
«Україна не само-
тня. Європа єдина 
в підтримці Укра-
їни і програми ре-
форм нового Уря-
ду. Наші дії го-
ворять гучні-
ше, ніж сло-
ва... Ми хоче-
мо допомогти 
українському Уряду в реалізації 
реформ і реальних змін для краї-
ни та її народу».
Жан-Клод Юнкер, 
Президент Європейської комісії

«Я надзви-
чайно підтри-
мую прогрес, 

якого було 
досягнуто за 
останні кіль-

ка місяців. 
Україна зди-

вувала світ! Здивувала тим, чо-
го їй вдалося досягнути за такий 
короткий проміжок часу».

Крістін Лагард, 
директор-розпорядник МВФ

Ми здатні боротися 
і досягати результатів
Рік, що минає, усім нам запа

м’я тається надто склад
ним через неоголошену війну з 
Росіє ю. Однак і в цих умовах ре
форми, на які покладали надії 
українці, почали здійснюватися. 
Напевно, не так швидко, як того 
усім хотілося, не так якісно, як 
вбачається критикамскепти
кам, але вони йдуть, і зміни до
бре помітні. Попри шалений опір 
роками виплеканої державно
корупційної системи з минуло
го, п’ятої колони, амбіцій полі
тиків владна зв’язка Президент 
— Верховна Рада — Уряд пока
зує непогані результати. Коли 
рік тому парламент голосував за 
кандидатуру Прем’єрміністра, 
Арсеній Яценюк сказав, що зо
лоті гори не обіцяє, однак гаран
тує важку і копітку працю, спря
мовану на досягнення результа
ту. То що ж вдалося зробити?
 Пам’ятаєте розмови, що ро

сійська армія дійде до Києва? Не 
дійшла, натомість відбудовано 
українські Збройні сили. Ми зу
пинили ворога і продемонстру
вали всьому світу, що україн
ська нація сильна і здатна боро
тися за свою свободу і незалеж
ність.
 Україна не стала банкрутом, 

дефолт не відбувся. Але золото
валютні резерви зросли з 6 до 13 
мільярдів доларів. На рахунках 
у Державному казначействі не 
108 тисяч гривень, як тоді, коли 
втікав Янукович, а 95 мільярдів 
гривень. 
 Західні партнери вкотре 

довели свою прихильність: 
проти Росії діють санкції, і нам 
усіляко допомагає увесь циві
лізований світ. 

 Україна виконала всі умо
ви для запровадження безвізо
вого режиму з ЄС. 
 Державний бюджет був не 

лише виконаний, а й отримав 
додатково 40% доходів. Місцеві 
бюджети внаслідок децентра
лізації також отримали додат
ково близько 40% доходів.
 В країні немає жодної грив

ні заборгованості по зарплат
ням, пенсіям і соціальним ви

платам. Уряду вдалося знайти 
ресурс для зростання соціаль
них стандартів. Для 12,5 міль
йона громадян підвищено пен
сії і заробітні платні на 13 і 19%.
 Ми не замерзли минулої зи

ми, ми пройдемо цю зиму. Ми по
збавилися російського газового 
диктату. Наповнили газосхови
ща і купуємо паливо у європей
ських компаній за удвічі нижчою 
ціною від російського контракту. 

 Реформа енергосектору і 
запровадження ринкових та
рифів успішно зрівноважені 
наданням державою  житло
вих субсидій. Більше 5 млн ро
дин змогли скористатися спро
щеною системою оформлення 
субсидій. 
 Українська бюрократія та

ки переборна. На 20% скоро
чено чисельність державної 
служби минулого року, те саме 
буде й цього. На 30% поменша
ло податківців, митників та ін
ших фіскалів. Наполовину ско
рочено кількість перевіряючих 
і контролюючих органів. А пра
во видавати більшість дозво
лів і ліцензій отримала місце
ва влада. 
 Ми нарешті позбулися ра

дянської міліції, і пишаємося 
поліцією європейського зразка. 
 Наша економіка вже не за

лежить від Росії. Якщо три ро
ки тому частка Росії в зовніш
ньоторговельному обороті Ук
раїни становила 35%, то нині це 
12%. 
 Українські товари вже 

йдуть до Європи. Європейські 
прийдуть до України — з 1 січ
ня запрацює зона вільної тор
гівлі з ЄС. Це підвищить конку
ренцію нашої продукції і стане 
ще одним чинником зростання 
економіки. 
 Вороги сподівалися, що 

новій українській владі не 
вдасться перебороти віковічне 
прокляття українських демо
кратів — чвари, розбрат і кон
флікти. Так, у цьому сенсі дуже 
непросто, але єдність між Пре
зидентом, Прем’єрміністром і 
парламентом утримується.

СПЕЦІАЛЬНИЙ
ВИПУСК
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ЗДІЙСНЮЄМО РЕФОРМИ.  
ЗМІНЮЄМО УКРАЇНУ.  
ЗВІТ УРЯДУ. 2015 РІК

«Зараз Сполучені 
Штати і Європа по-
винні бути разом з 
Україною. Украї-
ні потрібна наша фі-
нансова допомо-
га і підтрим-
ка в реа-
лізації за-
планованих реформ. Навіть зі-
ткнувшись із військовою агресі-
єю, Україна намагається рухати-
ся шляхом реформ».
Джо Байден,  
віце-президент США

На чому зосередиться Уряд  
у 2016 році
Основні завдання на наступ

ний рік Прем’єрміністр 
Арсеній Яценюк чітко сформу
лював у своєму грудневому ви
ступі перед народними депута
тами в стінах Верховної Ради. 
Серед них — освітня, медич
на й судова реформи, прозо
ра приватизація, продовження 
процесу децентралізації. 

У сфері освіти головну ува
гу передбачено приділити її се
редній ланці як базовій освіті. 
«Ми багато що зробили в рефор
мі вищої освіти й імплементує
мо закон про вищу освіту. Але 
середня освіта є базою для то
го, щоб українська молодь мала 
майбутнє, для того, щоб Укра
їнська держава мала освічений 
і справді сильний український 
менталітет для продовження 
економічних реформ», — наго
лосив Прем’єрміністр. На пе

реконання глави Уряду, шко
ла повинна відповідати високим 
стандартам, які дають знання, а 
не просто витрачають час учнів 
і бюджетні гроші. Раніше гла
ва Уряду наголошував на важ
ливості того, щоб закон перед
бачав обрання директорів шкіл 
на відкритих конкурсах. Та
кож, за словами Арсенія Яценю
ка, в кожному обласному центрі 
мають з’явитися так звані hub 
schools — школи, «які б проде
монстрували, що таке європей
ська якість освіти, починаючи з 
будівлі школи і закінчуючи вчи
телями, які отримують відповід
ну заробітну плату і мають мож
ливість навчити наших дітей».

У медицині, за словами глави 
Уряду, метою є «перехід від фі
нансування ліжка до фінансу
вання сервісу з надання медич
ної послуги». Щодо змін фор

ми державної власності членів 
парламенту закликано актив
ніше працювати над ухвален
ням відповідних законів. Адже 
кілька разів законопроекти про 
прозору, чесну, конкурентну й 
ефективну приватизацію роз
глядалися в залі під куполом, 
проте не отримали підтримки.

Дати змогу залучити інозем
ні інвестиції, збільшити робочі 
місця, провести чесну, прозору 
й конкурентну приватизацію 
і позбавитися від політичного 
впливу в питаннях управління 
державними підприємствами 
— ось чого прагне Уряд, зару
чившись підтримкою широкої 
парламентської коаліції. 

Наше завдання — дати змогу 
бізнесу підняти голову. Ми бу
демо продовжувати процеси де
регуляції, прийнята нова подат
кова реформа — для зменшення 

навантаження на виплати заро
бітної платні, прозорого і чесно
го відшкодування податку на до
дану вартість, ліквідується по
даткова міліція та створюєть
ся Служба фінансових розслі
дувань, запроваджуються елек
тронні офіси платників подат
ків. І обов’язково  залишається 
спрощена система оподаткуван
ня для тих суб’єктів, які дійсно 
представляють малий і середній 
бізнес і середній клас в Україні.

Серед пріоритетів наступно
го року Прем’єр назвав про
довження децентралізаційних 
процесів, угоду про зону вільної 
торговлі з ЄС та запроваджен
ня безвізового режиму. Підви
щення соціальних стандартів 
на 2016 рік заплановано на 12%. 
Також 2016 рік повинен стати 
роком завершення судової ре
форми в Україні.

Цілі 
наступного 
року
  реформа 

середньої 
освіти

  реформа 
сфери  
охорони 
здоров’я

  розвиток 
бізнесу

«Я дякую У ряду 
за курс р еформ 
і чудове вико-
нання п рограми 
МВФ».

Ангела Меркель, 
канцлер Німеччини
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Геннадій Зубко,  
віце‑прем’єр‑міністр — 
міністр регіонального 
розвитку, будівництва 
та ЖКГ:

«2015 рік став без‑
поворотною точкою 
у проведенні ре‑

форми децентралізації. У 2016‑му маємо по‑
ставити стратегічну крапку в цій реформі й 
змінити майже 500 законів, які чітко розпо‑
ділять повноваження між органами влади 
на всіх рівнях. Жодна країна не робила на‑
стільки глобальних реформ у такий стислий 
проміжок часу».

Команда реформ КРАЇНА 
ЗМІНЮЄТЬСЯ
 Ви можете отримати 
захист без жодної 
корупції — порядок 
на вулицях великих 
міст забезпечує 
новостворена поліція

 Ви можете 
зареєструвати бізнес 
за один день. Надано 
можливість реєстрації 
онлайн

 Реформовано 
систему субсидій на 
послуги ЖКГ: проста 
процедура, знято 
обмеження, документи 
поштою. Більше 5 млн 
родин уже отримують 
субсидію

 Пенсії та соцвиплати 
виплачуються в 
повному обсязі та без 
затримок. На 13% 
збільшено прожитковий 
мінімум у 2015 р., 
на 12% заплановано 
збільшення 
соцстандартів у 2016 р.

 Ви можете утеплити 
свою квартиру або 
будинок у кредит — 
держава компенсує 
частину коштів. 
Запроваджено 
програму сприяння 
енергозбереженню. 
У 2015 р. видано 
близько 75 000 кредитів 
українським родинам

 Ви можете 
безкоштовно отримати 
вторинну правову 
допомогу. В Україні 
відкрито 126 центрів 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги

 Ви можете більш 
вільно вести 
підприємницьку 
діяльність. Введено 
мораторій на перевірки 
малого і середнього 
бізнесу

 Ваш місцевий 
бюджет має додаткові 
кошти для ремонту 
доріг, шкіл, дитсадків. 
Проведено бюджетну 
децентралізацію

 Ви можете 
скористатися 
державними сервісами 
через інтернет – без 
черг і без корупції. 
Вже понад 20% всіх 
документів можна 
отримати онлайн

 Ви можете 
контролювати 
чиновників. Уряд 
повністю відкрив доступ 
до електронних реєстрів 
землі та нерухомості

 Речове забезпечення 
військових приводиться 
до стандартів 
НАТО. Війська 
отримують сучасну 
техніку, озброєння, 
екіпірування, 
харчування

В’ячеслав Кириленко, 
віце‑прем’єр‑міністр — 
міністр культури:

«Міністерству вдалося розв’язати 
низку гострих проблем сфери 
культури, кожна з яких дотепер 
вважалась непідйомною».

Степан Полторак,  
міністр оборони:

«Цього року на бойову підготовку вій‑
ськовослужбовців ЗСУ витрачено 

близько мільярда гривень. На‑
ступного цю суму буде збіль‑

шено мінімум удвічі. Бо хоч би 
якою сучасною технікою забезпечували підрозділи, вій‑
ськових потрібно навчати вправлятися з нею. Тому слід 

збільшувати витрати на бойову підготовку, вдоскона‑
лювати матеріальну базу навчальних центрів, щоб наші 
в оїни, прибувши в зону проведення АТО, мали необхідні 

з нання для успішного ведення бойових дій».

Айварас Абромавичус, 
міністр економічного 
розвитку і торгівлі:

«Ми скасували бар’єри 
для діяльності підприєм‑
ців, змусили держкомпа‑
нії публікувати звітність 
та зменшувати збитко‑
вість, запровадили но‑
ву систему електронних 
держзакупівель. Наступ‑
ного року вона запрацює 
для усієї країни».

Володимир Демчишин, 
міністр енергетики 
та вугільної промисловості:

«Це рік, коли в енергети‑
ці ми отримали незалеж‑
ність у постачанні енерго‑
носіїв, незалежність від 
олігархів та почали фор‑
мування прозорих євро‑
пейських правил і конку‑
ренції на ринках».

Олексій Павленко, 
міністр аграрної політики 
та продовольства:

«2015 рік став роком вті‑
лення експортного потенці‑
алу українського агросек‑
тору — постачаємо в по‑
над 190 країн світу. Мін‑
агрополітики здійснило ве‑
личезну роботу, і вітчизня‑
ну продукцію переорієнто‑
вано на ринки Азії, Афри‑
ки, Європейського Союзу. 
Із 12% експорту до РФ за‑
лишилося 2%».

Сергій Квіт, 
міністр освіти і науки:

«Спрощено навчальні 
програми для учнів 1—4 
і 5—9 класів, збільше‑
но кількість годин для ви‑
вчення англійської мо‑
ви, вперше запровадже‑
но прозорий електронний 
конкурс шкільних підруч‑
ників».

Арсен Аваков,  
міністр внутрішніх справ:

«Реформа поліції завер‑
шиться тоді, коли моло‑
ді офіцери, які є носіями 
нової ідеології і прийшли 
на низові посади в поліції, 
піднімуться до рівня керів‑
ництва Національної поліції 
України. Тоді, на мою дум‑
ку, реформу можна вважа‑
ти завершеною. Тобто коли 
кадри — нова поліцейська 
еліта — виростуть».

Павло Клімкін, 
міністр закордонних справ:

«Нам вдалося консоліду‑
вати міжнародну підтрим‑
ку навколо протидії ро‑
сійській агресії, а 177 го‑
лосів держав‑членів ООН, 
відданих за наше член‑
ство в Раді Безпеці ООН, 
стало визнанням України 
як важливого міжнарод‑
ного гравця».

Андрій Пивоварський, 
міністр інфраструктури:

«Корпоратизація — доле‑
носне рішення в житт і 
Укр залізниці, яке 
кардиналь но змінить під‑
ходи до управління нею. 
Серед іншого корпорати‑
зація дасть змогу паса‑
жирам їздити в кращих 
вагонах — з кондиціоне‑
ром, з wi‑fi, бо з’являться 
ресурси для того, щоб це 
системно робити».

Олександр Квіташвілі, 
міністр охорони здоров’я:

«Систему закупівель вда‑
лося змінити без ексце‑
сів і скандалів: 60% бюд‑
жету на держзакупівлі лі‑
карських засобів та ме‑
дичних виробів переда‑
но міжнародним організа‑
ціям, відтак знизимо ці‑
ни та збільшимо обсяг по‑
ставок».

Ігор Жданов, 
міністр молоді та спорту:

«Ми беремо на озброєн‑
ня ключове гасло євро‑
пейської молодіжної по‑
літики «Жодних рішень 
про молодь — без моло‑
ді» і поступово наповню‑
ємо цей принцип реаль‑
ним змістом».

Павло Розенко, 
міністр соціальної політики:

«Соцстандарти планува‑
ли підвищити з 1 груд‑
ня. Ми зробили це на три 
місяці раніше — з 1 ве‑
ресня. Прожитковий міні‑
мум зріс на 13%, що дало 
змогу збільшити розмі‑
ри мінімальної зарплати, 
пенсій та соцдопомог».

Ганна Онищенко, 
Міністр Кабінету Міністрів:

«Створення Національ‑
ного контактного центру 
— поступове розширен‑
ня кола тих органів дер‑
жавної влади, до яких 
можуть направляти свої 
звернення громадяни че‑
рез єдиний контактний 
центр».

Сергій Курикін, 
в.о. міністра екології 
та природних ресурсів:

«Площа заповідних тери‑
торій — важливий чинник 
для захисту довкілля. На 
сьогодні в Україні показ‑
ник територій, які мають 
природоохоронний ста‑
тус, дуже низький — ли‑
ше 6%. І наше завдання 
амбітне, але виконуване: 
щоб цей показник підняв‑
ся до середньоєвропей‑
ського рівня».

Павло Петренко, 
міністр юстиції:

«Революційним для укра‑
їнського суспільства ста‑
ло відкриття реєстрів не‑
рухомості й бізнесу. Дер‑
жавні сервіси тепер до‑
ступні в онлайн‑режи‑
мі: понад 20% доку‑
ментів можна отримати 
онлайн».

Юрій Стець,  
міністр інформаційної 
політики:

«Відбувся запуск мультиме‑
дійної платформи іномов‑
лення України UA|TV, що по‑
кликане розповідати правду 
про Україну 7 мовами світу 
в умовах гібридної війни та 
інформаційної агресії з боку 
Росії. Найкраща контрпро‑
паганда — це правда!»

«Уряду вдалося добитися ухвалення дуже складних, можливо, не популярних, але необхідних 
реформ для України. Жоден попередній Уряд за останні 20 років не зробив стільки, скільки цей 

Кабінет Міністрів. Ми постали перед надскладними викликами, і як єдина українська нація 
подолаємо всі виклики і будемо йти вперед».

Арсеній Яценюк, Прем’єр‑міністр України

Наталія Яресько, 
міністр фінансів:

«Для міністерства фінан‑
сів це був надзвичайно 
складний рік. Проте зав дя‑
ки роботі, яку ми зробили, 
наступні роки мають бу‑
ти легшими для України. 
Нам вдалося захистити на‑
шу країну від фінансового 
колапсу і створити умови 
для того, щоб українці ма‑
ли підстави очікувати кра‑
щого майбутнього».
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Календар реформ
Cічень 
Розпочала роботу Рада бізнес-омбудсмена в Україні.
У рейтингу ведення бізнесу від Світового банку (Doing Business in Ukraine) Україна покращила свої позиції і посіла 83-тю позицію (серед 189 економік світу).
Розпочато процес створення патрульної поліції — принципово нової для України системи охорони правопорядку.
Уряд створив Міністерство інформаційної політики України для протидії російській агресії в інформаційному просторі.
Розпочався процес децентралізації влади. Місцеві бюджети отримали додаткові ресурси: їх доходи протягом року збільшаться на понад 40% (близько 45 млрд грн).

Лютий 
Введено в експлуатацію систему електронних державних закупівель ProZorro.
Прийнято Закон України щодо спрощення умов ведення бізнесу в рамках реалізації державної політики у сфері дерегуляції.
Запроваджено реформу комунальних тарифів. Розпочато реалізацію плану приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня.
Розроблено і презентовано нову систему надання субсидій — державною допомогою зможуть скористатися малозабезпечені громадяни.
Розпочато публічні конкурси на посади керівників найбільших державних компаній, що забезпечить професійний підхід до підбору кадрів. Зокрема рішення Уряду перед-
бачає прозоре призначення керівництва 62 державних компаній.
Схвалено річну цільову програму співпраці між Україною і НАТО. Відкрито спеціальний трастовий фонд, який фінансується країнами-членами НАТО, для модернізації Збройних сил України.

Березень 
Рада директорів МВФ схвалила програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) для України. Прийнято рішення про надання Україні 17,5 млрд дол. США. 
Це чотирирічна програма, яка є відповіддю на реформи, що проводяться в Україні.
Приєднання до програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт-2020»: Україна інтегрується до єдиного науково-дослідницького простору Європейського Союзу.
Розпочався другий етап люстраційних перевірок, який охоплює керівників цивільних міністерств, їхніх заступників.
Зареєструвати бізнес, отримати свідоцтво про право власності на нерухомість, витяг про державну реєстрацію, довідки, виписки та інше відтепер можна онлайн.

Квітень 
У Києві відбулася Міжнародна конференція на підтримку України, в якій взяли участь 500 гостей з 50 країн світу.
Покращено умови для інвестування: парламент України прийняв урядовий закон про захист прав інвесторів.
Розпочата робота Кабінету електронних сервісів Міністерства юстиції та відкритого Єдиного державного реєстру підприємств та організацій.
Уряд України схвалив законопроекти щодо декомунізації країни.

травень 
Україна розпочала проце с інтеграції до спільної транзитної системи ЄС (New Com puterised Transit System — NCTS). Схвалено План заході в для приєднання України до NCTS.
Проект «Європейський вал»: Урядом розпочато облаштування українсько-російського кордону сучасними системами захисту.
Прийнято урядові закони з енергоефективності задля залучення приватних інвесторів до масштабної енергомодернізації у лікарнях, дитячих садках, школах та в інших бюджетних установах.
Здійснено чергові кроки зі спрощення системи надання субсидій: у заяві на отримання субсидії лише 15 питань (замість 90), не потрібно вказувати розмір доходу, зая-
ву можна надіслати поштою.

червень 
Набрали чинності нові правила експлуатації повітряних ліній України: скорочено умови, прозора процедура, відповідність світовим практикам.
Міністерство оборони повністю перевело закупівлі з речового, медичного, продовольчого та паливного забезпечення армії на майданчики електронних торгів — лише за перший 
місяць економія 11%.
Уперше в країні відбір інвестиційних проектів регіонального розвитку відбувається на основі відкритого конкурсу.
В Україні створено Раду реформ державних підприємств, що здійснюватиме моніторинг за перебігом і якістю реформування.
Венеціанська комісія підтвердила відповідність Закону України «Про очищення влади» міжнародним стандартам і резолюціям Ради Європи.

Липень 
Відбувся перший Українсь ко-американський бізнес-форум, в якому взяли участь понад 150 представників найбільших американських компаній, а також Прем’єр-міністр України 
Арсеній Яценюк, члени Кабінету Міністрів України, Віце-президент США Джозеф Байден, Міністр торгівлі США Пенні Прітцкер та інші високі гості.
Реформа Міністерства внутрішніх справ: перші випускники нової української поліції приступили до патрулювання столиці.
В Україні розпочали роботу сучасні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги для громадян.
Принцип «Відкритого неба» застосовано на території аеропортів «Львів» та «Одеса». Підписано угоду про «Відкрите небо» між урядами України та США.

Серпень 
В аграрній галузі України вже спрощено до 50% регулюючих процедур.
Україна відкриває нові ринки — Китай, США, Єгипет та Ізраїль — для експорту аграрної продукції. Росія перестала бути визначальною для українського агросектору.
В Україні створюються більш сприятливі умови для бізнесу: започатковано спільний проект ПРООН для зміцнення об’єднань малих і середніх підприємств.
Україна та Спеціальний комітет кредиторів погодили попередні умови для реструктуризації державних та гарантованих державою єврооблігацій. Завершення процедури обмі-
ну облігацій означає зниження суми боргу на 3 млрд дол. США і дасть змогу Україні уникнути оплати боргу у розмірі 8,5 млрд дол. США протягом наступних чотирьох років.
Авторитетні міжнародні та українські організації залучені до обрання представників громадськості до складу конкурсної комісії з призначення кандидатів на посади членів На-
ціонального агентства з питань запобігання корупції.

вереСень 
Уряд України збільшив соціальні стандарти і розмір державної допомоги для найбільш незахищених верств населення в середньому на 13%.
В Україні почали діяти нові спрощені процедури оформлення суден і вантажів у портах.
Уряд України запустив Єдиний веб-портал використання публічних коштів.
Реформа аграрного сектору: дерегуляція галузі створила умови для досягнення рекордного обсягу експорту зернових.
Утворено Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, що здійснюватиме розробку положення про акредитацію освітніх програм, проводитиме ліцензійну експертизу та ін.

Жовтень 
З 15 жовтня зареєструвати бізнес в Україні можна за один день.
Відкрито інформацію про власників земель, а також про власників нерухомого майна в країні.
Міністерство охорони здо ро в’я підписало контракти на закупівлю лікарських засобів через міжнародні організації — ПРООН, ЮНІСЕФ, згодом — через Crown Agents.
Умови реструктуризації схвалені для 13 серій непогашених державних та гарантованих державою єврооблігацій. Умови не були схвалені лише російською стороною для серії облі-
гацій зовнішньої держпозики розміром 3 млрд дол. США.
Україну обрано непостійним членом Ради Безпеки ООН.

ЛиСтопад
Реформістський урядовий пакет законів з децентралізації підтримав парламент. Скасовано монополію Міністерства юстиції на реєстрацію майна та нерухомості, затверджено пе-
редачу цих повноважень на місця, подальше запровадження електронних сервісів тощо.
Ухвалено урядовий закон про науково-технічну діяльність, що сприятиме інтеграції української науки до європейського дослідницького простору.
Україна приєдналась до програми Європейського Союзу «Креативна Європа»
Країни-учасниці СОТ підтримали приєднання України до Угоди про державні закупівлі.
Завдяки Урядовій програмі реформування газового сектору споживання газу в країні скоротилося на близько 20%.
Ухвалено рішення Уряду щодо скорочення вдвічі кількості державних податкових інспекцій з 311 до 161. На 17 тисяч осіб буде скорочено кількість працівників ДФС, а нових пра-
цівників набиратимуть на конкурсній основі.

Грудень
Україна виконала план дій для лібералізації візового режиму з Європейським Союзом.18 грудня Європейська комісія схвалила відповідний звіт.
Реформа залізничної галузі: утворено та зареєстровано ПАТ «Українська залізниця», повністю завершено процес корпоратизації. Затверджено склад наглядової ради та ревізійної комісії.
Кабінет Міністрів затвердив річну національну програму співробітництва між Україною і НАТО. Визначене завдання України – стати фактичним членом Північноатлантичного альянсу.
Уряд запровадив мораторій на виплату $ 3,075 млрд російських бондів, а також 507 мільйонів доларів боргових зобов’язань КБ «Південне» та компанії «Укравтодор» перед росій-
ськими банками до моменту або прийняття пропозицій України щодо реструктуризації, або відповідного судового рішення.
В рамках антикорупційних заходів для громадян відкрито доступ до реєстру транспортних засобів.
Розпочато реформування Пенсійного фонду України: оптимізація підрозділів, скорочення видатків, запровадження централізованих баз даних задля покращення надання послуг 
громадянам.
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«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок,  
середу, четвер, п’ятницю та суботу

Зам. № 45324. 
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 

Друк:  
ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ,  
вул. Марка Вовчка, 12/14

www.mega-poligraf.kiev.ua

Нова поліція: перші кроки

З-поміж реформ, які ініціював 
і втілює нинішній Уряд, най-

помітнішою для всього україн-
ського суспільства стала рефор-
ма в МВС, зокрема ліквідація 
міліції і започаткування нової 
структури — Національної по-
ліції. Найголовнішим завданням 
під час створення Національної 
поліції її очільник Хатія Декано-
їдзе вважає повернення довіри 
людей до правоохоронних орга-
нів. Адже вперше в історії Укра-
їни громадськість не лише ак-
тивно спостерігає за реформою, 
яку проводить Уряд, а й бере в 
ній безпосередню участь. 

Процес перезавантаження сис-
теми виявився непростим. Адже 
заявлене на старті оновлення ка-
дрів спричинило суттєвий опір і 
серед самих право охоронців, які 
роками працювали за неписаними 
правилами, вибудовуючи коруп-
ційні схеми, тож почувалися ціл-
ком безпечно. Новації виявилися 
справді радикальними не лише в 
сенсі вікових обмежень нових по-
ліцейських. Якщо попередні кро-
ки щодо реформування органів 
внутрішніх справ обме жувалися 
лише перепродажем посад, то 
цього разу безпосередньо форма 
набору не залишила жодних шан-
сів навіть спробувати вдатися до 
старих методів. До поліції набра-
ли нових освічених людей, і роби-
ли це через відкритий конкурс. 

З перших днів за роботою по-
ліціантів люди стежили, як за 
реаліті-шоу. Їх провокували, з 
ними фотографувалися, зара-

ди них запускали флешмоби. І 
— постійно оцінювали. Тим па-
че, що з початком роботи полі-
цейських на вулицях міст запра-
цювали «гарячі телефонні лінії» 
та електронні сервіси, через які 
можна було поскаржитися на 
«брудних копів». 

Поступово, крок за кроком па-
трульну поліцію запро вадили у 
семи містах. І, за словами міністра 
внутрішніх справ Арсена Ава-
кова, до березня наступного ро-
ку таких їх буде 29. Національна 
поліція патрулює ділянки доріг  
Київ–Бориспіль, Київ–Жито-
мир, Ужгород–Мукачеве.

Коментуючи реформу, міністр 
зазначив: після запровадження 
патрульної поліції в усіх містах 
МВС керівництво поліції кон-
центруватиметься на підвищен-
ні якості її роботи. Він додав, що 
заплановано згодом запровади-
ти і патруль на трасах між міс-
тами і в сільській місцевості.

Арсен Аваков запевнив, що іс-
нує механізм моніторингу роботи 
патрульної поліції, і підкреслив: 
нині перехідний процес її станов-
лення, до якого слід ставитися 
критично, але з розумінням.

Патрульна поліція — це візи-
тівка реформи і її перша сходин-
ка. Після ухвалення відповідних 
законодавчих актів розпочалося 
повне перезавантаження систе-
ми внутрішніх справ — побудова 
цілком нової структури. А про-
фільне міністерство із забюро-
кратизованого монстра перетво-
рюється на європейський офіс. 

«Міністерство і його очільник 
— тепер не головний міліціонер і 
не головний начальник, а цивіль-
ний міністр, супервайзер На-
ціональної поліції, Нацгвардії, 
Державної міграційної служби, 
ДСНС, Держприкордонслуж-
би», — заявив Арсен Аваков.

Нині формуються нові депар-
таменти (боротьби з економіч-
ною злочинністю, кіберзлочин-
ністю, наркоторгівлею), полі-
цейський спецназ «КОРД» та ін-
ші підрозділи. За словами пана 
Авакова, вже працюють сервіс-
ні центри МВС. Можливо, вони 
ще не ідеальні, проте посадовець 
пообіцяв: буде зроблено все, щоб 
за три-шість місяців кожен, хто 
заходить у такий центр, забув, 
що таке МРЕВ, весь жах постра-
дянського ДАІ і думав тільки про 
приємне і швидкий сервіс. 

«Уся наша команда реформ, 
яка здійснювала цей перехід, 

працювала з єдиною метою: зро-
бити так, щоб українське сус-
пільство повірило у зміни і в но-
ву поліцію», — сказав міністр.

У Києві вже працює Центр 
рекрутингу Нац поліції Украї-
ни, на базі якого проводять до-
бір кандидатів на службу й пе-
реатестацію поліцейських (це 
професійні тести і співбесіди, а 
для керівного складу ще й де-
тектор брехні). 

До процесу очищення лав пра-
воохоронців активно долучаєть-
ся і громадськість, яка має змогу 
брати участь у роботі атестацій-
них комісій, проведенні служ-
бових розслідувань за фактами 
порушень ними законодавства. 
Звітність перед суспільством по-
сідає ключове місце під час ре-
формування — так само, як і до-
ступність громадян до інформа-
ції про роботу правоохоронців та 
їхні рішення.

За словами Хатії Деканої-
дзе, переатестація Нац поліції в 
Україні завершиться через пів-
року, а у її лавах залишаться 
тільки професіонали, чесні лю-
ди й ті, хто готовий змінюватися. 
Серед них будуть і старі, переві-
рені роками кадри. Вони демон-
струють це результатами своє ї 
роботи й тим рівнем довіри та 
підтримки, який уже мають.

З першого дня служби роботу 
працівників, які пройшли атес-
тацію, оцінюватимуть згідно з 
методикою «100 днів якості На-
ціональної поліції». Ключовими 
критеріями при цьому стануть 
результати зовнішнього соціо-
логічного опитування населення, 
які оприлюднять, та результа-
ти роботи поліції з бізнес-сере-
довищем. Тому їм постійно до-
ведеться взаємодіяти з громад-
ськістю і ще неодноразово про-
ходити тест на довіру. 
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Армія: нова якість
Майже два роки борні 

з агресором засвідчи-
ли, що Збройні сили Украї-
ни відновили свою боєздат-
ність. Вони набули бойового 
досвіду, технічної оснаще-
ності для успішного вико-
нання завдань щодо захис-
ту України. Свідчення того 
— нинішня ситуація на схо-
ді. Згуртоване, підготовле-
не, одягнене і взуте військо 
зупинило ворога, не давши 
йому пройти вглиб країни.

Уряд забезпечив видат-
ки на безпеку і оборону на 
рівні 5% ВВП, з яких 2,6% 
— на потреби Міноборони, 
а інші розподілені між СБУ, 
Держ прикордонслужбою 
та іншими силовими струк-
турами. Цьогорічне грошо-
ве забезпечення вій-
ська ана літики і військо-
ві називають більш ніж до-
статнім. Зваживши на зрос-
лі потреби ар мії у зв’язку 
зі збільшенням кількос-
ті вій сь ко во службовців за 
час шес т и черг часткової 
мобілізації, Кабінет Міні-
стрів зробив дофінансуван-
ня армі ї посеред фінансо-
вого року. Завдяки цьому 

у війська надійшло майже 
3,5 тисячі одиниць озброєн-
ня та понад 401 тисяча ра-
кет і боєприпасів, 8 модер-
нізованих літаків і верто-
льотів, 5 одиниць безпілот-
них авіаційних комплек-
сів, понад 30 одиниць бро-
нетанкового озброєння, 600 
— автомобільної техніки 

та 625 — тепловізійних за-
собів спостереження й при-
цілювання. Узято на озбро-
єння 17 сучасних зразків 
озброєння і військової тех-
ніки. Окрім того, з почат-
ку проведення АТО від-
новлено та відремонтова-
но понад 34 тисячі одиниць 
озброєння і військової тех-
ніки. Уряд приділив увагу і 
підтримці кадрового скла-
ду ЗСУ: збільшено зарпла-
ти військовослужбовцям, 
підвищено соціальні стан-
дарти тощо. Упорядковано 
питання надання учасни-
кам АТО статусу учасника 

бойових дій (його станом на  
18 грудня 2015 року отри-
мали 151 729 осіб).

Зважаючи на вимоги 
сьогодення, переформа-
тування зазнали навчаль-
ні плани та бойова підго-
товка бійців. Нині перева-
га надається їхній прак-
тичній складовій. За роки 
спів праці України з Н АТО 
стали традиційними і 
спільні навчання Зброй-
них сил України та Альян-
су. Такі вишколи відбува-
ються й на нашій терито-
рії. Військові спеціалісти, 
зокрема й зарубіжні, піс-

ля таких навчань зазнача-
ють, що бійці українських 
ЗС мають не гіршу, а поде-
куди й кращу підготовку, 
ніж американські чи сол-
дати інших країн Альянсу. 

У цьому році схвалено 
нову Стратегію національ-
ної безпеки України. Роз-
роблено і затверджено Во-
єнну доктрину, Концеп-
цію реформування сектору 
безпеки і оборони. Розпоча-
то роботу над законопроек-
тами «Про стратегічне пла-
нування в секторі оборони 
і безпеки України», «Про 
основи національної безпе-
ки України» тощо.

Ще одна новація — про-
ект «Волонтерський де-
сант»: створені при Мін-
оборони мобільні групи во-
лонтерів, які працюють у 
штабі АТО, зобов’язалися 
допомагати військовим у 
забезпеченні їх продукта-
ми та одягом, наданні юри-
дичних консультацій то-
що. Також волонтери до-
лучилися до реалізації 
восьми програм стосовно 
реформування. 

Уряд і надалі активно ре-
формує армію. Насамперед 
у його планах: максималь-
на адаптація ЗСУ до стан-
дартів НАТО, інтегруван-
ня структури Мін оборони і 
Генштабу, чітке розмежу-
вання повноважень керів-
ників структурних підроз-

ділів і посилення їхньої від-
повідальності за результа-
ти виконаних робіт, опера-
тивне забезпечення ЗСУ 
озброєнням, технікою та 
іншим оснащенням, виро-
блення нової системи пла-
нування й управління.

І результати роботи, про-
веденої Кабінетом Міні-
стрів, говорять самі за себе: 
після запровадження елек-
тронних закупівель Мінобо-
рони зекономило 176 міль-
йонів бюджетних гривень. 

З-поміж цьогорічни х 
досягнень Міністерств а 
оборони — і завершенн я 
формування єдиного ре-
єстру війсь ково зобов’я-
заних. Пла нується сфор-
мувати командування Сил 
спецоперацій, а також ре-
формувати військкомати 
у єдині центри обслугову-
вання військовослужбов-
ців. Нині утворено 138 но-
вих військкоматів.

Серед першочергових 
дій Уряду щодо реформу-
вання у військовому відом-
стві на 2016 рік — зміцнен-
ня протиповітряної оборо-
ни й Військово-Морських 
сил, збільшення кількос-
ті військово службовців за 
контрактом і переосна-
щення Збройних сил, а та-
кож забезпечення військо-
вослужбовців житлом і 
збільшення грошового за-
безпечення. 

Скільки грошей надано Міністерству оборони на 2015 рік
Міністерству оборони України передбачено 48,0 млрд грн

Розвиток озброєння 
і військової техніки (20,0%)  

Підготовка 
Збройних сил (4,4%)

Утримання 
Збройних сил (75,6%)  

9 589,4
млн грн

2 108,2 млн грн36 278,8
млн грн

(у 2,5 раза більше
порівняно з 2014 р. —

3 962,1 млн грн)

(в 1,9 раза більше
порівняно з 2014 р. —

1 107,7 млн грн)

(в 1,6 раза більше
порівняно  з 2014 р. —

22 266,5 млрд грн)
Джерело: Урядовий портал

ДОВІДКА «УК»
Військам поставлено 98,6 тисячі бронежилетів, 99,6 тисячі 

кевларових шоломів, 336,4 тисячі комплектів літніх польових 
костюмів, 310 тисяч пар берців, 216,7 тисячі утеплених курток, 
122,7 тисячі костюмів захисту від води, 100,7 тисячі спальних 
мішків.


