  

з $53,5 до $150,7 
+3 рази у гривні: з ₴1378 до ₴4173 

середньомісячна заробітна плата: 

+1,8 рази у $:  

з $182 до $325,7 
+1,9 рази у гривні: з ₴4686 до ₴8865 

+24,8% у гривні  2018/2017: з ₴7104 до ₴8865 

10 573 грн –  
середня заробітна плата 
у грудні  2018 р. 



ПЕНСІЙНЕ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Підвищення пенсій військовим2 645,67  грн – 

Середній розмір пенсії 

+1,5 раза,        
+942,24 грн. 

вперше автоматична 
індексація пенсій 
з 01.03.19 

454,5 тис. 
пенсіонерів 
+761 грн.  

549,6 тис. 
пенсіонерів 
+1 476 грн. 

2018 р. 2019 р.



ПІДТРИМКА СІМЕЙ 
З ДІТЬМИ 

«Пакунок 
маляти» – 
 із 1 вересня 2018 р. 

>100 тис. сімей  
отримали 
«пакунок маляти» 

«Муніципальна няня» 

Є-малятко:  
9 послуг за 1 онлайн-зверненням 
за 10 хв.

+24,2 тис. місць 
створено у дитячих садочках 

на 13,2 тис. скорочено чергу 
до дитячих садочків 



СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА  
ДІТЕЙ - СИРІТ 

Придбано/побудовано: 

70 приміщень  

для дитячих будинків сімейного типу. 

Вперше  

829 квартир  

для забезпечення житлом дітей-сиріт 
з числа випускників інтернатних 
закладів. 

Будівництво малих 
групових будинків: 

у 2018 р. – розпочато 
будівництво  

9 будинків 

на завершення у 2019 р. 
виділено 778 млн. грн.



НОВА МОДЕЛЬ ФІНАНСУВАННЯ 
ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ

Створено Національну 
службу здоров’я України 

 ~ 25 млн  
громадян обрали сімейного лікаря (60%)

Підписання договорів мед. закладами з НСЗУ

Уклали договори 

623 мед. заклади
Виплачено 

3,4 млрд грн
↑ заробітної плати лікарів та медсестер  

у 2-3 рази

Уклали договори 

1 185 мед. заклади 
97% комунальних закладів 

В січні 

1,3 млрд грн
+ програма  

«Безкоштовна діагностика»  
із ІІ півріччя  

2018 р.

2019 р.



Лікар загальної практики — сімейний лікар 
КНП «ЦПМСД Немирівської районної ради»  

Лікар загальної практики — сімейний лікар 
КНП «Балтський центр ПМСД" 

Медична сестра 
КНП «Балтський центр ПМСД" 

до липня

ПІДВИЩЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 
МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ — ПРИКЛАДИ		

* Джерело: МОЗ 

Медична сестра 
КНП «Хмельницький міський центр ПМСД" 

5 600  

з липня зростання

5 834  

3 048 

3 935 

11 460 

16 011 

6 383 

8 373 

+ 2 рази 

+ 2,7 рази 

+ 2,1 рази 

+ 2,1 рази 

1450 

1795 

кількість 

договорів



ПРОГРАМА  
«ДОСТУПНІ ЛІКИ» 

Кожна третя аптека бере участь в програмі (7,5 тис.) 

Торгових найменувань

з них повністю безоплатні

157

23

261

59

у 1,7 раза 

у 2,6 раза 

Референтне ціноутворення  →     
зниження вартості ліків у програмі 
в середньому –  

на 30%

2018 р.: 

>18 млн рецептів — 
відшкодовано 

>1 млрд грн — 
компенсовано державою вартість ліків

2019 р.: 
через НСЗУ, електронний 
рецепт, принцип 
екстериторіальності

на початок 
програми 2018 



ПРОГРАМА 
«РЯТУЄМО СЕРЦЯ УКРАЇНИ» 

2017 р.

2018 р.

150 МЛН ГРН
Будівництво лікувально-
діагностичного центру  

НДСЛ «Охматдит» 
•Введено в експлуатацію І 
пусковий  комплекс 

•Будівництво ІІ пускового 
комплексу 

2019 р.

150 МЛН ГРН

150 МЛН ГРН

26
13 (ПЛАН)

~ 24 тис.  
стент-систем закуплено за кошти 
держбюджету у 2018 р. 

• 100% потреби 
•  Безоплатні стенти для невідкладних станів 



НОВА  
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 

Затверджені: державний стандарт та типові 
освітні програми для 1-4 класів 

448,6 тис. 
першокласників  

навчаються за новими стандартами 

2,1 тис. тренерів-педагогів підготовлено 

105,7 тис. 

педагогічних працівників  
працюють за новими методиками 
  

Доступність якісної освіти в 
сільській місцевості: 
   +277 опорних шкіл та 302 їх філії 
   +268 шкільних автобусів 



НОВИЙ 
ОСВІТНІЙ ПРОСТІР 

Новий 
освітній 
простір НУШ:  

сучасні комп’ютери, меблі, 
навчальні посібники 
      

~5 тис. шкіл отримали 
обладнання для  природничо-
математичних кабінетів 

Обладнано кабінети української 
мови в школах з навчанням 
мовами національних меншин 

20,6 тис. одиниць 
комп’ютерного та 
мультимедійного обладнання 
закуплено для  1 716 кабінетів у 
1 368 школах. 



МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ  (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) 
ОСВІТИ

за професіями: 
«Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва»  
«Монтажник санітарно-технічних 
систем та устаткування»  
«Швачка. Кравець. Закрійник»  
«Токар. Верстатник широкого 
профілю. Фрезерувальник. 
Шліфувальник. Свердлувальник»  
«Електрозварник ручного зварювання. 
Електрозварник на автоматичних та 
напівавтоматичних машинах. Зварник»  
«Електромонтажник з ремонту та 
обслуговування електроустаткування. 
Електромонтер з освітлення та 
освітлювальних мереж. 
Електромонтажник силових мереж та 
електроустаткування»  

Дуальна форма навчання  
(теорія + практика):  
7,2 тис. учнів навчаються у 198 закладах за 114 
монопрофесіями за підтримки 800 роботодавців 

Затверджено 17 стандартів професійної 
(професійно-технічної) освіти 

  

2016-2017 рр.

2018 р.

100 МЛН ГРН

100 МЛН ГРН

50 НПЦ 

50 НПЦ 



ВИЩА ОСВІТА 
ТА НАУКА 

Затверджено 55 стандартів вищої освіти 

Оновлено склад 
Нацагентства  
із забезпечення якості 
вищої освіти 

Створено Національну раду з питань 
розвитку науки і технологій   

Національний  
фонд досліджень 
(ДБ’2018 – 262,4 млн.грн.):  
конкурсна грантова підтримка науки 

Затверджено План заходів 
реформування наукової сфери 

Державна атестація закладів вищої 
освіти → базове фінансування науки 
в університетах (ДБ’2018 - 100 
млн.грн.) 

+1,6 рази обсяг фінансової 
підтримки наукових програм та 
стипендіальних програм для 
молодих вчених 

Розширено доступ до міжнародних 
електронних наукових баз даних



КУЛЬТУРА 

1 млрд грн —  
підтримка кіноіндустрії 

49 фільмів 
завершено, 
з них 22 – у прокаті

293 культурно-мистецьких проектів  
профінансовано Українським культурним фондом   

≈1 млн. україномовних видань  
придбано для публічних бібліотек. 

Для державних спеціалізованих  
мистецьких шкіл-інтернатів закуплено:  
музичні інструменти,  навчальне обладнання та комп’ютерна техніка  

65 договорів 

Вперше 15 телесеріалів  
запущено у виробництво



СПОРТ 

Проведено  

88 міжнародних 
змагань 

ДФРР:   

136 проектів  
з розвитку спортивної 
інфраструктури (887,7 млн.грн.) 

Відкрито  

3 нових державних 
Центри олімпійської 
підготовки

150 млн грн  
на будівництво/реконструкцію 
палаців спорту: 

Розпочато будівництво: 
•спортивного комплексу у 
Рівненській області ДЮСШ 
Олімпійського резерву 

•палацу спорту у м. Хмельницький  

Приведення до стандартів УЕФА  
НСК «Олімпійський» –  
стандарт класу «Еліт» 



ВЕРХОВЕНСТВО 
ПРАВА І БОРОТЬБА 
З КОРУПЦІЄЮ 

ІV.



АНТИКОРУПЦІЙНА 
ПОЛІТИКА 

Вищий антикорупційний суд, 
ДБР 
(фінансування, приміщення, конкурси) 

НАЗК:  

доступ до реєстрів, автоматизація логічного і 
арифметичного контролю декларацій 

АРМА:  
управління арештованими активами 

Затверджено план  
дій із впровадження Ініціативи  

“Партнерство 
“Відкритий Уряд”  
у 2018—2020 роках 



ІНСТИТУЦІЙНА  
БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ 

ЗАВДАННЯ: НЕ ДОПУСТИТИ  
КОРУПЦІЙНІ ПРОЯВИ 

Інтегровані 
інформаційні 
системи  

Оптимізовані 
адміністративні 
послуги  

Електронні 
послуги 

Prozorro, Prozorro.Продажі, СЕТАМ, ЦНАП, Прозорі офіси, Офіси «Open Space» … 

ПЕРЕВАГИ: 
•Публічність, прозорість 
•Чесні та відкриті правила 
•Можливість відслідковувати всі етапи 
•Використання в будь-якому місці/в будь-який час 
•Формування справжньої ринкової ціни 
•  Відсутність контакту з чиновником 



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОГО ДОСТУПУ ДО 
ПРАВОСУДДЯ ТА ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

Безоплатна  
правова допомога 
звернулись: 

632,8 тис. — 
 до місцевих центрів; 

220 тис. — 
 до Єдиного контакт-центру. 

13,4 тис. виїздів мобільних 
консультаційних пунктів  

WikiLegalAid: 1 400 правових 
консультацій

Правопросвітницький проект  “Я МАЮ ПРАВО!” :  

аудиторія  

> 15 млн. людей 

5 правових клубів PRAVOKATOR 
(Дніпро, Харків, Одеса, Львів, Київ)  

#МаскиШоуСтоп 
#ЧужихДітейНеБуває 
#АгроРейдериСтоп

#ХабарЗаНавчанняСтоп 
#ЗупиниНасильство 
#СтопБулінг



#ЧУЖИХДІТЕЙНЕБУВАЄ 

4,6 млрд. грн 
(+ 2 рази) стягнуто на користь  

555 тис. дітей  

виїзду за межі України –  
165,9 тис. боржників; 

керування транспортними засобами –  
166,9 тис. боржників; 

користування зброєю –  
167 тис. боржників; 

полювання –  
166,6 тис. боржників

Нові законодавчі 
обмеження у праві: 

Оприлюднення даних – 
Єдиний реєстр  боржників 



ПРЕДСТАВНИЦТВО  
В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

В ЄСПЛ →  
5 міждержавних справ 
України проти Росії  
щодо порушень прав людини на території 
Донецької, Луганської областей та АР Крим, 
викрадення дітей-сиріт та дітей-інвалідів, 
порушення  прав українських політичних 
в’язнів та захоплених українських моряків  

У 2018 р. подано  

2 нові 
міждержавні  
заяви проти РФ 



БЕЗПЕКА  
І ОБОРОНА 

 V.



РЕФОРМУВАННЯ  
ЗА СТАНДАРТАМИ НАТО 

Оборона і безпека:  

191,7  
млрд грн 
Прийнято: 

•Довгострокову (до 2028) Стратегію розвитку 
оборонно-промислового комплексу України. 

•Середньострокові (до 2021) державні цільові 
програми – реформування та розвитку ОПК 
та створення та освоєння виробництва 
боєприпасів та продуктів спеціальної хімії. 

Євроатлантична інтеграція  

Курс України на членство в НАТО  
закріплено Конституцією 

> 80 державних інституцій виконують Річну 
національну програму. 

Комплексний пакет допомоги НАТО: 13 галузей 
співпраці по 40 цільових напрямах  

60% структурних підрозділів Генерального штабу ЗС 
реорганізовано  

>20% збільшено інтенсивність бойової підготовки ЗС 
України: 

10,6% жінок військовослужбовців  
(відповідає середнім показникам армій держав НАТО). 



3 МЛРД ГРН – ДЕРЖАВНІ ІНВЕСТИЦІЇ НА 
ОНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ВИРОБНИЧИХ 
ПОТУЖНОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВ ОПК  

Реалізовано 
проекти: 

КБ «Луч» ДП «НВО «ПХЗ» 
дахк «Артем» 



ОЗБРОЄННЯ  
ТА ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА ДЛЯ ЗСУ 

16 нових зразків ОВТ  
прийнято на озброєння ЗСУ; 

8 тис. одиниць нового та 
модернізованого ОВТ поставлено до ЗСУ 
(бронетанкове, ракетно-артилерійське 
озброєння, ПТРК, авіаційна техніка, 
системи ППО, РЕБ та зв’язку, броньовані 
катери). 

Освоєно виробництво ракет і боєприпасів 
на національних підприємствах: 
виробництво 152-мм боєприпасів, 60-120 
мм мін, 30-мм набоїв для автоматичних 
гармат, 30-40 мм набоїв для гранатометів. 

>5,9 тис. одиниць ОВТ ЗСУ – відновлено 

Ремонт та відновлення: 

122 ММ «ГВОЗДИКА» 
152 ММ «АКАЦІЯ» 
203 ММ «ПІОН»

Бронетанкові заводи: 

Закуплено засобів зв’язку: ASELSAN (Туреччина) 



ВІДНОВЛЕНА 
ІНФРАСТРУКТУРА 

60 об'єктів  
на 8 навчальних центрах і полігонах ЗСУ 

37 об'єктів  
на 7 арсеналах, базах та складах ЗСУ 

14 комплексів аеродромних 
споруд та злітно-посадкових смуг ЗСУ 

23 їдальні для переходу на нову систему 
харчування ЗСУ; 

Військові містечка: 

67 об’єктів збудовано,  
24 – реконструйовано,  

282 – відремонтовано  



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ПРАВООХОРОНЦІВ 

Створено  
Міністерство у справах ветеранів 

> 3,2 тисяч  квартир → 
військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії, ДСНС та інших 
військових формувань: 

ВПЕРШЕ:  1,6 млрд. грн на програму забезпечення 
житлом поліцейських та працівників ДСНС.   

Гуртожитки поліпшеного типу для 
військовослужбовців за контрактом ЗСУ: 

19 гуртожитків —  
введено в експлуатацію; 
165 гуртожитків — буде завершено  
до кінця 2019 р.

33,6 тис земельних ділянок  

(> 53,7 тис. га)  →  у власність учасникам АТО 

> 30% збільшено грошове 
забезпечення військовослужбовців ЗСУ 

2019 р. – мінімальні розміри  
грошового забезпечення: 

• контрактника ЗСУ >10 тис. грн  
• (+1,4 рази до 2016 р.) 
• ДПС >  9,5 тис. грн  
• (+ 2 рази до 2016 р.). 
• ДСНС > 9 тис. грн  
• (+2,9 рази до 2016 р.) 



ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ 
СЕКТОРУ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

Нацполіція:  

закуплено 27 тис.  

комплектів спецзасобів.  
Передано 757 транспортних засобів,  
48 автомобілів спеціалізованого призначення, 
9 катерів. 

ДСНС: закуплено 8  

піротехнічних машин «Козак ПМ-Л»;  

155 пожежних автоцистерн;  

5 екскаваторів-планувальників; 400 комплектів 
пожежника, 1077 од. дихальних апаратів.

Національна гвардія:   

закуплено  
7 автомобілів швидкої 
допомоги  з реанімаційним обладнанням,  

5 мобільних медичних пунктів,  
3 санітарних автобуси, 420 комплектів системи 
імітації бою MILES IWS-2. 

Створення єдиної системи авіаційної безпеки та 
цивільного захисту – 
контракт між МВС та «Airbus-Helicopters»  

на постачання 55 гелікоптерів.  
                



БОРОТЬБА  
ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ  

ПІДРОЗДІЛАМИ ДСНС 
ліквідовано  

78,6 тис. пожеж  
та 128 надзвичайних ситуацій. 

врятовано  

2 тис. 335 людей,  
у тому числі 350 дітей.

Кількість вчинених правопорушень (2018 /2017): 

13% – тяжких і особливо  
тяжких злочинів;

↑ 
24-26% – розбійних нападів, грабежів, крадіжок, 
незаконних заволодінь транспортними засобами. 

↑ 

знешкоджено  

≈24,7 тисяч одиниць  
вибухонебезпечних предметів. 

розміновано  

>4 тис. га території  
та 16 га акваторії водних об’єктів. 



ОБЛАШТУВАННЯ  
КПВВ   

2 КПВВ 
«Мар’їнка» (Донецька обл.),  
«Станиця-Луганська» (Луганська обл.) 

повністю 
облаштовано

(збільшено пропускну спроможність до 880 тис. осіб\місяць)

3 КПВВ  
«Новотроїцьке», «Гнутове», 
«Майорске» (Донецька область)  

триває 
реконструкція 



РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ НА ТЕРИТОРІЇ 
ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ 

 ДФРР 76 проектів 65 проектів 141 проект

На розвиток  
інфраструктури ОТГ

21 проект 30 проектів 51 проект

Соціально-економічний  
розвиток 226 проектів 89 проектів 315 проектів

Надзвичайна кредитна 
програма 44 проекти 10 проектів 54 проекти

Місцеві бюджети* 
населених пунктів тимчасово окупованих  

територій Донецької та Луганської областей 
67 проектів 159 проектів 226 проектів

Донецька обл. Луганська обл. Разом

 787 проектів 
Залишки коштів МБ населених пунктів 

тимчасово окупованих територій 
Донецької та Луганської областей 



ЗАХИСТ ПОЛІТВ’ЯЗНІВ,  
ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ 

Виплачено  
17,2 млн. грн.: 
• 71 громадянам України,  

яких  визволено із полону 27 грудня 2017 р.  
та 24 січня 2018 р.; 

• 77  сім’ям політичних в’язнів для професійної 

правової допомоги; 

• сім’ям 24 українських моряків 

захоплених військовими РФ в районі Керченської 
протоки 

Запроваджено 
щомісячні стипендії  
громадянам України, 
незаконно 
утримуваним 
Російською 
Федерацією 



РОЗБУДОВА  
ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ 

У напрямку м. Донецьк, м. Горлівка, м. Єнакієве  
мовлять 8 телеканалів у цифровому стандарті,  
3 телеканалів в аналоговому стандарті  
(UA:Перший,  UA|TV та ін.), та  
8 FM-радіостанцій  
(Армія FM, Громадське радіо та ін.). 

на тимчасово окупованих 
територіях України 

Донецька: 

Луганська: 

Херсонська: 

цифрових аналогових 

Забезпечено мовлення: 

17 

15 

8 

9 

10 

7 

6 

4 

3 

радіо- 
станцій



БРЕНД УКРАЇНИ  

Уряд затвердив бренд України  

«UkraineNOW». 
Бренд отримав одну з найбільш престижних премій 
у сфері дизайну - RedDot Design Award у категорії 
Corporate Identity. 

Бренд презентовано у Великій Британії, США, Данії, 
Португалії, Китаї, а також на численних громадських 
заходах усіх тематик та спрямувань. 


