
1,7% ВВП
ДЕФІЦИТ 

60,9% до ВВП державний 
та гарантований борг

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ФІНАНСИ
+3,2%*

реальний ВВП  
за 2018 р.

зростає 12 кварталів поспіль
* Оцінка МЕРТ

+$2,4 млрд
чистий приріст  

прямих іноземних 
інвестицій  
за 2018 р.

+$11 млрд
прямих іноземних  

інвестицій  
за останні  

4 роки

+19,9%
(337 млрд грн) капітальні 

інвестиції за 9 міс. 
2018/2017

+15%
експорт товарів  

до ЄС  
за 2018 р. 

+7,8%
індекс 

сільськогосподарського 
виробництва

+4,4%
індекс  

будівельної  
продукції

957 об’єктів виробничого призначення збудовано і реконструйовано у 2018 р.:  
виробничі комплекси, цехи, склади, овоче- та зерносховища, електростанції

71 місце (у 2018 р.) у рейтингу Doing Business  (112 місце – у 2013 р.)

СПРИЯТЛИВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ І БІЗНЕС-КЛІМАТ

Понад 760 актів, які заважали розвитку бізнесу, змінено або втратили чинність (з початку ініціативи)

26 рішень щодо дерегуляції у сферах електроенергетики, агрохімії, будівництва, лісового господарства,  
надрокористування, митного контролю, телекомунікацій, трудових відносин тощо

Запровадження ризик-орієнтованого підходу

 Інспекційний портал – відкритий доступ до Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду 
(контролю)

27 ДБН переглянуто: 200 змін, що відповідають світовій практиці 

2,1 тис. національних стандартів, гармонізованих з ЄС
76 розстрочок ПДВ на імпорт обладнання на 24 міс.: вартість обладнання більше 1 млрд грн  
(розстрочено 213 млн грн) 

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ

+53,2 МЛРД ГРН – ПРИРІСТ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ

 «ЄДИНЕ ВІКНО» – понад  99% митних оформлень 

імпорту станом на 01.02.2019 р.

 Посилення контролю: 

+45% протоколів про порушення митних правил 

+4 рази вартість товарів, при переміщенні яких 

виявлені порушення митних правил

 Боротьба з «сірим імпортом» 24/72

+13,4% митних платежів, сплачених фіз. особами

 Практична реалізація таргетингу найбільш ризикових 

зовнішньоекономічних операцій

 Впровадження Єдиного рахунку для сплати митних 

платежів

+62,9
млрд грн 

додаткові надходження 
2018/2017 (+18,8%) *без митниці

– 9 млн  
користувачів

– новий сервіс –  
передзаповнення  

податкових декларацій

Розвиток «Електронного кабінету»

РЕФОРМА ДФС

 утворення ДПС і ДМС

 концептуальні напрями їх реформування 

 створення міжвідомчої робочої групи з питань  

    їх реформування

Вдосконалено податкове адміністрування

Автоматично відшкодовано ПДВ

131,7 МЛРД ГРН 

                                                                       

+11,6 МЛРД ГРН  
+9,7%  2018/ 2017

$20,8 млрд
(+10,6% до 2017 р.) міжнародні  

резерви НБУ на 31.12.2018 –  

найвищий показник за більш ніж 5 років 

(з серпня 2013 р.)

234,1 
млрд грн

доходи загального фонду  

місцевих бюджетів (без  

міжбюджетних трансфертів) 

+21,5% до 2017 р.

+1,6 раза до 2016 р.

+2,3 раза до 2015 р.

928,1 
млрд грн

доходи державного бюджету

+17,0%  до 2017 р.

+1,5 раза  до 2016 р.

298,9 
млрд грн

трансферти з державного 

до місцевих бюджетів

+9,7% до 2017 р.

+1,5 раза до 2016 р.  

349,9 
млрд грн

погашення  

і обслуговування  

держборгу 2018 р.

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

+1,7 раза   
до 2017 р.

+2,6 раза   
до 2016 р. 

+4 рази  
до 2015 р.

Спрощення порядку реєстрації та застосування РРО 
(реєстратор розрахункових операцій)
E-RECEIPT: безкоштовні онлайн-реєстрація РРО і про-
грамне забезпечення, електронний облік/пошук чеків
15 узагальнюючих податкових консультацій
BEPS проти ухилення від сплати податків – підписано 
Багатосторонню конвенцію MLI

РОЗШИРЕННЯ УГОД ЗВТ

 З ІЗРАЇЛЕМ – підписана у січні 2019 р.: експорт $580 млн (2018 р.)
 З КАНАДОЮ працює з 2017 р.: експорт $78,2 млн (2018 р.) +55,1% до 2017 р.

$57,1 млрд
експорт товарів і послуг:

+8,6% – 2018/2017

ЄС НАЙБІЛЬШИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПАРТНЕР УКРАЇНИ

42,7% загального обсягу торгівлі

+1,5 раза експорт товарів до ЄС 2018/2016

КОНВЕНЦІЯ ПАН-ЄВРО-МЕД

із 01.02.2018 – Україна учасниця Конвенції

із 01.01.2019 – Україна почала застосовувати положення Конвенції

ВИХІД УКРАЇНИ НА СВІТОВІ РИНКИ

ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ 

 Понад 1000 підприємців 
продовжує навчання в рамках  

освітніх програм  
«Експортна революція» та  

«Креативний експорт в Україні»

 запущено послугу  
для іноземних імпортерів  
щодо пошуку українських 

постачальників товарів: скористалось 
понад 70 іноземних компаній

 розроблено та імплементовано  
Експортний  

бренд України

ОФІС ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ТА ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙ (UKRAINE INVEST)

7 компаній зі світовим ім’ям оголосили  

про $1,1 млрд інвестицій  

(Scatec Solar (Норвегія) – $315 млн у сонячні 

електростанції потужністю 251 МВт 

у Черкаській та Миколаївській обл.,  

Horizon Capital (США) – $200 млн, NBT (Норвегія)  

– $173 млн перша черга (125 МВт) вітрової 

електростанції в Херсонській обл. тощо)

$2,8 млрд інвестицій  
портфель потенційних інвесторів 

на кінець 2018 р. (в активній розробці): 

понад 10 світових брендів –  

IKEA (Швеція), Skoda (Чехія), GE Power (США),  

Wizz Air (Угорщина) 

ДОРОГИ
 >3 800 км  

Рекордний показник протяжності 
відремонтованих та збудованих доріг  

державного, регіонального  
та місцевого значення 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)

АВІАПЕРЕВЕЗЕННЯ
 20,55 млн  

пасажиропотік  
аеропортів (+25% до 2017 р.):  

вперше в історії України  
перевищив 20 млн 
 48 нових маршрутів

ПОРТИ ТА РІЧКОВЕ СПОЛУЧЕННЯ 
135 млн т вантажів (+2,6 млн т)  
оброблено у морських портах

ЗАЛІЗНИЦЯ
16,9 млрд грн інвестицій: +55%
до 2017 р. – 5-річний рекорд!
3,4 тис. вантажних вагонів  

придбано та виготовлено уперше за 25 років 
309 км колій реконструйовано

30 локомотивів General Electric отримано
115 локомотивів капітально 

відремонтовано

 ТРАНСПОРТ
РЕАЛІЗУЄТЬСЯ НАЦІОНАЛЬНА ТРАНСПОРТНА СТРАТЕГІЯ

у цифрах і фактах



ЕНЕРГЕТИКА

На 4,8 млн тонн або на 54%  
зменшили споживання дефіцитного  
антрацитового вугілля завдяки: 

 введенню в експлуатацію 3-го 
гідроагрегата Дністровської ГАЕС

 введенню в роботу ПЛ 750 кВ  
«Рівненська АЕС – ПС Київська» 

 технічному переоснащенню 
7 енергоблоків ТЕС у 2016-2018 рр. 
на 3,3 млн т заміщено на вугілля,  
яке видобувається в Україні

 0 млрд м3 природного газу від Газпрому  
за 2015-2018 рр.

 0 млрд кВт∙год імпорту електроенергії з РФ  
за 2016-2018 рр.

 -24,8% скорочення  (з 14,1 до 10,6 млрд м3)  
імпорту газу до 2017 р.: всі поставки з Європи

 На 30% зменшили залежність  
від постачання російського ядерного палива 

завдяки 6 поставкам свіжого ядерного палива  
компанії «Westinghouse» США

 21 млрд м3 (+2,5% до 2017 р.) загальний 
видобуток газу (УГВ + Укрнафта + незалежні 

видобувники) 

 +3 рази потужностей відновлюваної електроенерге-
тики (848 МВт) отримали «зелений» тариф (2018/2017)

 +38,8% 2018 рік проти 2017 року – виробництво 
альтернативної електроенергії (ВЕС, СЕС, біомаса)

 +19,4% збільшення у 2018 р. експорту електроенергії  
(з 5,2 до 6,2 млрд кВт∙год)  порівняно з 2017 р.

ЕНЕРГЕТИЧНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА АПК 70 млн т – рекордний урожай 

зернових та зернобобових за всю 

історію незалежності України при 

рекордній урожайності – 47,2 ц/га

 39,3% валютних надходжень від ек-

спорту аграрної продукції ($18,8 млрд)

 Україна в ТОП-5 експортерів 

до країн ЄС аграрної продукції

 Україна – експортер №1 

соняшникової олії та макухи, №4 ячменю 

та кукурудзи, №5  пшениці та продукції 

з неї, №6 вершкового масла, №7 м’яса 

птиці, №9 цукру

 Відкрито нові ринки: м’яса птиці 

(Албанія, Республіка Гана, Гонконг, Ма-

рокко, Сингапур), молочної продукції 

(Республіка Македонія), цукру (КНР), 

яблук (Індія)

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ

 +1,9 раза зростання надходжень до місцевих бюджетів 
від плати за використання державних с/г земель у 2018 р. 
до 219,8 млн грн

 Доступність та прозорість отримання послуг у сфері 
земельних відносинТВАРИННИЦТВО

2,4 млрд грн

51 об’єкт введено в експлуатацію 
Підтримка утримання худоби та птиці 

1 571 суб’єкт господарювання  

152,5 тис. фізичних осіб

ОНОВЛЕННЯ С/Г ТЕХНІКИ 
913 млн грн 

17 182 од. техніки та обладнання 
придбано (заг. вартістю 4,4 млрд грн)

>7 тис. суб’єктів господарювання  
скористалося підтримкою,  
у т. ч. 3,6 тис. фермерів

САДІВНИЦТВО
394,3 млн грн 
3,9 тис. га закладено насаджень 
(+2,8 тис. га до 2017 р.) 
25% коштів на закладення садів 
освоєно фермерськими  
господарствами

На 14 тис. т ємністю  
побудовано холодильників з РГС 

ЗДЕШЕВЛЕННЯ КРЕДИТІВ
266 млн грн: 
723 позичальники  
отримали кредитів  
на суму 8,5 млрд грн  
та інвестували  
у розширення виробництва

Електронне погодження  
документації із землеустрою  

за принципом 
екстериторіальності 

Скоротився: термін погодження 
від 30 до 5 днів, відсоток  
відмов – з 90% до 10%
(181,9 тис. документів  

погоджено онлайн)

Проведено 
загальнонаціональну  

нормативну грошову оцінку
Вперше з 1995 р. оцінено  
усі 35,4 млн га с/г землі  

за межами населених пунктів;
лише за перший місяць дії 

оцінки послугою з отримання 
інформації скористалося  

387,4 тис. осіб

Запроваджено  
електронну реєстрацію 

земельної ділянки 
Термін реєстрації  
скорочено вдвічі 

52,3% зареєстрованих  
земельних ділянок –  

на підставі електронних 
заяв (645,7 тис. документів 

зареєстровано онлайн)

Запроваджено електронні 
земельні торги з продажу 

прав оренди 
Річна орендна плата зросла 

з 8,2% до 19,6% від НГО.
Надходження до місцевих 

бюджетів від плати за викори-
стання с/г земель зросло  

із 118 млн до 219 млн грн

ЕФЕКТИВНЕ УРЯДУВАННЯ

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
ОЦІНКА ВПЛИВУ 
НА ДОВКІЛЛЯ  
(ЗАКОН 2017)

Зареєстровано 
1 749 справ

Проведено 
>500 слухань

Видано  
>250 висновків ОВД

СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА (ЗАКОН 2018)
Оцінка довгострокових програм розвитку із врахуванням наслідків для 
довкілля за правилами ЄС
ОБОВ’ЯЗКОВА для державних програм, генпланів, містобудівних планів, 
стратегій розвитку областей, державних, місцевих галузевих програм

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД (ПЗФ)

Виділено 238 млн грн, що в 14,5 раза більше, ніж у 2017 р.  
(транспорт, приміщення, обладнання)

Створено >90 територій ПЗФ місцевого значення ≈7 000 га

Схвалено 6 проектів про збільшення площі природно-заповідного 
фонду на 50 000 га

Подано до Секретаріату Бернської конвенції пропозиції щодо створення 
60 нових територій Смарагдової мережі ≈1 285 000 га

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ
118 електронних послуг доступно на Урядовому порталі kmu.gov.ua (+50 до 2017 р.)
+3 рази зросла кількість звернень за послугами в електронному вигляді
Найбільш соціально затребувані е-послуги (кількість користувачів 2017–2018 рр.): 

ВІДКРИТІСТЬ УРЯДУВАННЯ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

2014-2018 рр.
 525 тис. родин отримали 6,2 млрд грн  

«теплих кредитів» (2,4 млрд грн 
відшкодовано з ДБ)

2018 р. 
 Видано 22,5 тис. «теплих» кредитів  

   на 1,1 млрд грн (у т. ч. 1 604 кредити  
   на 463 млн грн для ОСББ)

 171 місцева програма енергоефективності, 
   на 166 млн грн (+30% до 2017 р.)

 178 місцевих органів влади запровадили  
   енергоменеджмент/енергомоніторинг  
    (+3 рази ніж у квітні 2017 р.)

 Створено Державний фонд енерго- 
   ефективності: ДБ – 1,5 млрд грн,  
   ЄС – >100 млн євро

 18.01.2019 – запуск програми «Перші 
ластівки»: 15 ОСББ 

 10 проектів на 26 млн грн, мета:  
    протестувати процедури Фонду

ПРИВАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ  
ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

 Новий закон про приватизацію
2019 р. – старт великої приватизації

 +1,45 млрд грн від оренди держмайна
+37% (2018/2017) )

 Професійні наглядові ради в АТ «Укрзалізниця»,  
НЕК «Укренерго», АТ «Укрпошта»

 ДП «Адміністрація морських портів України», ДП 
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль» – 1 кв. 2019 р.

 39,7 млрд грн +1,6 раза (2018/2017) частина 
чистого прибутку та дивіденди щодо господарсь-
ких товариств, у статутних капіталах яких є дер-
жавна власність, та державних підприємств

 Затверджений план дій із впровадження 
Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»

 Органами виконавчої влади проведено понад 
3 200 консультацій із громадськістю

РЕФОРМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 Позитивна зовнішня оцінка:
– Програма SIGMA: якість державного управління 
в Україні не поступається балканським країнам-
кандидатам на вступ до ЄС
– ЄС: 15,5 млн євро бюджетної підтримки за 
виконані показники реформи
– Індекс глобальної конкурентоспроможності: 
зростання на 34 позиції за показником «Прозорість 
формування державної політики»
 Уряд схвалив законопроект «Про адмініст-

ративну процедуру» – встановлює чіткі правила 
взаємодії держави та громадян і бізнесу

 Вперше проведено і оприлюднено результати 
оцінки діяльності державних службовців категорії «А»

 Прозорі конкурси: 1 325 конкурсів та 31 710 
кандидатів

 142 особи з числа молоді пройшли стажування 
в ЦОВВ за Національною програмою стажування 
та програмою «Державотворець»

 Залучення молоді: 60% генеральних директорів 
молодших 40 років, наймолодший – 28 років

 Гендерний баланс: 40% генеральних  
директорів – жінки

career.gov.ua – портал вакансій нової держслужби

БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
Доходи загального фонду місцевих бюджетів 
(без міжбюджетних трансфертів)        

+3,3 раза 2018/2014 рр., +21,9% 2018/2017 рр.

Державна підтримка розвитку територій  
>37 млрд грн

 18,1 млрд грн на розбудову доріг
 10,7 млрд грн ДФРР, субвенцій на інфра-

структуру ОТГ та на соціально економічний розвиток 
окремих територій

 3,9 млрд грн на розвиток АПК
 2 млрд грн на розвиток охорони здоров’я 

в регіонах
 1,1 млрд грн на «Нову українську школу»
 1,4 млрд грн інші напрями

 Сформовано: 876 ОТГ 
(+211 ОТГ за 2018 р.)

 68% населення (ОТГ та 
міста обласного значення)

 1,45 млн га земель  
передано 647 ОТГ

Державна підтримка інфраструктурних 
проектів у регіонах у 2018 р.
5 281 ПРОЕКТ
Освіта 899 проектів
Водопостачання і водовідведення  
214 проектів
Охорона здоров’я і соцзахист  
774 проекти
ЦНАПи та адмінбудівлі 107 проектів
Культура 228 проектів
Газ, тепло, енергопостачання, у т. ч. 
освітлення 706 проектів
Спорт 626 проектів
Спеціалізовані транспортні засоби  
901 проект

 Запущено сервіс Mobile ID
 Підключено всіх надавачів послуг  

до системи id.gov.ua
 118 електронних послуг доступно на Урядо-

вому порталі
 +3 рази – кількість звернень за е-послугами

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

PROZORRO
 1,1 млн процедур закупівель на суму 657 млрд грн.
 147 тис. учасників 
 ~30 млрд грн – позитивний ефект
 Система електронних довірчих послуг (Мін’юст) 
 17 місце у рейтингу відкритих даних Open Data Barometer
 openbudget.gov.ua – відкриті дані про Держав-

ний та 9 683 місцеві бюджети

7 554 фермерських господарств отримали державну підтримку 
763,9 млн грн

 Із 1 січня 2019 р. винятково  
конкурентні процедури – аукціони 

та інвестиційні конкурси щодо надан-
ня спеціальних дозволів: – виставлено 
17 лотів (нафтогазоносних ділянок) – 

перші електронні аукціони –  
у  березні-квітні 2019 р.

 Реалізується закон про дерегуляцію 
у нафтогазовидобувній галузі 

 Схвалено Дорожню карту з проведення  
нафтогазових аукціонів

 Класифікація запасів корисних копалин – 
за міжнародним стандартом

 Введено стимулюючу рентну ставку 
на нові свердловини:

 12% (із покладів, які повністю/частково  
залягають до 5 000 м)

6% (із покладів, які повністю залягають понад 
5 000 м) мораторій на зміну – 5 років
 Скасовано обов’язкову переоцінку 

запасів кожні 5 років
 Забезпечено прозорість, публічність 

геологічної інформації

ДЕРЕГУЛЯЦІЯ  
НАДРОКОРИСТУВАННЯ

у цифрах і фактах



СОЦІАЛЬНА СФЕРА ОСВІТА
НОВА ЯКІСТЬ ОСВІТИ

Затверджено
Державний стандарт початкової освіти, типові освітні програми  
для 1-4 класів

Старт реформи «Нова українська школа» 
448,6 тис. першокласників із 1 вересня 2018 р. навчаються  
за новими стандартами

Масштабне підвищення кваліфікації вчителів
2,1 тис. тренерів–педагогів підготовлено
105,7 тис. педагогічних працівників підвищили кваліфікацію

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

НОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
«Нова українська школа» закуплено:

СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ДІТЕЙ–СИРІТ

Придбано/побудовано:
 70 приміщень для дитячих будинків сімейного типу
 829 квартир для забезпечення житлом дітей-сиріт  

із числа випускників інтернатних закладів – вперше

Будівництво малих групових будинків:
 у 2018 р. – розпочато будівництво 9 будинків
 у Держбюджеті-2019 виділено 717,7 млн грн

ЗАРОБІТНА ПЛАТА

мінімальна зарплата 
+3 раза в нацвалюті  
(з 1 378 грн на 01.04.2016  
до 4 173 грн на 01.01.2019)
+2,8 раза у доларовому еквіваленті
(з $53,5 на 01.04.2016 до $150,7 на 01.01.2019)

середньомісячна заробітна плата:
+1,8 раза у доларовому еквіваленті 
(з $182 на 01.04.2016 до $325,7 
на 01.01.2019)
+1,9 раза в нац. валюті (з 4 686 грн 
на 01.04.2016 до 8 865 грн на 01.01.2019)
в тому числі у 2018 р.:
+24,8% в нац. валюті (з 7104 грн у 2017 р.  
до 8 865 грн у 2018 р.)
10 573 грн – середня заробітна плата 
у грудні 2018 р.

ІНКЛЮЗИВНА  ОСВІТА
 504 млн грн – цільові видатки на  інклюзивну освіту збільшено  

у 2,4 раза проти 2017 р.

 Створено 516 інклюзивно-ресурсних центрів, 24 ресурсних центри 
підтримки інклюзивної освіти

 +4,7 тис. – кількість учнів з особливими освітніми потребами  
(з 7 179 учнів – у 2017/2018 н.р. до 11 839 учнів – у 2018/2019 н.р.)

 Підвищили фахову компетентність 1 575 педагогічних працівників, 
які працюють в інклюзивних класах загальноосвітніх шкіл, 
200 працівників інклюзивно-ресурсних центрів

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
 50 навчально-практичних центрів створено у 2018 р. – 100 млн грн

 5 НПЦ створено із залученням коштів соціальних партнерів 

 Запроваджено елементи дуальної форми навчання: 

7,2 тис. учнів навчаються у 198 закладах за 114 монопрофесіями  
> 800 роботодавців
17 стандартів професійної (професійно-технічної) освіти затверджено

комп’ютерне обладнання  
9,5 тис. інтерактивних 

проекторів, 19,2 тис. ноутбуків,  
8 тис. планшетів/нетбуків,  

16,5 тис. багатофункціональних 
пристроїв та ін.

сучасні меблі 
364,2 тис. одномісних учнівських 
комплектів, 9,2 тис. двомісних, 

6,9 тис. комплектів для вчителів, 

77,1 тис. меблів для зони 
відпочинку

дидактичні матеріали
361 тис. друкованих засобів 

навчання, 164,2 тис. моделей, 
макетів, 16,8 тис. музичних 

інструментів та ін.

близько 5 тис. шкіл отримали  
обладнання для  природничо- 

математичних кабінетів

НАУКА
 Національний фонд 

досліджень (Держбюджет-2019 –  
262,4 млн грн) – грантова 

підтримка   фундаментальних та 
прикладних наукових досліджень 

на умовах відкритих конкурсів 

 8 міжуніверситетських 
центрів колективного користу-

вання науковим обладнанням 
у закладах вищої освіти створено

 Запроваджено держав-
ну атестацію закладів вищої 
освітибазове фінансування 

науки в університетах (Держбюд-
жет-2019 – 100 млн грн)

 +1,6 раза обсяг фінансової 
підтримки наукових програм  

та стипендіальних програм  
для молодих вчених  

(із 58,2 млн грн у 2017 р.  
до 94,9 млн грн   

у 2018 р.)

 Розширено доступ  
до електронних наукових баз 
даних для науковців, студентів, 

аспірантів за кошти  
державного бюджету – Scopus  

(із 67 закладів у 2017 р.  
до 135 у 2018 р.), Web of Science 

(із 64 закладів у 2017 р.  
до 105 у 2018 р.)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Новий зміст освіти: стандарти вищої освіти – 214 розроблено,  
55 – затверджено

Розвиток інституцій забезпечення якості вищої освіти
– затверджено новий склад Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти
– створено нормативну базу для запровадження інституту освітнього 
омбудсмена
– ухвалено рішення про утворення Національного агентства кваліфікацій

Вступ до закладів вищої освіти
– 59,2% бюджетників зараховані за першим пріоритетом
– єдиний іспит для здобувачів юридичної та медичної освіти
– запровадження єдиного вступного іспиту з іноземної мови на вступ 
до магістратури
– збільшилось більш ніж у 2 рази кількість вступників із тимчасово оку-
пованих територій (2016/2018 рр.)

ДЕТІНІЗАЦІЯ РИНКУ ПРАЦІ
 +26% (+372,4 тис.) прийнятих на роботу осіб  

за вересень-грудень 2018/2017,  
тоді як за перші 8 міс. 2018 р. було зниження
 +71% (+48,1 тис.) суб`єктів господарювання 

зареєстровано за вересень-грудень 2018/2017,  
тоді як за перші 8 міс. 2018 р. було зниження
 Максимальний ефект досягнуто у традиційно 

«тіньових» сферах: торгівля,  
громадське харчування, будівництво

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПОСТРАЖДАЛИХ 
УЧАСНИКІВ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ

108 сім’ям загиблих та 1 217 постраждалим  
виплата допомоги

321 млн грн у 2018 р., 213,1 млн грн у 2014-2017 рр.

Встановлено статус «Постраждалий учасник Революції 
Гідності» із поширенням на цих осіб пільг, передбачених 
для учасників бойових дійСОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ЛЮДЕЙ 

З ІНВАЛІДНІСТЮ

 +412,7 грн (+24,2%) – середня  пенсія 
по інвалідності (2018/2016)  
(з 1 705,9 грн – 01.01.2017 до 2 118,6 грн – 01.01.19)  

 +1 052 грн (+1,5 раза) – виплати потерпілим 
на виробництві (2018/2016) 
(з 2 041,9 грн – 01.01.2017 до 3 093,9 грн – 01.01.2019)

 318,5 тис. технічних засобів реабілітації – понад 
1 млрд грн  

 Новий порядок забезпечення – індивідуальний підхід  

 Створення служб перевезень осіб  
    з інвалідністю на візках:  
    – 25 спеціально обладнаних автомобілів –  
       придбано Урядом 

 Оновлено ДБН – для створення безбар’єрного 
середовища

2019 р. 
 Онлайн квитки для осіб з інвалідністю 

(Укрзалізниця)
 +2,8 раза – видатки на кохлеарну імплантацію  

    (операція з протезування слуху): 450 млн грн –  
    2019 р., 159 млн грн – 2018 р.  
    – ліквідація черги

 Запроваджено соцдопомогу особам, 
які доглядають за тяжко хворими дітьми, яким ще 
не встановлено інвалідність – 1 497 грн

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2018 р. 
2 645,67 грн – середній 
розмір пенсії +1,5 раза  
(+942,24 грн) (з 1 703,43 

на 01.04.2016  
до 2 645,67 на 01.01.2019)

2019 р.
вперше  

автоматична індексація  
пенсій з 01.03.2019

2018 р. 
549,6 тис. пенсіонерів 

+1 476 грн

2019 р.
454,5 тис. пенсіонерів 

+761 грн

Підвищення пенсій військовим

ПІДТРИМКА СІМЕЙ З ДІТЬМИ

«Пакунок малюка» –
набір із 25 необхідних  
для новонародженого  

речей –  
із 1 вересня 2018 р.
Понад 120 тис. сімей  

отримали «пакунок маляти»
Економія при закупівлі  

до 30% (конкурсні  
процедури ЮНОПС)

+24,2 тис. місць
створено  

у дитячих садках 

на 13,2 тис.  
скорочено чергу  

до дитячих садочків

 
«Муніципальна няня» – 
у Держбюджеті-2019 р. –  

490 млн грн
Е-послуги: реєстрація  

народження,  
грошова домопога

2019 рік – E-малятко:  
9 послуг  

за 1 онлайн- 
зверненням  

за 10 хв.

Держбюджет-2019 
 24,7 млн грн – забезпечення житлом 
 забезпечення технічними засобами реабілітації (всього  

1 510,7 млн грн)

МОЛОДЬ 

КУЛЬТУРА
ПІДТРИМКА КІНОІНДУСТРІЇ

1 млрд грн виділено з Держбюджету 
на підтримку кіноіндустрії

49 фільмів – завершено виробництво,  
з них 22 фільми вийшло в прокат 

 65 договорів підписано  
на виробництво фільмів

 Вперше 15 телесеріалів  
запущено у виробництво

 293 культурно-мистецьких проектів 
профінансовано Українським  

культурним фондом  

986,5 ТИС. (714 НАЗВ) 
УКРАЇНОМОВНИХ ВИДАНЬ  

ПРИДБАНО ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ 
ФОНДІВ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК

 Для державних мистецьких шкіл-інтернатів 
закуплено: музичні інструменти  

(на сумму 17,9 млн грн), навчальне об-
ладнання та комп’ютерна техніка (на суму 

1,1 млн грн)

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТЬ
 Будівництво «Національного 

меморіального комплексу Героїв Небесної 
Сотні – Музею Революції Гідності»

 Будівництво ІІ черги Національного 
музею «Меморіал жертв Голодомору» 

 Створення музею історії Бабиного Яру

+700 регіональних і місцевих 
молодіжних центрів  
різної форми власності  

(сформовано нормативно-правову базу)
 

+11,1 тис. місць для стажування 
та працевлаштування молоді – 

«Український Пакт заради молоді-2020» 
(210 партнерів в освітньому секторі)

Національний конкурс «Молодіжна столиця України»
Переможці:  2018 р. – Львів
                     2019 р. – Кам’янець-Подільський

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

 Впроваджено 
комплексну  

програму 
«Молодіжний 

працівник 
в об’єднаних 

територіальних  
громадах»  

≈ 900 молодих 
людей пройшли  

навчання у рамках 
цієї програми

 Утворено Координаційні ради з питань національно-
патріотичного виховання при усіх місцевих державних адміністраціях

 Прийнято 6 обласних програм національно-патріотичного 
виховання 

 ≈ 2 рази збільшилась чисельність молоді, охопленої 
всеукраїнськими заходами  національно-патріотичного виховання  
(понад 517 тис. у 2018 р./понад 270 тис. у 2017 р.)

 ≈ 600 осіб пройшли навчальні семінари та тренінги та здобули 
відповідні компетенції у даній сфері 

 28 проектів національно-патріотичного виховання реалізовано
              17 інститутів громадянського суспільства задіяно
               >252 тис. осіб  охоплено

 У прикордонних районах України впроваджується національно-
патріотичне виховання – проект «Джура-Прикордонник»

Обладнано кабінети української мови в школах з навчанням мовами 
національних меншин (закуплено 632 персональних комп’ютери/ноут-
буки, 533 багатофункціональних пристроїв з витратними матеріалами, 
139 зовнішніх аудіо систем, 2,7 тис. комплектів учнівських меблів 
та інше)

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

у цифрах і фактах



ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
БУДІВНИЦТВО СУЧАСНОГО  

ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНОГО ЦЕНТРУ  

НДСЛ «ОХМАТДИТ»

Введено в експлуатацію І пусковий комплекс

 ЦЕНТР РАДІОЛОГІЇ (відділення променевої 
та радіонуклідної діагностики – проведено 1,8 тис.  
досліджень МРТ; 3,9 тис. – УЗ-досліджень; проліко-
вано в відділенні променевої терапії 60 пацієнтів, 
на лікуванні 8 дітей)

 ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ (обстежено та прийнято  
3,4 тис. – донорів крові та 2,2 тис. – донорів тромбо-
концентрату; виготовлено 6,2 тис. л донорської крові)

Будівництво ІІ пускового комплексу (2018/2019)
– близько 20 відділень – у тому числі центр дитячої 
гематології, онкології і трансплантації кісткового  
мозку, відділення трансплантації кісткового мозку  
та інтенсивної мегадозової хіміотерапії, центр 
екстреної медицини на 450 хворих за добу
– у 4 рази збільшиться кількість процедур із трансплан- 
тації кісткового мозку. Збільшиться вдвічі кількість 
операцій

ПРОЗОРА ТА ЕФЕКТИВНА ЗАКУПІВЛЯ ЛІКІВ

Забезпечено 
наявність всіх вакцин за 
національним календа-
рем щеплень до 2021 р.

За рахунок  
ефективних  
закупівель  

(кошти  
Держбюджету-2018):

на 100% – 
антиретровірусна 

терапія, донорство 
крові, скринінг,  

аутизм, дитя-
ча онкологія, 

мукополісахаридоз,  
туберкульоз,  

стент-системи
понад 95% –  

орфанні захворювання,  
дитячий діаліз, 

нанізм, тести ВІЛ, 
трансплантація ЛЗ

Інформація 
про наявність ліків 

у лікарнях доступна 
онлайн

СПОРТ
 88 міжнародних змагань проведено в Україні
 112 тисяч вболівальників із різних країн світу

Фінальні матчі Ліги Чемпіонів УЄФА та Ліги Чемпіонів 

серед жінок сезону 2017/2018

Чемпіонат Європи із пляжного волейболу серед 

спортсменів із порушенням слуху  

(15 країн)

Чемпіонат світу з хокею серед юніорів  

(6 країн-учасниць)

Чемпіонат світу зі стрибків у воду серед юніорів (42 

країни)

Чемпіонат світу з кікбоксингу ІСКА (15 країн)

Участь національних збірних команд  
у міжнародних змаганнях

З олімпійських видів спорту – 813 змагань  

(вибороли 434 нагороди)

З неолімпійських видів спорту – 305 змагань  

(3 896 нагород) 

З видів спорту осіб з інвалідністю –  

119 змагань (840 нагород)

858 спортсменів готується у 12 центрах олімпійської підготовки 
(державних та регіональних)

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ

У 2,6 раза збільшено 
розміри винагород  

чемпіонам,  
призерам 

Паралімпійських 
і Дефлімпійських ігор 
$125 тис. – «золото»  
$80 тис. – «срібло»  
$55 тис. – «бронза»

Розміри  
винагород  

спортсменів 
з інвалідністю =  

розміру  
винагород спортсменів 

з олімпійських  
видів  

спорту

 
Вперше запроваджено 

надбавки тренерам  
штатних національних 

збірних команд 
із неолімпійських видів 

спорту за успішну 
підготовку спортсменів  

до 100% посадового 
окладу 

Вперше засновано  
100 стипендій  

Президента України 
для дітей з інвалідністю, 
які мають високі досяг-
нення у всеукраїнських 
спортивних змаганнях – 
щомісячна стипендія –  

4 054 грн

РОЗВИТОК СПОРТИВНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ

Відкрито 3 нових державних 

Центри олімпійської підготовки

 з легкої атлетики «Західний» 

(м. Луцьк) і «Східний» (м. Суми)

 із зимових видів спорту – «Івано-

Франківськ»

Держбюджет-2018 –  

150 млн грн, субвенція на 

будівництво/реконструкцію палаців 

спорту

Розпочато будівництво  

 спортивного комплексу 

у Рівненській області

 палацу спорту у м. Хмельницький 

Вперше за 6 років проведено 

експлуатаційне оновлення  

НСК «Олімпійський» (103 млн грн – 

кошти Держбюджету) 

 Комплекс приведено 

у відповідність до вимог УЄФА 

(зокрема система безпеки) 

 Отримано сертифікат 

підтвердження статусу арени класу 

«Еліт»

ДФРР (10%): реалізовувалось 

136 спортивних проектів  

887,7 млн грн

ІНФОРМАЦІЙНА СФЕРА
ІНФОРМАЦІЙНІ КАМПАНІЇ

 у 7 містах – фестиваль української музики «Твоя Країна fest»
 у 15 містах – фестиваль «Дні українського кіно»
 у 10 містах – виставки, присвячені 20-річчю підписання Хартії про особливе  

    партнерство між Україною та НАТО
 у 10 населених пунктах Донбасу – соціально-медійний проект для дітей «Велика  

    мандрівка Святого Миколая»

РОЗБУДОВА ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ НА ТИМЧАСОВО  
ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ

У рамках діяльності Комісії з питань забезпечення стабільного функціонування системи 
національного телебачення і радіомовлення при МІП забезпечено мовлення:

 Донецька обл.: 17 радіостанцій, 9 цифрових, 6 аналогових телеканалів
 Луганська обл.: 15 радіостанцій, 10 цифрових, 4 аналогових телеканали
 Херсонська обл.: 8 радіостанцій, 7 цифрових, 3 аналогових телеканали

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

УРЯДОВА КОМУНІКАЦІЙНА ПЛАТФОРМА «ЄДИНИЙ ГОЛОС»
У рамках урядової комунікаційної платформи «Єдиний голос» проведено:

 системну роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників 
комунікаційних підрозділів ЦОВВ

 понад 40 зустрічей та близько 50 тренінгів, семінарів, майстер-класів 
    10 863 інформаційно-комунікаційних заходи провели міністерства  
    протягом 2018 р., зокрема організовано:

 1 550 брифінгів та прес-конференцій
 публікацію 4 251 інтерв’ю, коментарів та статей
 1 838 участей у телерадіоефірах
 3 224 інших публічних заходів (зустрічі з експертами, представниками інститутів 

громадянського суспільства, участь у засіданнях за круглим столом тощо)

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ УКРАЇНИ В СВІТІ
Уряд затвердив бренд України «UkraineNOW»

 Бренд отримав одну з найбільш престижних премій у сфері дизайну –  
RedDot Design Award 2018 у категорії Corporate Identity

 Іміджева кампанія Ukraine NOW є найбільш масштабною маркетинговою кампанією 
Уряду за всі роки незалежності

 Бренд презентовано у Великій Британії, США, Данії, Португалії, Китаї,  
а також на численних публічних заходах за участю громадськості та бізнесу
В рамках популяризації України у світі за кордоном презентовано фільми 
«Кіборги», «Дякую», «Бранці Кремля»
Утворено державну установу “Український інститут”, завданнями якого 
є презентація та про сування іміджу України у світі, сприяння міжнародним обмінам та 
інтеграції України у світовий культурний простір, популяризація української мови та культур-
ного продукту за кордоном, поширення інформації про науко вий, освітній та туристичний 
потенціал нашої держави

ВІДНОВЛЕННЯ СХОДУ

 Збільшено пропускну спроможність КПВВ до 880 тис. осіб/місяць
 Повністю облаштовано 2 КПВВ «Мар’їнка» та «Станиця-Луганська» 
 Триває реконструкція: 3 КПВВ «Новотроїцьке», «Гнутове», «Майорське»  

    (Донецька область)
 Схвалено закон «Про протимінну діяльність в Україні»
 Знешкоджено 24,7 тис. вибухонебезпечних предметів
 Розміновано понад 4,3 тис. га та 16 га акваторії водних об’єктів
 Відновлено ДСНС 566 пошкоджених від обстрілів житлових будинків та об’єктів  

    інфраструктури
 Будується водовідливний комплекс на ш. Золоте ДП «Первомайськ-вугілля» –  

    запобігання затопленню прилеглих шахт Луганської обл. та уникнення екологічно- 
    техногенної катастрофи

1,6 млрд грн міжнародної технічної допомоги залучено на підтримку ВПО та розбудову миру
Енергетика

Повітряні лінії електропередач: 7 побудовано, 29 відновлено  

Розміновано 99,4 км трас магістральних ліній

Відновлено 6 електричних підстанцій

3,7 млн осіб забезпечено водопостачанням

86,7 тис. осіб забезпечено газопостачанням 

Захист політв’язнів та військовополонених
 Виплачено 17,2 млн грн на підтримку  осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок 

дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих 
територіях Донецької та Луганської областей, а також підтримку членів їх сімей:

– 71 громадянину України, якого було незаконно позбавлено особистої свободи та 
звільненим 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 р. (у розмірі 100 тис. грн)
– 77 сім’ям політичних в’язнів для забезпечення надання професійної правової допо-
моги (у розмірі 100 тис.  грн)
– Сім’ям 24 українських моряків, незаконно затриманих у результаті акту збройної 
агресії з боку Російської Федерації, що відбувся 25.11.2018 в районі Керченської про-
токи (у розмірі 100 тис. грн)

 Врегульовано надання щомісячної стипендії громадянам України, незаконно 
утримуваним Російською Федерацією

Проводиться необхідна робота для звільнення українських політв’язнів 
та інших громадян України

ДФРР – 141 проект
на розвиток інфраструктури  

ОТГ – 51 проект
місцеві бюджети –  
226 проектів

соціально-економічний  
розвиток – 315 проектів

надзвичайна кредитна програма –  
54 проекти

Реалізація проектів на території Донецької та Луганської областей –  
787 проектів

у цифрах і фактах

НОВА МОДЕЛЬ ФІНАНСУВАННЯ 
ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ

 створено Національну службу  
здоров’я України

 25 млн громадян обрали  
сімейного лікаря (60%)

 623 медзаклади у 2018 р. уклали договори  
з НСЗУ (виплачено за рік 3,4 млрд грн),  
на січень 2019 р. – 1 185 медзакладів  

(97% комунальних закладів)
 у 2-3 рази зросла заробітна  

плата лікарів та медсестер у закладах 
охорони здоров’я

ПРОГРАМА «ДОСТУПНІ ЛІКИ»
 7,5 тис. аптек (кожна третя)  

беруть участь у програмі
 261 торгове найменування  

лікарських засобів бере участь у програмі 
(+1,7 раза), 59 із них повністю  

безоплатні (+2,6 раза)
 референтне ціноутворення – зниження 
вартості ліків у середньому – на 30%

 понад 18 млн рецептів – 
відшкодовано 

 понад 1 млрд грн – компенсовано  
державою вартість ліків

ПРОГРАМА  
«РЯТУЄМО СЕРЦЯ УКРАЇНИ»

 26 ангіографів закуплено  
у 2017-2018 рр. (з держбюджету  

виділено 300 млн грн)
 24 тис. стент-систем американського  

та європейського виробництва  
закуплено за кошти держбюджету  

у 2018 р. – 100% потреби 
 Безоплатні стенти для невідкладних станів

 На 20% знизилась смертність від гострого  
інфаркту міокарда в 11 областях, де впро-
ваджують нову систему надання допомоги 

при інфаркті міокарда (2017/2015 рр.)



ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА  
І БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ

АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА

Вищий антикорупційний суд  
(фінансування, приміщення,  

виплати членам громадської ради)

ДБР (фінансування, приміщення,  
конкурси)

НАЗК:  
доступ до реєстрів, автоматизація логічного й 

арифметичного контролю декларацій

АРМА: запущено повноцінний  
процес управління  

арештованими активами  
(+9 млн грн надходжень)

ІНСТИТУЦІЙНА БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ

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

ЗАВДАННЯ: НЕ ДОПУСТИТИ КОРУПЦІЙНІ 

ПРОЯВИ

ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ 
З ПРАВ ЛЮДИНИ

Подано дві нові міждержавні заяви проти  
Російської Федерації, в тому числі щодо  
порушення прав захоплених українських 
військовослужбовців ВМС ЗСУ

В ЄСПЛ знаходиться 5 міждержавних справ 
України проти Росії:

 Щодо порушень прав людини на території АР Крим 
внаслідок анексії РФ 

 Щодо порушень прав людини на окремих територіях 
Донецької та Луганської областей 

 Стосовно фактів викрадення на території Донецької 
та Луганської областей дітей-сиріт та дітей-інвалідів  
представниками терористичних угруповань «ДНР» та «ЛНР» 
та їх незаконного або фактичного переміщення  
на територію Росії 

 Щодо порушення Росією прав українських політичних 
в’язнів

 Щодо захоплених українських моряків у Керченській 
протоці 25 листопада 2018 р.

Створено систему електронних 
довірчих послуг, що дозволяє:

 визнавати електронну ідентифікацію 
українських користувачів в усьому світі

 фіксувати реальний час підписання  
електронних документів

 отримувати публічні послуги на території всього ЄС
 забезпечити конфіденційність  

та повний захист персональних даних
 зареєструвати компанію  

або підписати договір онлайн
Зроблено крок до інтеграції в європейський 
інформаційний простір – забезпечено 
функціонування та ведення Довірчого списку

 26 офісів 
«Open Space» 

за європейськими 
стандартами замість 

звичних відділів ДРАЦС, 
принцип «єдиного 

вікна» для 14 послуг
 94 938 громадян  

скористалися послуга-
ми офісів «Open Space» 

 Без черг,  
без хабарів,  

без бюрократії
 >162 тис. свідоцтв 

про народження  
дитини виданих  
у 468 пологових  

будинках 

 >73 тис. заяв  
про реєстрацію місця 
проживання новона-

роджених дітей  
прийнято одночасно  

з отриманням свідоцтва  
про народження 
 >29 тис. шлюбів  
укладено у рамках 
пілотного проекту 
«Шлюб за добу»  

в 72 населених пунктах
 549 подружніх 

пар пережили ще 
раз хвилюючі весільні 
відчуття завдяки новій 

послузі «Ювілейне 
весілля»

БОРОТЬБА ПРОТИ ПОРУШЕННЯ  

ПРАВ БІЗНЕСУ ТА РЕЙДЕРСТВА

«МАСКИ-ШОУ СТОП»: посилено 
відповідальність службових, посадо-
вих осіб правоохоронних органів  
за неналежне виконання покладених 
на них обов’язків під час досудового 
розслідування

БОРОТЬБА ПРОТИ РЕЙДЕРСТВА

 1 369 скарг розглянуто Комісією  
    з питань розгляду скарг у сфері  
    державної реєстрації

 732 звернення розглянуто  
    антирейдерськими регіональними  
    міжвідомчими комісіями 

 скасовано незаконну реєстрацію  
    майже 6 тис. га землі, та понад  
    100 тис. м2 нерухомості

 >2 тис. виїздів мобільних точок  
   доступу до системи безоплатної  
   правової допомоги, прийнято  
   >22,6 тис. громадян

Забезпечення рівного доступу  

до правосуддя та правової допомоги

Безоплатна правова допомога стає ще  

доступнішою: об’єднуємо зусил-

ля професіоналів – 5 правових клубів 

PRAVOKATOR (Дніпро, Харків, Одеса, Львів, Київ) 

За безоплатною правовою допомогою  

звернулись:

 632 800 – до місцевих центрів надання безоплатної 

правової допомоги

 220 000 – до Єдиного контакт-центру

Мобільні консультаційні пункти здійснили  

13 414 виїздів

 WikiLegalAid – довідково-інформаційна  

платформа, що містить 1 400 правових консультацій

У рамках правопросвітницького проекту  

«Я МАЮ ПРАВО!» реалізуються ініціативи 

 #МаскиШоуСтоп

 #ЧужихДітейНеБуває

 #АгроРейдериСтоп

 #ХабарЗаНавчанняСтоп

 #ЗупиниНасильство

 #СтопБулінг

Аудиторія – понад 15 млн людей

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОБАЦІЇ 
ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ

4 модельні центри пробації 
європейського зразка  
у містах Кропивницькому, Луцьку,  
Полтаві і Черкасах
33,2 тис. досудових доповідей  
у 89% випадків думка персоналу  
пробації збігається з рішенням суду  
щодо доцільності застосування  
альтернативних покарань
3 пробаційні програми впроваджено 
для суб’єктів пробації 
Центр пробації – член Конфедерації 
Європейської Пробації (СЕP)

РОЗВИТОК ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ
 Прийнято Національну стратегію реформування системи 

юстиції для дітей на період до 2023 р.
 Запущено пілотний проект «Програма відновлення для 

неповнолітніх правопорушників, які вчинили злочини невеликої 
або середньої тяжкості» в 6 регіонах України: Львівська, Одеська, 
Харківська, Миколаївська, Луганська, Донецька області 

 97,4% неповнолітніх, перебуваючи на пробації, не вчинили  
повторних злочинів

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ 
СУДОВИХ РІШЕНЬ

Підвищено ефективність виконання судових 
рішень та рішень інших органів

 14,3 млрд грн (+13,2%) стягнено коштів  
     за виконавчими документами

 1,6 млрд грн (+23,5%) стягнуто на користь  
     державного бюджету

 фактично виконано 959,5 тис. виконавчих документів  
    (+16,6%) 

 461,4 млн грн заборгованості по заробітній платі  
    на користь українських працівників (+26% до рівня  
    2017 року)
Перший в Україні офіс «Центр виконання 
рішень» відкрито у м. Дніпро (2018 р.)  
У січні 2019 р. відкрито у містах Сєвєродонецьк, Суми, 
Одеса

#ЧУЖИХДІТЕЙНЕБУВАЄ

4,6 млрд грн (+2,2 млрд грн) стягнуто на ко-
ристь 555 тис. дітей

З них 2 млрд грн стягнуто  завдяки новим 
законодавчим обмеженням

165,9 тис. боржників – винесені  
постанови про тимчасове обмеження 
у праві виїзду за межі України
166,9 тис. боржників – обмежено 
у праві керування транспортними  
засобами
167 тис. боржників – обмежено  
у праві  користування зброєю
166,6 тис. боржників – обмеже-
но у праві полювання

Забезпечено оприлюднення відкритих даних 
шляхом запровадження Єдиного реєстру 
боржників

у цифрах і фактах



ОБОРОНА

БЕЗПЕКА ТА ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК

ОБОРОНА І БЕЗПЕКА: 191,7 МЛРД. ГРН
Прийнято:

Довгострокову (до 2028 р.) Стратегію розвит-
ку оборонно-промислового комплексу України 

 проведення інституційної перебудови

 задоволення потреб внутрішнього ринку

 розширення експортних можливостей

Середньострокові (до 2021 р.) державні 
цільові програми

 реформування та розвитку ОПК

 створення, освоєння виробництва боєприпасів 
та продуктів спеціальної хімії

3 млрд грн – державні інвестиції на онов-
лення і розвиток виробничих потужностей 
підприємств ОПК 

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 харчу-
вання ЗС

 Військові містечка: 67 об’єктів збудовано,  
24 – реконструйовано, 282 – відремонтовано

Створено Міністерство у справах ветеранів 

> 3,2 тис. квартир військовослужбовцям ЗСУ, 
Нацгвардії, ДСНС та інших військових формувань

ВПЕРШЕ:  1,6 млрд. грн на програму забезпечен-
ня 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

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
ПОЛІТИКО-ДИПЛОМАТИЧНІ ЗАХОДИ З ЗАХИСТУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ  
ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ

Cанкційний тиск на державу-агресора посилено

 ЄС розширив санкції, зокрема у зв’язку з будівництвом мосту через  

    Керченську протоку, причетністю до проведення нелегітимних «виборів»  

    у т. зв. «ДНР-ЛНР»

 Посилено співробітництво зі США в оборонній сфері 

 «Кримська декларація» США офіційно закріплює позицію США щодо  

    невизнання російської спроби анексувати український Крим

Українське питання залишалося пріоритетним на порядку  

денному впливових міжнародних організацій

 У грудні ухвалено резолюції ГА ООН «Проблема мілітаризації  

   АР Крим і м.Севастополя (Україна), а також частин Чорного   

   та Азовського морів» та «Ситуація з правами людини  

   в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)». 

    Протягом року оголошено понад 60 заяв делегації України в РБ та ГА ООН

 Європейський Парламент ухвалив важливу резолюцію щодо ситуації  

    в Азовському морі (25.10.2018)

 Зруйновано намагання «легалізувати» керовані Кремлем терористичні  

    утворення на Донбасі. Цивілізований світ засудив проведення РФ псевдовиборів,  

    ЄС запровадив  додаткові санкції 

Українська дипломатія успішно використовує механізми міжна-

родного права для притягнення РФ до міжнародно-правової 

відповідальності за вчинені злочини, зокрема в Міжнародному 

суді ООН

ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЗА КОРДОНОМ

Розширено перелік консульських послуг – спрощено доступ грома-

дян до їх отримання 

 Започатковано роботу двох штатних консульських установ України:  

    Генерального консульства в Едмонтоні та Консульства в Анталії, а також  

    6 Почесних консульств, зокрема у містах Інсбрук та Грау (Австрія), Момбаса  

    (Кенія), Сен-Брієк (Франція), Шіофок (Угорщина), Монровія (Ліберія)

 Започатковано діяльність 56 візових центрів України за кордоном у 34 державах  

    світу та впроваджено централізоване оформлення е-Віз

Почав діяти безвізовий режим поїздок для громадян України  

з Катаром, Антигуа і Барбуда та провінцією Хайнань (КНР), візові  

спрощення для наших громадян запровадили Оман, Ефіопія,  

Кувейт (е-віза), М’янма тощо

НОВІ АКЦЕНТИ ІНТЕГРАЦІЇ З ЄС

РЕФОРМУВАННЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Набрав чинності  

Закон  

«Про дипломатичну  

службу»,  

який передбачає 

прозорість конкурсної 

процедури вступу  

на дипломатичну  

службу, посилення  

відповідальності 

кожного дипломата, 

імперативність  

ротації, можливість 

залучення місцевого 

персоналу  

для роботи  

в закордонних  

дипломатичних  

установах України

Проводиться ро-

бота з окремого 

підбору представників 

дипломатичної  

служби: у 2018 р.  

проведено 165 

конкурсів на зайняття 

посад дипломатичної 

служби, за результатами 

яких визначено  

100 переможців

Запроваджено  

нову систему підготовки  

дипломатів  

завдяки утворенню 

державної  

науково-освітньої уста-

нови післядипломної  

освіти  

«Дипломатична  

академія України 

ім. Геннадія Удовенка 

при МЗС»

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 дер-
жав НАТО)

ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА ДЛЯ ЗСУ
16 нових зразків озброєння та військової 
техніки прийнято на озброєння ЗСУ

8 тис. одиниць нового та модернізованого 
озброєння та військової техніки поставлено 
до ЗСУ (бронетанкове, ракетно-артилерійське 
озброєння, протитанкові ракетні комплекси, 
авіаційна техніка, системи протиповітряної  
оборони, РЕБ та зв’язку, броньовані катери)

Освоєно виробництво ракет і боєприпасів 
на національних підприємствах

>5,9 тис. одиниць озброєння та військової техніки 
ЗСУ-  відновлено

ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 > 30% збільшено грошове забезпечення 

військовослужбовців ЗСУ (2019 р. до 2018 р.)

 2019 р. – мінімальні розміри грошового забез-
печення:

– 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.)

Енергетичний ринок
 Досягнуто принципової домовленості щодо оновлення Додатка XXVII «Співпраця 

у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику» Угоди про асоціацію

Співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки
 Запроваджено значну частину європейських стандартів у сфері управління кордо-

нами та міграцією
 Подальше поглиблення діалогу на основі нового порядку денного Україна-ЄС 

у сфері юстиції, свободи та безпеки

Цифрова економіка
 Стороні ЄС передано Дорожню карту інтеграції України до Єдиного цифрового 

ринку ЄС (серпень 2018 р.)
 Започатковано регулярний діалог Україна-ЄС у сфері цифрової економіки
 Досягнуто домовленості провести оцінку стану розвитку цифрової економіки 

України

Митне співробітництво та технічне регулювання
 Затверджено Дорожню карту приєднання України до спільної транзитної процеду-

ри ЄС/ЄАВТ
 Схвалено Урядом проект Закону України «Про режим спільного транзиту»

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Технічне переоснащення підрозділів сектору громадської безпеки

 НАЦПОЛІЦІЯ: 
закуплено 27 тис.  
комплектів спецзасобів.
Передано 757 транспор-

тних 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

 НАЦГВАРДІЯ: 
закуплено 7 автомобілів швидкої  

допомоги  з реанімаційним  
обладнанням, 5 мобільних медичних 

пунктів, 3 санітарних автобуси,  
420 комплектів системи імітації  

бою MILES IWS-2

Створено єдину систему авіаційної безпеки та цивільного захисту
– контракт між МВС та «Airbus-Helicopters» на постачання 55 гелікоптерів (3 вже отримано) 

Створено комплексну систему захисту інформації в Національній системі біометричної верифікації 
та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства

ГРОМАДСЬКА БЕЗПЕКА І БОРОТЬБА  
ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

Створено:
 КОРД в усіх областях (з червня 2018 р.)
 Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції
 Службу кібернетичного захисту Головного 

управління Нацгвардії
 1 223 місцевих пожежно-рятувальних підрозділи  

    (+50 за 2018): у т.ч. в ОТГ – 388
 6,3 тис. км автомобільних доріг міжнародного    

    та національного значення цілодобово патрулюються:  
    додатково залучено 219 автопатрулів

 +2 рази до 2017 р. (до 1126 працівників) склад груп  
    тактично-оперативного реагування патрульної поліції  
    «ТОР» для забезпечення громадської безпеки  
    та охорони правопорядку на масових заходах

Підрозділами Державної служби з надзвичай-
них ситуацій:

 ліквідовано 78,6 тис. пожеж та 128 надзвичайних 
ситуацій.

 врятовано 2 тис. 335 людей, у тому числі 350 дітей
 знешкоджено ≈24,7 тисяч одиниць вибухонебез-

печних предметів
 розміновано >4 тис. га території та 16 га акваторії 

водних об’єктів

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПОЛІЦІЇ  
З ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Зменшено кількість вчинених правопо-
рушень (2018 /2017 рр.):

13% – тяжких і особливо тяжких злочинів

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

Викрито: 
 258 організованих груп та злочинних організацій  

    (+1,5 раза до 2017 р.)
 діяльність 21 організованої групи на етнічній основі

Порушено, складено,  
припинено :

 порушено 291 кримінальне провадження  
    за торгівлю людьми

 складено понад 9,2 тисяч адмінпротоколів  
    про корупцію

 припинено діяльність понад 40 піратських  
    сайтів та 6 тисяч злочинів з використанням  
    ІТ-технологій

у цифрах і фактах
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