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документи
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 27 травня 2020 р. № 534 

Київ

Про затвердження Державної програми стимулювання економіки 
для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними 

заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  

SARS-CoV-2, на 2020—2022 роки
Відповідно до пункту 6 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законо-

давчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коро-
навірусної хвороби (COVID-19)» Кабінет Міністрів України Постановляє:

1. Затвердити Державну програму стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежуваль-
ними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2,  на 2020—2022 роки та план заходів з її виконання, що додаються.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання плану заходів з виконання 
Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами 
щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
на 2020—2022 роки, а також обласним державним адміністраціям подавати щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звіт-
ним періодом, Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства інформацію про стан його виконання для 
узагальнення та подання до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України звіту про хід виконан-
ня зазначеної Програми.

 Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 27 травня 2020 р. № 534

ДЕРЖавна ПРоГРаМа 
стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання 

виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,  
на 2020—2022 роки

Загальна частина
Сьогодні Україна, як і весь світ, зіткнулася з новим викликом — пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричине-

ної коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-19), яка змусила значно скоригувати пріоритети державної політики, аби не допус-
тити поширення захворювання та врятувати життя людей. Для цього Кабінетом Міністрів України було впроваджено жорсткі об-
межувальні заходи, спрямовані насамперед на мінімізацію поширення COVID-19 шляхом уникнення масових скупчень людей (да-
лі — обмежувальні заходи), які дали можливість державі доволі успішно впоратися з поширенням захворювання: Україна змо-
гла уникнути сценарію Італії та продемонструвала динаміку, схожу на динаміку таких держав, як Польща та Румунія (рисунок 1).

Рисунок 1. Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard, НСЗУ
Карантин був вимушеним заходом, який дозволив не допустити значних втрат на першому етапі поширення захворювання та 

підготувати медичну систему до боротьби з COVID-19. На сьогодні медична система в більшості регіонів готова до забезпечення 
лікування всіх пацієнтів у разі нових можливих спалахів пандемії.

Забезпечивши необхідну спроможність медичної системи, Уряд почав перехід до адаптивної моделі карантину, заснованої на 
ризик-орієнтованому підході. Така модель дозволить забезпечити функціонування економіки та з найменшими втратами запобіг-
ти поширенню COVID-19. В свою чергу населення та бізнес повинні бути готовими до переходу на нові соціальні стандарти до то-
го моменту, поки  буде винайдено вакцину або ефективний спосіб лікування захворювання.

Разом з тим вжиття обмежувальних заходів для порятунку людських життів вкрай негативно вплинуло на діяльність бізнесу. 
Велика кількість підприємств різних секторів економіки зіткнулася з неможливістю провадити господарську діяльність, втратила 
доходи та опинилася на межі закриття. Діяльність інших підприємств була суттєво обмежена.

Ситуація погіршується також процесами, які відбуваються у світі. Глобальна економіка наближається до однієї з найсерйозні-
ших рецесій в історії: за прогнозами Міжнародного валютного фонду, падіння світового валового внутрішнього продукту у 2020 
році очікується на рівні 3 відсотки, що перевищує падіння 2008—2009 років. Глобальні ринки товарів та послуг, капіталу та робо-
чої сили змінюються: з’являються нові торгові бар’єри, знижуються обсяги міжнародних інвестицій та руху робочої сили. В Укра-
їні, яка завжди була більш вразливою до кризових явищ, падіння валового внутрішнього продукту прогнозується на рівні 4,8 від-
сотка (рисунок 2).

Рисунок 2. Динаміка валового внутрішнього продукту України

Джерело: Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2020 рік, схвалені постановою 
Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 555 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 53, ст.1832), Інфляційний звіт Наці-
онального банку України за квітень 2020 року, IMF World Economic Outlook (April 2020)

Водночас глобальні зміни створюють для української економіки і нові можливості, а саме: зростання попиту на продоволь-
ство при зниженні пропозиції; переміщення промислових виробництв з Азії в Європу, ближче до ринків збуту; нарощення експор-
ту високотехнологічної промислової продукції з використанням потенціалу України в інформаційних технологіях тощо. Саме то-
му сьогодні Україні потрібна ефективна програма стимулювання економіки, яка допоможе подолати негативні наслідки панде-
мії COVID-19 з найменшими втратами та скористатися новими можливостями для забезпечення довгострокового сталого еконо-
мічного зростання.

Мета Програми
Метою Програми є впровадження протягом 2020—2022 років комплексної системи нових можливостей стабілізації та стало-

го розвитку економіки України і підвищення рівня зайнятості населення шляхом збереження існуючих і стимулювання створення 
нових високопродуктивних робочих місць з гідними умовами праці.

Вжиття обмежувальних заходів призвело до закриття (зупинення роботи) підприємств різних сфер економічної діяльності, 
тимчасових відпусток, вимушених скорочень тривалості робочого дня/тижня. Разом з тим впровадження обмежувальних захо-
дів сприяло реалізації нових можливостей в організації трудових відносин у зв’язку із впровадженням гнучкого режиму роботи та 
дистанційної (надомної) праці. Та не зважаючи на це відбувається зниження рівня економічної активності, вивільнення працівни-
ків і зростання рівня безробіття, що є першим короткостроковим викликом сьогодення.

Економічна криза, спричинена пандемією COVID-19, формує потребу у лібералізації та дебюрократизації трудових відносин, 
розвитку більш гнучких та мобільних форм організації трудових відносин, зокрема, шляхом збільшення свободи визначення 
умов під час укладення трудового договору, розширення сфери застосування строкових, короткострокових трудових договорів 
або трудових договорів з нефіксованим робочим часом. Тож розроблення принципово нового трудового законодавства,  здатно-
го адекватно реагувати на подібні виклики, повинно стати одним із ключових завдань антикризових заходів.

Другий виклик є середньостроковим і формується у двох сферах.

Першою є виробнича сфера. За відсутності власного виробництва критично необхідних товарів (засобів індивідуального за-
хисту, антисептичних і дезінфікуючих засобів, тестів на коронавірус, апаратів штучної вентиляції легень, фармацевтичних препа-
ратів та інших важливих у період пандемії COVID-19 товарів/технологій) Кабінет Міністрів України, як і уряди більшості держав сві-
ту, залишившись на початку березня 2020 року практично сам на сам з пандемією, повинен був забезпечити належні умови каран-
тину та лікування громадян. Відповіддю на такий виклик повинне стати створення у середньостроковій перспективі нових можли-
востей (розумного протекціонізму) для розвитку (відновлення) власного виробництва повного циклу критично важливої продук-
ції та задоволення відповідного попиту на ринку, що є питанням безпеки життя в умовах посилення вірогідності глобальних криз.

Другою є сфера міжнародної торгівлі. В останні роки у світі спостерігається посилення протекціоністських тенденцій у сфері 
міжнародної торгівлі, що вже привело до суттєвих змін стосовно традиційних товарних потоків та коливання цін на товари на сві-
тових ринках. У період пандемії COVID-19 у різних державах світу спостерігається тимчасове повне або часткове зупинення робо-
ти підприємств різних галузей. Крім того, відбувається скорочення світового попиту на некритично необхідні товари, що спричи-
няє формування аномально великих запасів таких товарів, плани реалізації та споживання яких важко передбачити.

Разом з тим на сьогодні експерти не дійшли згоди щодо вірогідних строків завершення пандемії COVID-19 та темпів зростан-
ня світової економіки після проходження піку захворюваності. До того ж різні держави в різні періоди як застосовують обмеж-
увальні заходи для промисловості, так і припиняють їх дію. Отже, створюються додаткові умови для суттєвих змін у міжнарод-
ній торгівлі, в тому числі у зв’язку з різними умовами та строками відновлення роботи промисловості та інших секторів економі-
ки в різних державах світу.

Для економіки України, яка має розвинуту промисловість і водночас суттєво залежить від експортних надходжень, подібний 
розвиток ситуації є додатковим середньостроковим викликом відразу за кількома напрямами: скорочення попиту і запроваджен-
ня обмежень на українську продукцію на ринках держав світу та потенційне збільшення імпорту товарів, попит на які в Україні мо-
же бути задоволений за рахунок вітчизняного виробництва. З огляду на зазначене необхідно вжити невідкладних заходів до роз-
ширення та диверсифікації зовнішньоекономічних зв’язків України з іншими державами світу з урахуванням національних прі-
оритетів.

Проте ключові зміни попереду — пандемія COVID-19, яка є глобальним фактором зміни усталених систем управління, моделей 
суспільних відносин та економічних зв’язків, надає поштовх прискоренню цифрової трансформації економіки, що призведе до 
підвищення попиту на робочі місця, які передбачають максимальний рівень інтелектуальної залученості. Саме такі очікувані зміни 
та нові загрози є третім ключовим довгостроковим викликом для майбутнього виробництва та ринку праці.

Розуміючи невідворотність змін у глобальному та національному контексті, поряд із впровадженням заходів для відновлен-
ня виробництва та розв’язання поточних проблем зростання рівня безробіття, підтримки та захисту інтересів вітчизняних вироб-
ників на ринку України, а також захисту та просування українських товарів на зовнішні ринки, в рамках цієї Програми плануєть-
ся здійснити системні заходи економічного стимулювання для цифровізації економіки, впровадження інновацій та створення ро-
бочих місць «Індустрії 4.0» в тих секторах економіки, які не лише здатні надати відчутний поштовх для розвитку економіки в пе-
ріод постпандемії, а і стати рушіями стійкого довгострокового зростання. За оцінкою Мінекономіки, на кінець 2019 року част-
ка цифрової економіки у валовому внутрішньому продукті України становить 4,36 відсотка, що на 0,86 відсоткового пункта ви-
ще, ніж у 2015 році.

Водночас, крім коротко- та середньострокових заходів, спрямованих на стимулювання економіки для подолання негативних 
наслідків, спричинених вжиттям обмежувальних заходів, а також заходів з підтримки галузей економіки і захисту їх товарів, ро-
біт та/або послуг від їх імпортних альтернатив, важливим завданням є комплексний розвиток економіки України з розв’язання її 
структурних проблем, які були актуальні ще до виникнення поточної кризи та особливо загострилися в період пандемії.

Розв’язання зазначених проблем та стимулювання економічного зростання можливо здійснити, базуючись насамперед на на-
укових та інноваційних засадах та з урахуванням положень Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 
року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 526 (Офіційний вісник України, 2019 р.,  
№ 57, ст. 1983).

Строк виконання цієї Програми — 2020—2022 роки.
Шляхи і способи розв’язання проблем

Для розроблення заходів, спрямованих на подолання наслідків COVID-19 та стимулювання економіки, застосований комплек-
сний підхід, основні етапи якого наведені на схемі. 

Робота над ініціативами велась за секторальними (сільське господарство, промисловість, енергетика, транспорт та інфра-
структура, інформація та телекомунікації, сфера послуг) та функціональними напрямами (малий та середній бізнес, зайнятість, 
міжнародна торгівля, інвестиції, інновації).

На першому етапі проведено збір ідей та пропозицій від центральних і місцевих органів виконавчої влади, бізнесу та експерт-
ного середовища, після чого здійснено їх перехресну валідацію в межах фокус-груп для забезпечення неупередженості запро-
понованих заходів.

Після цього ініціативи перевірено на відповідність ряду принципів (дотримання норм Конституції, міжнародних зобов’язань 
України, забезпечення чесної конкуренції, необмеження прав приватної власності, відсутність значних зовнішніх ефектів) та здій-
снено пріоритизацію заходів відповідно до очікуваного ефекту та складності впровадження.

Схема. Підхід до розроблення Програми

Крім того, сформовано зведений перелік пріоритетних видів економічної діяльності за таким алгоритмом:
на першому етапі визначено індекс ефективності видів економічної діяльності на основі показників, що характеризують ефек-

тивність виробництва та рівень розвитку ринку праці: частки зайнятості у галузі, частки валової доданої вартості в обсягах випус-
ку продукції галузі, співвідношення продуктивності праці виду економічної діяльності до середньої продуктивності праці по еко-
номіці, оберненої величини частки імпорту у проміжному споживанні галузі;

на другому етапі після виключення з розгляду видів економічної діяльності з найнижчою ефективністю сформовано перелік 
видів економічної діяльності, виробництво товарів та послуг яких повинно бути налагоджено в державі за повним виробничим 
циклом у критичних умовах ізоляції держави та для забезпечення безпеки життєдіяльності під час запровадження обмежуваль-
них заходів усередині держави та у світі або окремих державах—партнерах (критерій — забезпечення безпеки життєдіяльності), 
а також перелік видів економічної діяльності, які отримують максимальний ефект від цифровізації виробничих процесів (крите-
рій — отримання максимального ефекту від цифровізації), які було об’єднано у зведений перелік.

Зведений перелік пріоритетних видів економічної діяльності

Найменування виду  
економічної діяльності

За  
критерієм 

забезпечен -
ня безпеки 
життєдіяль-

ності

За  
критерієм отри-

мання ефек-
ту від цифрові-

зації

Місце у рейтин-
гу видів еконо-

мічної діяльнос-
ті за індексом 
ефективності

1. Комп’ютерне програмування, надання інформаційних послуг + 4
2. Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції + 11
3. Наукові дослідження і розробки + 12
4. Освіта + 14
5. Водопостачання, каналізація, поводження з відходами + 15
6. Виробництво машин і устаткування + + 16
7. Поштова та кур’єрська діяльність + 17
8. Телекомунікації (електрозв’язок) + 22
9. Транспорт, складське господарство + 23

10. Сільське, лісове та рибне господарство + 24
11. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги + + 27
12. Виробництво основних фармацевтичних продуктів та фармацев-

тичних препаратів
+ 29

Зазначений підхід дав можливість розробити план заходів з виконання цієї Програми, що містить короткострокові ініціати-
ви щодо подолання негативних наслідків, пов’язаних з COVID-19, та заходи з підтримки економіки за секторальними та функціо-
нальними напрямами. Заходи державної політики визначені з урахуванням завдань та індикаторів, наведених у Національній до-
повіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна», в якій представлено результати адаптації 17-ти глобальних цілей сталого розвитку до на-
ціонального контексту.

Короткострокові ініціативи щодо подолання  
негативних наслідків, пов’язаних з COVID-19

У короткостроковій перспективі ключовими цілями є забезпечення безпечного функціонування економіки в умовах адаптив-
ного карантину та підтримка галузей економіки і захист їх товарів, робіт та/або послуг від їх імпортних альтернатив, які постача-
ються на територію України, з урахуванням міжнародних договорів та зобов’язань.

Забезпечення безпечного функціонування економіки
Весь світ готовий до того, що життя в умовах поширення COVID-19 триватиме більше року, а саме — до розроблення та тес-

тування вакцини та/або винайдення альтернативного ефективного способу лікування захворювання. В таких умовах держави мо-
жуть застосувати один із трьох базових сценаріїв: перший полягає у майже повному скасуванні обмежувальних заходів та розви-
тку колективного імунітету; другий —  у запровадженні жорсткого карантину до виявлення можливості лікування або вакцинації; 
третій — у запровадженні адаптивного карантину з відкриттям економіки та контролем над інфекцією. Перші два сценарії мають 
високу ціну, виражену у благополуччі та житті населення через високу вірогідність швидкого поширення захворювання або еко-
номічного колапсу. Саме тому для України оптимальним сценарієм розвитку є третій варіант.

В умовах реалізації адаптивного карантину життєво важливо встановити контроль над поширенням інфекції. Саме можливість 
контролю є критерієм для виходу чи послаблення карантину. Для цього необхідно оперативно виявляти інфікованих осіб та їх 
контакти, ізолювати їх, контролювати дотримання обмежувальних заходів, дотримуватися нових соціальних стандартів та мати ін-
струмент, що дозволяє в реальному часі відслідковувати ситуацію з COVID-19 та готовністю медичної системи. При цьому важли-
во робити достатню кількість тестувань та досягти зменшення кількості інфікованих та летальних випадків. Необхідною умовою 
для виходу з карантину є також забезпечення готовності медичної системи: здатність медичних закладів прийняти максимальну 
можливу кількість хворих, готовність до мобілізації в разі загострень, наявність ефективних протоколів лікування та поводження 
з пацієнтами та оптимізованої системи постачання обладнання та засобів захисту.

Крім того, важливими заходами у короткостроковій перспективі є забезпечення наявності медичного обладнання та засо-
бів захисту, необхідних для боротьби з пандемією, ефективна співпраця з міжнародними партнерами та фінансування ініціатив, 
пов’язаних з протидією захворюванню.
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Також необхідно додатково врахувати загрози для здоров’я і життя громадян, які вимушено проживають на тимчасово оку-

пованих територіях України, а отже, для національної безпеки держави. Це пов’язано, зокрема, з низьким рівнем діагностики 
COVID-19 на цих територіях та збільшенням кількості формальних приводів для політично вмотивованого судового пересліду-
вання.

Таким чином, додаткового впровадження потребують антикризові завдання з розроблення сценаріїв у разі погіршення ситу-
ації з поширенням COVID-19 на тимчасово окупованих територіях України (розгортання тимчасових гуманітарних центрів, осо-
биста гуманітарна допомога населенню, проведення температурного скринінгу, експрес-тестів, облаштування об’єктів під обсер-
вації тощо).

Підтримка галузей економіки і захист їх товарів, робіт та/або послуг від їх імпортних альтернатив, які постачаються  
на територію України, з урахуванням міжнародних договорів та зобов’язань України

В умовах пандемії та економічної рецесії держави вдаються до ряду заходів, спрямованих на підтримку національного вироб-
ника, які включають тарифні і нетарифні бар’єри для захисту національного виробництва від конкуренції з імпортними товарами, 
а також його субсидування для збільшення експорту.

З огляду на зазначене для України існує об’єктивна необхідність забезпечення підтримки вітчизняних виробників із дотри-
манням усіх зобов’язань, узятих на себе державою в рамках СОТ, поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Укра-
їною та ЄС.

Ключовими заходами, передбаченими Програмою за зазначеним напрямом, є вдосконалення законодавства для забезпечен-
ня досягнення інтересів України в умовах зростаючого протекціонізму інших держав, удосконалення правового поля для підви-
щення ефективності проведення міжнародних торговельних розслідувань щодо недобросовісного імпорту, захист від недобросо-
вісного імпорту шляхом використання інструментів торгівельного захисту, а також вжиття заходів для скасування торговельних 
бар’єрів щодо українських товарів на зовнішніх ринках.

Підтримка економіки за функціональними напрямами
Підтримка малого та середнього бізнесу

Малий та середній бізнес відіграє ключову роль в економіці України, забезпечуючи близько 64 відсотків доданої вартості, 81,5 
відсотка зайнятих працівників у суб’єктів господарювання та 37 відсотків податкових надходжень. Запровадження обмежуваль-
них заходів призвело до значних негативних наслідків для бізнесу внаслідок часткового або повного зупинення функціонування 
частини підприємств, ускладнення логістики, зниження попиту та руйнування ланцюгів поставок.

Програмою передбачається надання підтримки малому та середньому бізнесу. По-перше, буде розв’язано проблеми з ліквід-
ністю малого та середнього бізнесу шляхом впровадження заходів, спрямованих на збереження робочих місць, спрощення до-
ступу до фінансів та зменшення витрат бізнесу. Також з метою поліпшення доступу до фінансів передбачається створення та за-
безпечення ефективної діяльності Фонду фондів. По-друге, буде розширено доступ до ринків шляхом залучення малого та се-
реднього бізнесу до здійснення заходів із соціально-економічного розвитку окремих територій. По-третє, буде проведено оптимі-
зацію регулювання та полегшення адміністративних процедур для малого та середнього бізнесу, що супроводжуватиметься ство-
ренням ефективної інфраструктури підтримки підприємництва.

Міжнародна торгівля, інвестиції та інновації
Міжнародна торгівля, інвестиції та інновації є важливими аспектами економічного розвитку держави. В Україні, незважаючи на 

зростання обсягів експорту, експорт залишається переважно сировинним. Крім того, значною є залежність від імпорту продукції 
машинобудування та енергоносіїв. Що стосується інвестицій, то Україна має обмежений внутрішній ресурс для капітальних вкла-
день і не залучає достатньої кількості прямих іноземних інвестицій внаслідок слабкого інвестиційного клімату. Крім того, україн-
ська економіка характеризується низьким рівнем інноваційності.

Стосовно міжнародної торгівлі передбачається, що в наступні роки економічна політика концентруватиметься на забезпеченні 
ефективного функціонування та координації інституцій із сприяння експорту, створенні інституту торгових представництв та гар-
монізації національного законодавства із законодавством ЄС. Для підтримки та захисту інтересів вітчизняних виробників на рин-
ку України, а також захисту і просування українських товарів на зовнішні ринки реалізуватиметься державна політика, орієнтова-
на на захист вітчизняних виробників від недобросовісного та зростаючого імпорту в умовах посиленої конкуренції, протекціоніст-
ських дій іноземних держав та збереження експортного потенціалу України, забезпечення збереження інтересів вітчизняних ви-
робників на внутрішньому та зовнішньому ринку.

Що стосується інвестицій, то планується залучення міжнародних фінансових організацій до підготовки та реалізації інвести-
ційних проектів, звільнення додаткового інвестиційного ресурсу всередині держави у результаті завершення структурних реформ 
(земельна реформа, приватизація) та масштабної дерегуляції. Розвиток державного сектору економіки відбуватиметься шляхом 
залучення приватних інвестицій на умовах державно-приватного партнерства, у тому числі концесії. Як свідчить міжнародний до-
свід, найбільш ефективним державно-приватне партнерство є у сферах транспортної інфраструктури, енергетики, житлово-ко-
мунального господарства, охорони здоров’я, освіти, спорту.

Стимулювання інновацій відбуватиметься шляхом надання підтримки  розвитку інноваційних екосистем, залучення суб’єктів 
господарської діяльності до здійснення заходів з розроблення та впровадження електронних сервісів, забезпечення додаткової 
державної підтримки наукових установ та наукових підрозділів закладів вищої освіти, розвитку інноваційної інфраструктури у за-
кладах вищої освіти та наукових установах, підтримки міжнародних досліджень та участі в міжнародних дослідницьких проектах, 
масштабної цифровізації України.

Створення робочих місць та розвиток ринку праці
На сьогодні скорочення економічної активності зумовило зростання рівня безробіття: з початку 2020 року в Україні зареєстровано  

486,8 тисячі безробітних, що більш ніж у дев’ять разів перевищує кількість вакансій в Державній службі зайнятості. Більшість 
безробітних — жінки віком старше 45 років, які мають вищу освіту та отримують від держави допомогу понад 1,8 тисячі гривень.

Для подолання проблеми з безробіттям розроблено заходи щодо створення 500 тис. робочих місць. Крім того, частина захо-
дів спрямована на підвищення кваліфікації робочої сили в Україні, підвищення рівня активної підтримки безробітних, сприяння 
їх працевлаштуванню.

Розумне регулювання економічної діяльності
Програмою передбачено проведення ефективних адміністративних заходів, зокрема із:
створення Служби фінансових розслідувань, остаточної ліквідації відділів економічних розслідувань Національної поліції, еко-

номічних підрозділів Національної поліції, СБУ, органів прокуратури; 
автоматичного продовження строку дії ліцензій і дозволів на період дії карантину та на три місяці після його закінчення; 
усунення адміністративних перешкод та зменшення адміністративного тиску на бізнес у період відновлення його роботи та 

протягом шести місяців з дня скасування карантину.
Заплановано скасування обов’язкового ведення роботодавцями (суб’єктами малого та середнього бізнесу) неактуальних роз-

порядчих документів щодо організації трудових відносин і робочого процесу, реформування Держпраці та удосконалення тру-
дового законодавства.

Програмою передбачено оптимізацію податкового адміністрування, скасування звітності щодо сплати податків і зборів, які мо-
жуть бути обчислені за даними державних реєстрів, удосконалення  податкового законодавства шляхом виправлення недоліків, 
що негативно впливають на бізнес та економіку держави в цілому. 

Для забезпечення ефективного державного нагляду (контролю) передбачено вжиття ряду заходів, зокрема, для запобігання 
блокуванню господарської діяльності багатопрофільного суб’єкта підприємництва в разі виявлення органами державного нагля-
ду (контролю) порушень за окремим видом господарської діяльності або підрозділом, а також підвищення відповідальності поса-
дових осіб органів державного нагляду (контролю) за перевищення чи зловживання їх повноваженнями.

Підтримка секторів економіки
Ініціативи щодо підтримки секторів економіки спрямовані на відновлення роботи та забезпечення подальшого росту та роз-

витку всіх галузей економіки.
Промисловість

Промисловість є системоутворювальною галуззю економіки держави, яка не лише забезпечує значну частину валового вну-
трішнього продукту, зайнятості та податкових надходжень, а і є глибоко інтегрованою в ланцюги доданої вартості інших секто-
рів. Падіння промисловості в Україні почалося ще до початку пандемії, що обумовлює важливість розв’язання системних про-
блем галузі.

З метою відновлення промисловості Програмою пропонується ряд заходів. По-перше, планується поліпшити доступ промис-
лових виробників до фінансових ресурсів шляхом використання механізму державних гарантій для запуску програм підтримки 
промисловості, а також зниження витрат на сировину, логістику та електроенергію. Також передбачено введення мораторію на 
збільшення всіх ставок податків та зборів до 2021 року для усунення додаткового фінансового тиску у період відновлення після 
кризи та для збереження ліквідності підприємств (мораторій стосується нових ініціатив). По-друге, передбачається забезпечити 
широкий доступ українських виробників до ринків через ефективні інструменти просування експорту та підвищення доступу до 
ключової сировини, а також нарощення внутрішнього попиту шляхом захисту локального виробника. Крім того, передбачається 
створення умов для довгострокового зростання сектору через оновлення обладнання для збільшення доданої вартості та розви-
тку інфраструктури індустріальних парків.

Сільське господарство
Сільськогосподарський сектор критично важливий для забезпечення продовольчої безпеки держави. Більше того, ряд при-

родних факторів обумовили зростання ваги аграрного сектору не лише в економіці України, зробивши його важливим гравцем 
на світових ринках.

У межах Програми впроваджується ряд заходів, спрямованих на розвиток аграрного сектору шляхом:
забезпечення широкого доступу виробників до фінансових ресурсів для придбання та оновлення основних засобів та створен-

ня більшої доданої вартості через державні кредитні програми та субсидії;
забезпечення безперебійного збуту аграрної продукції в умовах пандемії шляхом налагодження каналів дистрибуції, підвищен-

ня рівня обізнаності виробників та надання допомоги у виході на експортні ринки. 
Крім того, планується забезпечити ефективне регулювання сектору, своєчасне надання адміністративних послуг та розвиток 

прозорих земельних відносин.
Енергетика

Енергетика відіграє ключову роль в економіці держави, забезпечуючи її безперервне функціонування. При цьому внаслідок 
пандемії COVID-19 відбулося падіння споживання електроенергії, а також збільшився рівень несплати послуг за електроенергію 
серед населення.

У рамках цієї Програми планується стимулювання відновлення сектору шляхом вжиття ряду заходів. Фінансова стабільність 
сектору буде досягнута у результаті ліквідації заборгованостей між учасниками ринку, стабілізації оптових цін на електроенергію, 
зниження обсягу перехресного субсидіювання та поступового приведення вартості електричної енергії для побутових споживачів 
у відповідність з ринковим рівнем з одночасним посиленням підтримки соціально незахищених верств населення. Також перед-
бачається забезпечення прозорості ринку в результаті стимулювання сталого переходу до ринкових відносин та створення спри-
ятливих умов для модернізації основних фондів. Забезпечення енергонезалежності України стане можливим за умови нарощен-
ня внутрішнього видобутку енергоресурсів, створення умов для сталого розвитку та забезпечення нарощення державних резер-
вів та диверсифікації імпорту.

Транспорт та інфраструктура
Транспорт та інфраструктура забезпечують безперебійне функціонування багатьох інших секторів економіки: промисловості, 

сільського господарства, торгівлі, будівництва. Поточна криза спричинила вкрай негативний вплив на суб’єктів господарювання у 
сфері транспорту та інфраструктури: авіаперевізники зазнають збитків внаслідок припинення пасажирських перевезень, а заліз-
ничні, авто- та морські перевізники потерпають переважно через скорочення попиту на вантажні перевезення.

Разом з тим поточна криза створює нові можливості для сектору, які можуть бути використані у результаті реалізації таких 
ініціатив:

збільшення доступу підприємств сектору до фінансів шляхом зниження податкового тиску, звільнення пасажирських переві-
зників від плати за орендними та лізинговими контрактами на період дії карантину та протягом трьох місяців після його закінчен-
ня, а також за рахунок фінансової підтримки перевізників;

забезпечення ефективного регулювання сектору шляхом створення незалежного регулятора тарифів, перегляду розміру та 
використання портових зборів, оновлення регулювання ринку обов’язкового технічного контролю та закупівлі дорожніх робіт, а 
також гармонізації норм безпеки з міжнародними нормами для розвитку водного транспорту;

модернізація сектору шляхом проведення реформ акціонерного товариства «Українська залізниця» та державного підприєм-
ства «Адміністрація морських портів України», запуску річкових перевезень, оптимізації діяльності державних транспортних та 
інфраструктурних компаній;

активізація залучення приватного сектору на умовах державно-приватного партнерства, у тому числі концесії, що забезпечить 
прискорення модернізації та будівництва автомобільних доріг, аеропортів, морських портів, залізничних вокзалів тощо.

Інформаційно-телекомунікаційні технології
Україна має значний потенціал у секторі, продукція якого традиційно входить до трійки основних категорій експорту послуг. 

Внутрішній ринок послуг у сфері інформаційних технологій на сьогодні залишається обмеженим, тоді як ринок телекомунікацій-
них послуг зростає. Незважаючи на  відносну стійкість до поточної кризи, суб’єкти господарювання у сфері інформаційно-теле-
комунікаційних технологій відчули її вплив у вигляді скорочення кількості проектів та затримок виплат за поточними проектами.

Розвиток сектору планується стимулювати шляхом:
спрощення будівництва та обслуговування нової телекомунікаційної інфраструктури, а також впровадження нових радіотех-

нологій та послуг;
створення сприятливих умов для розвитку людського капіталу шляхом розбудови освіти та підприємницької культури, нала-

годження зв’язку між бізнесом та наукою, полегшення працевлаштування українців та іноземців, а також підтримки стартапів;
забезпечення впровадження сприятливої податкової політики, обмеження державного втручання, дотримання та захисту прав 

інтелектуальної власності;
стимулювання внутрішнього попиту та експорту шляхом розвитку пов’язаних індустрій, побудови цифрової економіки.

Сфера послуг
Сфера послуг включає в себе оптову та роздрібну торгівлю, тимчасове розміщення та організацію харчування, туризм, персо-

нальні послуги, освіту, культуру та спорт. Внаслідок пандемії COVID-19 та введення обмежувальних заходів суб’єкти сфери по-
слуг були змушені обмежити чи припинити свою діяльність, внаслідок чого зіткнулися з доволі значним зниженням обсягів про-
дажу. Ключовим викликом для сектору є пристосування до нових соціальних стандартів.

Для забезпечення швидкого відновлення діяльності сфери послуг цією Програмою пропонується сконцентрувати заходи під-
тримки за такими напрямами: 

поліпшення доступу до фінансів шляхом розширення поточних державних програм кредитування, надання грантової підтрим-
ки сфери культури та освіти;

розширення доступу до ринків за рахунок закупівель послуг та допомоги бізнесу у трансформації та адаптації до нових соці-
альних стандартів.

Ефективність Програми
Очікувані результати виконання Програми та фактичні значення індикаторів наведені в додатку. 
Ефективність виконання заходів та Програми в цілому оцінюється за індикаторами, визначеними на 2020—2022 роки.
Моніторинг здійснення заходів з виконання Програми проводиться щокварталу. На основі результатів моніторингу та періо-

дичної оцінки ступеня досягнення її очікуваних результатів план заходів може бути доповнений новими заходами за пропозиція-
ми виконавців за визначеними Програмою напрямами реалізації державної політики.

Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та інших 

джерел, не заборонених законодавством.
Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку під час складання проектів державного та місцевих 

бюджетів на відповідний рік з урахуванням їх реальних можливостей.
Додаток 

до Програми
оЧІКУванІ РЕЗУлЬтатИ  

виконання Програми та фактичні значення індикаторів

Індикатор За роками:
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Індекс фізичного обсягу валового внутрішнього продукту, від-
сотків 

90,2 102,4 102,5 103,4 103,2 95,2 103,3 104,9

2. Індекс валової доданої вартості, відсотків
1) промисловість 85,3 101,9 100,1 101,7 99,5 91,6 101,4 104,6
2) постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого по-
вітря

88 101,1 93,2 103 95,8 89,8 101 103,9

3) інформація та телекомунікації (у тому числі «Телекомунікації 
(електрозв’язок)», «Комп’ютерне програмування, надання інфор-
маційних послуг», «Видавнича діяльність; виробництво кіно- та 
відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів; діяль-
ність радіомовлення та телевізійного мовлення»)

99,7 106,5 108,4 106,4 107,5 101,2 107,9 109,3

4) транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська ді-
яльність

97,5 103,1 104,2 101,1 103,5 92,2 103,2 104,1

5) сільське, лісове та рибне господарство 95,6 106,3 97,7 108 101,3 94,9 103,9 104
6) охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 99,3 96,9 99,9 95,9 102,4 103,2 103,6 104,7
7) професійна, наукова та технічна діяльність 87,2 105 105,7 105,9 105,6 96,4 105,7 106
8) освіта 96,9 95,5 101,1 99,9 98,7 97,1 100,6 101,4
3. Частка валового нагромадження основного капіталу у валово-
му внутрішньому продукті, відсотків

13,5 15,5 15,8 17,6 18 14,9 15,4 16

4. Рівень безробіття населення віком 
20—64 роки (за методологією Міжнародної організації праці), 
відсотків до робочої сили відповідного віку

9 9,3 9,5 8,7 8,2 9,4 8,7 7,8

5. Рівень зайнятості населення віком 20—64 роки, відсотків до 
всього населення відповідного віку

64,4 64,2 64,2 65,6 66,9 66,5 67,6 69

6. Індекс продуктивності праці, відсотків 99,2 103,5 103,2 102,1 101,9 96,7 102,5 103,4
7. Продуктивність праці в сільському господарстві, тис. доларів 
США на одного зайнятого працівника

8,68 8,71 9,3 10,89 9—9,5 9,5—10 10,5—11

8. Частка доданої вартості за витратами виробництва суб’єктів 
середнього та малого підприємництва, у відсотках до загальної 
суми доданої вартості за витратами виробництва

58,1 62,3 62,6 64,3 62 63,7 66

9. Кількість зайнятих працівників у суб’єктів середнього та мало-
го підприємництва, млн. осіб

6,5 6,5 6,6 7 7,1 7,5 8

10. Місце України у рейтингу за Глобальним інноваційним ін-
дексом

64 56 50 43 47 47 47 47

11. Частка витрат на виконання наукових досліджень і розробок 
у валовому внутрішньому продукті, відсотків

0,55 0,48 0,45 0,47 0,43 0,48 0,53 0,65

12. Рівень охоплення населення інтернет-послугами, абонентів 
на 100 жителів

14 39 56 62 67 70 72

13. Частка експорту товарів з використанням у виробництві тех-
нологій високого  
та середньовисокого рівня в загальному обсязі експорту това-
рів, відсотків

19,2 17,3 16,8 17 16,3 16,3 17 18

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 травня 2020 р. № 534
План ЗаХоДІв 

з виконання Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними 
заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, на 2020—2022 роки

найменування заходу спосіб реалізації відповідальні  
за виконання строк виконання

орієнтовні обсяги фі-
нансування,  
тис. гривень

 Короткострокові ініціативи щодо подолання негативних наслідків, пов’язаних з гострою  
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2

Забезпечення безпечного функціонування економіки

1. Забезпечення розроблення га-
лузевих норм та стандартів про-
вадження господарської діяль-
ності (соціальне дистанціюван-
ня, безпечні умови праці) в умо-
вах пандемії 

видання відповідних наказів МОЗ 2020 рік не потребує додатково-
го фінансування

2. Забезпечення безперебійно-
го функціонування громадського 
транспорту з дотриманням без-
печних умов

подання Кабінетові Міні-
стрів України проекту роз-
порядження Кабінету Міні-
стрів України щодо забезпе-
чення безперебійного функ-
ціонування громадського 
транспорту з дотриманням 
безпечних умов 
видання відповідних наказів

МОЗ Мінінфра-
структури

2020 рік не потребує додатково-
го фінансування

3. Забезпечення контролю  
над поширенням гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2 
(далі — COVID-19),  
за рахунок проведення ефектив-
ного тестування та забезпечення 
готовності медичної системи

видання відповідних наказів МОЗ 2020 рік в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на 2020 рік

4. Розроблення сценаріїв реагу-
вання у разі погіршення ситуа-
ції з поширенням COVID-19 на 
тимчасово окупованих територі-
ях України

подання Кабінетові Міні-
стрів України відповідного 
проекту розпорядження Ка-
бінету Міністрів України

МОЗ 
Мінреінтеграції 
Міноборони

2020 рік в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на 2020 рік

5. Фінансування наукових дослі-
джень, розробок та інноваційних 
проектів, що спрямовані на запо-
бігання виникненню та поширен-
ню COVID-19, а також подолан-
ня негативних наслідків, спричи-
нених поширенням COVID-19, за 
рахунок коштів Фонду боротьби 
з гострою респіраторною хворо-
бою COVID-19, спричиненою ко-
ронавірусом SARS-CoV-2, та її на-
слідками 

подання Кабінетові Міні-
стрів України проекту по-
станови Кабінету Міністрів 
України про фінансування 
наукових досліджень, роз-
робок та інноваційних про-
ектів, що спрямовані на за-
побігання виникненню та 
поширенню COVID-19

Мінфін 
МОН

2020 рік 500 000
за рахунок коштів дер-
жавного бюджету (Фон-
ду боротьби з гострою 
респіраторною хворо-
бою COVID-19, спричи-
неною коронавірусом  
SARS-CoV-2, та її на-
слідками)
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документи
6. Розстрочення сплати податків 
на операції з постачання облад-
нання, задіяного для виробництва 
засобів індивідуального захисту 
медичних працівників та пацієн-
тів, лікарських засобів, продукції 
фармацевтичної промисловості

подання Кабінетові Міністрів 
України законопроекту щодо 
внесення змін до Податко-
вого кодексу України

Мінфін 
МОЗ 
Мінекономіки 
Держмитслужба 
інші заінтересо-
вані центральні 
органи виконав-
чої влади

червень 2020 ро-
ку

не потребує додатково-
го фінансування

7. Підготовка пропозицій щодо 
запровадження державного за-
мовлення на медичні вироби, за-
соби індивідуального захисту, ма-
теріали та сировину для їх виго-
товлення для закладів охорони 
здоров’я державної та комуналь-
ної форм власності

подання Кабінетові Міністрів 
України відповідного зако-
нопроекту та проектів нор-
мативно-правових актів Ка-
бінету Міністрів України
видання наказів щодо дер-
жавного замовлення на ме-
дичне обладнання та виро-
би медичного призначення, 
засоби індивідуального за-
хисту, матеріали та сирови-
ну для їх виготовлення для 
державних лікарень

МОЗ 
Мінекономіки 

червень 2020 ро-
ку

не потребує додатково-
го фінансування

8. Розроблення механізму екстре-
ної взаємодії (МЕВ) з держава-
ми-партнерами з метою коорди-
нації дій, пов’язаних з можливи-
ми обмеженнями у сфері двосто-
ронньої торгівлі у зв’язку з епіде-
міями та іншими надзвичайними 
ситуаціями

досягнення двосторонніх 
домовленостей з держава-
ми-партнерами (протоколи, 
меморандуми тощо)

Мінекономіки 
МЗС 
інші заінтересо-
вані центральні 
органи виконав-
чої влади, устано-
ви, організації (за 
згодою) 

2020—2022 роки не потребує додатково-
го фінансування

9. Формування спільної дорож-
ньої карти Україна — ЄС щодо по-
дальшого розвитку торговельно-
економічних зв’язків та нівелю-
вання негативного впливу від за-
ходів, вжитих на рівні окремих 
держав — членів ЄС в умовах бо-
ротьби з поширенням COVID-19 

проведення переговорів з 
Європейською Комісією

Мінекономіки 2020 рік не потребує додатково-
го фінансування

10. Прирівнювання режиму са-
моізоляції за рішенням лікаря до 
випадків тимчасової непрацез-
датності

видання відповідних наказів Мінекономіки 
МОЗ

червень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

11. Запровадження єдиного ме-
тодичного підходу до здійснення 
збору даних та обліку результа-
тів тестувань методом полімераз-
ної ланцюгової реакції (ПЛР) та 
імуноферментного аналізу (ІФА), 
зокрема повторних випадків за-
хворювання, смерті, видужання, 
а також активних хворих закла-
дами охорони здоров’я, що здій-
снюють лабораторну діагности-
ку СОVID-19 

видання відповідних наказів МОЗ 
Держстат

червень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

12. Відновлення витрачених на 
протидію поширенню СОVID-19 
запасів державного матеріально-
го резерву

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів 

Держрезерв 2020 рік в обсягах, передбачених 
державним бюджетом 
на 2020 рік

13. Завершення розроблення про-
екту Закону України «Про критич-
ну інфраструктуру та її захист» 

подання Кабінетові Міністрів 
України відповідного зако-
нопроекту 

Мінекономіки липень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

Підтримка галузей економіки і захист їх товарів, робіт та / або послуг від їх імпортних альтернатив,  
які постачаються на територію України, з урахуванням міжнародних договорів та зобов’язань України

14. Удосконалення законодавства 
з метою визначення умов для за-
стосування заходів, спрямова-
них на забезпечення захисту на-
ціональних інтересів України в 
умовах посиленого протекціоніз-
му інших країн, а також у надзви-
чайних ситуаціях (з урахуванням 
норм ГАТТ/СОТ)

подання Кабінетові Міні-
стрів України проекту За-
кону України «Про внесен-
ня змін до Закону України 
«Про зовнішньоекономічну 
діяльність»

Мінекономіки вересень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

15. Удосконалення законодавства 
у сфері інструментів торговель-
ного захисту з метою підвищення 
ефективності та транспарентності 
проведення торговельних розслі-
дувань (антидемпінгові, антисуб-
сидиційні та спеціальні), а також 
впровадження сучасних техноло-
гій обміну даними 

подання Кабінетові Міні-
стрів України проектів Зако-
нів України:
Про захист від демпінгово-
го імпорту;
Про захист від субсидовано-
го імпорту;
Про захисні заходи;
Про внесення змін до Мит-
ного кодексу України (щодо 
торговельного захисту);
Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів у сфері 
торговельного захисту

Мінекономіки червень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

16. Запровадження та проведення 
моніторингу внутрішнього ринку, 
експорту та імпорту сільськогос-
подарської продукції та продук-
ції харчової промисловості, това-
рів індивідуального захисту насе-
лення, медичного обладнання, ви-
робів медичного призначення, лі-
карських препаратів 

видання відповідного наказу
здійснення заходів моні-
торингу

Мінекономіки червень 
2020 року
2020—2022 роки

не потребує додатково-
го фінансування

17. Захист національних виробни-
ків від проявів недобросовісного 
та зростаючого імпорту шляхом 
використання інструментів торго-
вельного захисту 

проведення розслідувань 
торговельного захисту (ан-
тидемпінгових, антисубси-
диційних та спеціальних/за-
хисних розслідувань) з ме-
тою обмеження недобросо-
вісного та зростаючого ім-
порту

Мінекономіки постійно не потребує додатково-
го фінансування

18. Розроблення пропозицій що-
до застосування спеціальних еко-
номічних та інших обмежуваль-
них заходів (санкцій) до юридич-
них та фізичних осіб, які порушу-
ють правовий режим на тимчасо-
во окупованих територіях Украї-
ни та причетні до дій, спрямова-
них на підтримку збройної агресії 
проти України

подання Кабінетові Міні-
стрів України проекту роз-
порядження Кабінету Міні-
стрів України «Про внесен-
ня пропозиції щодо засто-
сування персональних спе-
ціальних економічних та ін-
ших обмежувальних заходів 
(санкцій)»

Мінреінтеграції 
інші заінтересо-
вані органи

постійно не потребує додатково-
го фінансування

19. Захист національних вироб-
ників у торговельно-економіч-
ній сфері, в тому числі від заходів 
протекціоністської політики інших 
держав шляхом попередження, 
лібералізації та скасування тор-
говельних бар’єрів щодо україн-
ських товарів на зовнішніх ринках 
та сприяння лібералізації 

представлення позиції Укра-
їни у процедурах торговель-
ного захисту, що проводять-
ся іноземними країнами що-
до товарів українського ви-
робництва

Мінекономіки постійно не потребує додатково-
го фінансування

20. Захист прав та інтересів Укра-
їни з використанням механізмів 
СОТ та міжнародних договорів 

забезпечення захисту прав 
та інтересів України у про-
цедурах вирішення спорів 
у торговельно-економічній 
сфері в рамках СОТ та між-
народних договорів України

Мінекономіки постійно не потребує додатково-
го фінансування

Підтримка економіки за функціональними напрямами
 Підтримка малого та середнього бізнесу

 Забезпечення доступу до фінансів
21. Забезпечення ставки за кре-
дитом для позичальників — 
суб’єктів малого та середнього 
бізнесу в розмірі 3 відсотки шля-
хом надання державою відповід-
ної компенсації банкам, зокрема 
на відновлення діяльності малого 
та середнього бізнесу після закін-
чення карантину 

подання Кабінетові Міні-
стрів України проекту по-
станови Кабінету Міністрів 
України щодо внесення змін 
до постанови Кабінету Міні-
стрів України від  
24 січня 2020 р. № 28 «Про 
затвердження Порядку на-
дання фінансової державної 
підтримки суб’єктам мікро-
підприємництва та малого 
підприємництва»

Мінфін 
Мінекономіки

вересень  
2020 року

в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік

22. Розширення цілей кредиту-
вання програми «Доступні креди-
ти 5–7–9 відсотків», запуск про-
грами «Нові гроші» 

подання Кабінетові Міні-
стрів України проекту по-
станови Кабінету Міністрів 
України щодо внесення змін 
до постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 24 січня 
2020 р. № 28 «Про затвер-
дження Порядку надання 
фінансової державної під-
тримки суб’єктам мікропід-
приємництва та малого під-
приємництва»

Мінфін 
Мінекономіки 
Мінреінтеграції 
інші центральні 
органи виконав-
чої влади

вересень  
2020 року

в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік

23. Запровадження нового ін-
струменту державної підтрим-
ки суб’єктів малого та середньо-
го бізнесу шляхом надання дер-
жавних гарантій на портфель-
ній основі для забезпечення част-
кового виконання їх боргових 
зобов’язань перед банками-кре-
диторами

супроводження у Верховній 
Раді України проектів Зако-
нів України:
Про внесення змін до статті 
6 Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 
2020 рік;
Про внесення змін до стат-
ті 17 Бюджетного кодек-
су України

Мінфін 
Мінекономіки

червень  
2020 року

5 000 000  
на надання державних 
гарантій

24. Розширення доступу до ін-
формації щодо можливостей на-
дання органами місцевого само-
врядування гарантій за інвести-
ційними кредитами комерційних 
банків (на придбання нерухомос-
ті, обладнання тощо) суб’єктам 
малого та середнього бізнесу, що 
провадять підприємницьку діяль-
ність у межах відповідної терито-
ріальної громади

надання листа-рекоменда-
ції для обласних держадмі-
ністрацій, органів місцевого 
самоврядування

Мінекономіки 
Мінфін

2020 рік не потребує додатково-
го фінансування

25. Визначення критеріїв (з ура-
хуванням положень відповідної 
директиви ЄС), за якими можуть 
бути виявлені пов’язані суб’єкти 
господарювання, з метою запо-
бігання подрібненню бізнесу для 
податкової оптимізації та викрив-
ленню конкуренції під час участі в 
публічних закупівлях, отримання 
державної допомоги для малого 
та середнього бізнесу тощо

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
тів щодо внесення змін до:
Закону України «Про пу-
блічні закупівлі» (до пунк-
ту 20 частини першої стат-
ті 1, що визначає ознаки 
пов’язаних осіб);
Закону України «Про дер-
жавну допомогу суб’єктам 
господарювання» (щодо 
врегулювання відносин що-
до надання державної до-
помоги суб’єктам господа-
рювання, які є пов’язаними 
особами);
Податкового кодексу Украї-
ни (підпункт 14.1.159 пункту 
14.1 статті 14)

Мінфін
Мінекономіки 
Антимонополь-
ний комітет

лютий  
2021 року

не потребує додатково-
го фінансування

26. Забезпечення фінансуван-
ня суб’єктів малого та середньо-
го бізнесу для участі в публічних 
закупівлях шляхом розвитку аль-
тернативних банківському креди-
ту способів фінансування — без-
регресного факторингу

сприяння розвитку авто-
матизованих он-лайн плат-
форм, які забезпечувати-
муть можливість суб’єктам 
малого та середнього біз-
несу, що беруть участь у пу-
блічних закупівлях, отриму-
вати оперативні пропозиції 
щодо безрегресного фак-
торингу від банків та інших 
фінансових установ із ви-
користанням відкритих да-
них щодо замовників, наяв-
них у системі «Прозорро», 
шляхом реалізації пілотно-
го проекту  запуску авто-
матизованої факторинго-
вої платформи за гранто-
ві кошти;

Мінекономіки 
Національний 
банк 
(за згодою) 
державне під-
приємство «Про-
зорро» (за зго-
дою)

серпень 2020 ро-
ку

100 тис. євро (донор-
ські кошти)

внесення змін до законо-
давства у частині реалізації 
права бізнесу розпоряджа-
тися дебіторською заборго-
ваністю на їх розсуд (право 
відступати);

Мінекономіки 
Національний 
банк 
(за згодою) 
державне під-
приємство «Про-
зорро» (за зго-
дою)

серпень 
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

внесення змін до регулю-
вання порядку надання по-
слуг з факторингу з метою 
створення більш сприятли-
вих умов для розвитку від-
повідного ринку в Украї-
ні (скасування вимоги щодо 
формування резервів);

Мінекономіки 
Національний 
банк 
(за згодою) 
державне під-
приємство «Про-
зорро » (за зго-
дою)

серпень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

створення гарантійного чи 
компенсаційного механізму 
для оперативного масшта-
бування застосування без-
регресного факторингу в 
межах публічних закупівель

Мінекономіки 
Національний 
банк (за згодою) 
державне під-
приємство «Про-
зорро» (за зго-
дою)

серпень  
2020 року

10 млн. євро (донорські 
кошти)

27. Встановлення законодавчо-
го обмеження розміру комісійної 
винагороди за послуги еквайра, 
що сплачують сумарно держате-
лі електронних платіжних засобів 
розрахунків та торговці під час 
здійснення розрахунків за прода-
ні товари (надані послуги) 

подання на розгляд відпо-
відним суб’єктам права за-
конодавчої ініціативи проек-
ту Закону України про вне-
сення змін до Закону Украї-
ни «Про платіжні системи та 
переказ коштів в Україні»

Національний 
банк (за згодою)

червень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

28. Проведення інформаційної 
компанії щодо можливості отри-
мання фінансової допомоги по 
частковому безробіттю постраж-
далим від наслідків COVID-19 
суб’єктам малого та середньо-
го бізнесу через Державну служ-
бу зайнятості за рахунок коштів 
Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального стра-
хування 

внесення змін до відповід-
них законодавчих актів

Мінфін 
Мінекономіки 
Мінсоцполітики 
Державна служ-
ба зайнятості

червень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

29. Створення державного  
Фонду фондів з метою залучен-
ня прямих іноземних інвестицій 
у розвиток малого та середньо-
го бізнесу

проведення консультацій з 
Європейським інвестицій-
ним фондом щодо моделі 
фонду ESCALAR та діючи-
ми в ЄС Фондами фондів за 
сприяння донорів 
підготовка концепту та мо-
делі Фонду фондів
проведення переговорів 
щодо залучення міжнарод-
них фінансових організа-
цій та приватних фондів як 
партнерів до участі у Фон-
ді фондів із внесенням ка-
піталу
подання пропозицій Кабіне-
тові Міністрів України щодо 
створення Фонду фондів

Мінекономіки 
Мінфін 
НКЦПФР 
(за згодою) 
Національний 
банк 
(за згодою)

червень  
2021 року

не потребує додатково-
го фінансування

Забезпечення доступу до ринків
30. Запровадження в системі со-
ціальної допомоги механізму для 
стимулювання малозабезпече-
них сімей до самозабезпечення з 
метою виведення їх із стану нуж-
денності

подання Кабінетові Міні-
стрів України відповідного 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України

Мінсоцполітики грудень 
2020 року

в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік
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31. Проведення інформаційних 
кампаній щодо залучення мало-
го та середнього бізнесу до здій-
снення заходів із соціально-еко-
номічного розвитку окремих те-
риторій 

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Мінрегіон 
Мінекономіки

2020 рік не потребує додатково-
го фінансування

Забезпечення розумного регулювання
32. Перегляд законодавства щодо 
фіскалізації розрахункових опе-
рацій з метою лібералізації підхо-
ду та з повноцінним впроваджен-
ням програмних реєстраторів 
розрахункових операцій

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
тів щодо внесення змін до:
Податкового кодексу Укра-
їни щодо детінізації роз-
рахунків у сфері торгівлі і 
послуг;
Закону України «Про засто-
сування реєстраторів розра-
хункових операцій у сфері 
торгівлі, громадського хар-
чування та послуг» та інших 
Законів України щодо деті-
нізації розрахунків у сфері 
торгівлі та послуг

Мінфін 
ДПС

2021 рік не потребує додатково-
го фінансування

подання Кабінетові Міні-
стрів України проектів нор-
мативно-правових актів Ка-
бінету Міністрів щодо впро-
вадження програмних ре-
єстраторів розрахункових 
операцій

Створення інфраструктури розвитку малого та середнього бізнесу
33. Підвищення інституційної 
спроможності держави у реалі-
зації державної політики у сфері 
розвитку підприємництва шляхом 
створення Агенції з питань розви-
тку та підтримки малого та серед-
нього бізнесу 

подання Кабінетові Мі-
ністрів України пропози-
цій щодо створення Аген-
ції з питань розвитку та під-
тримки малого та середньо-
го бізнесу

Мінекономіки грудень  
2020 року

фінансування Агенції з 
державного бюджету 
або небюджетних дже-
рел залежно від обра-
ної моделі її функціо-
нування 

34. Створення національної  
он-лайн автоматизованої плат-
форми (он-лайн Центру підтрим-
ки малого та середнього бізнесу) 
сталого підприємництва як єди-
ного вікна дистанційного досту-
пу до інформації, фінансування, 
навчання, консультування та мит-
тєвої он-лайн аплікації малого 
та середнього бізнесу до діючих 
програм державних, банківських, 
донорських, прямих інвестицій 
тощо. Включення діючих та но-
вих он-лайн інструментів до плат-
форми, у тому числі консалтинго-
вої платформи «Дія» та майдан-
чика для замовлення послуг циф-
ровізації бізнесу

здійснення організаційних 
заходів щодо розроблен-
ня концепту платформи та 
створення платформи

Мінекономіки 
Мінцифри

грудень 
2020 року

300 тис. євро (фінансу-
вання за рахунок між-
народної технічної до-
помоги)

35. Забезпечення суб’єктам ма-
лого та середнього бізнесу до-
ступу до безкоштовної інформа-
ції про можливості започаткуван-
ня та розвитку бізнесу на локаль-
ному рівні через мережу Інфор-
маційних пунктів підприємця та 
консалтинг-зон

прийняття рішень органами 
місцевого самоврядування
здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Мінекономіки 
Мінцифри 
місцеві орга-
ни виконавчої 
влади  
органи місцевого 
самоврядування 
(за згодою)

грудень  
2021 року

фінансування з місце-
вих бюджетів та за ра-
хунок міжнародної тех-
нічної допомоги

36. Створення відповідної інф-
раструктури для ведення бізне-
су та впровадження інновацій ма-
лими і середніми підприємства-
ми, а саме створення національ-
ної мережі з 24-х дієздатних інно-
ваційних бізнес-інкубаторів (ІБІ) 
за стандартами Європейської ме-
режі бізнес- та інноваційних цен-
трів (EBN) 

прийняття рішень органами 
місцевого самоврядування
здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів 

Мінекономіки 
місцеві орга-
ни виконавчої 
влади  
органи місцевого 
самоврядування 
(за згодою)

грудень  
2020 року

72
(фінансування з місце-
вих бюджетів та за ра-
хунок міжнародної тех-
нічної допомоги)

37. Створення та просування інку-
баційних та акселераційних про-
грам розвитку підприємницької 
культури для підприємств пріори-
тетних секторів економіки 

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Мінекономіки 
Мінфін

березень 
2021 року

фінансування за раху-
нок міжнародної техніч-
ної допомоги

38. Визначення поняття «грант»  
у нормативно-правових  
актах, що дозволить державним 
органам надавати фінансову до-
помогу малому перспективному 
бізнесу та стимулюватиме розви-
ток підприємництва в Україні

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопро-
ектів про внесення змін до 
Бюджетного та Податкового 
кодексів України щодо по-
няття «грант»

Мінфін вересень 
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

39. Створення он-лайн майдан-
чика (верифікованої платформи) 
для замовлення послуг із цифро-
візації бізнесу (розроблення веб-
сайтів, автоматизації бізнес-про-
цесів, консалтингу, діджитал-
маркетингу тощо), які представ-
ники малого та середнього бізне-
су зможуть замовити  
за рахунок отриманих ваучерів

подання Кабінетові Міні-
стрів України проекту роз-
порядження Кабінету Міні-
стрів України щодо внесен-
ня змін до розпорядження 
від 10 травня 2018 р. № 292 
«Деякі питання реаліза-
ції Стратегії розвитку мало-
го і середнього підприємни-
цтва в Україні на період до 
2020 року»; 
здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Мінцифри 
Мінекономіки 
Мінфін 
НКЦПФР (за зго-
дою)

грудень  
2020 року

в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік 
(орієнтовна потреба — 
30 000)

40. Розширення участі України 
у програмах та проектах ЄС що-
до підтримки підприємців, зокре-
ма COSME та EEN, з метою підви-
щення їх ефективності для укра-
їнського бізнесу 

подання Кабінетові Міні-
стрів України проекту Зако-
ну України «Про ратифіка-
цію угоди Україна—ЄС що-
до участі України в європей-
ській програмі COSME»
здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Мінекономіки 2021 рік не потребує додатково-
го фінансування

41. Масштабне впровадження 
енергоефективних заходів, що 
сприятиме зменшенню залежнос-
ті від імпортованих енергоресур-
сів, шляхом розширення інвес-
тицій в термомодернізацію жит-
лових будівель та будівель ор-
ганів влади, надання держав-
ної підтримки суб’єктам мало-
го та середнього бізнесу у впро-
вадженні енергоефективних за-
ходів, створення механізмів фі-
нансування енергосервісних ком-
паній, розширення використан-
ня факторингу в цій сфері та за-
провадження енергосервісу на 
об’єктах теплопостачання, цен-
тралізованого питного водопос-
тачання, централізованого водо-
відведення 

подання Кабінетові Міні-
стрів України відповідного 
проекту постанови Кабіне-
ту Міністрів
здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Мінекоенерго 
Мінрегіон 
Мінекономіки 
Мінфін

грудень  
2020 року

в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік

42. Створення дистанційної плат-
форми доступу до інноваційних 
та цифрових інструментів веден-
ня бізнесу з компонентами вза-
ємного навчання і обміну досві-
дом (peer to peer case learning)

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Мінекономіки 2020 рік 106 000 євро (фінансу-
вання за рахунок між-
народної технічної до-
помоги)

Міжнародна торгівля, інвестиції та інновації
Розвиток торгівлі

43. Здійснення заходів з організа-
ції та функціонування Експортно-
кредитного агентства в Україні

видання відповідних наказів  
здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів 

Мінекономіки IV квартал  
2020 р. — 
2022 рік 

в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік

44. Створення інституту торгового 
представництва та забезпечення 
створення пілотних офісів торго-
вих представників за кордоном

подання Кабінетові Міні-
стрів України:
законопроекту щодо ство-
рення торговельних пред-
ставництв України за кор-
доном;
проекту постанови Кабіне-
ту Міністрів України щодо 
створення пілотних офісів 
торгових представників за 
кордоном

Мінекономіки грудень  
2020 року 

не потребує додатково-
го фінансування на ета-
пі розроблення моде-
лі функціонування ін-
ституту торгового пред-
ставництва

видання відповідних наказів
здійснення організаційних 
заходів з розроблення та 
впровадження відповідних 
програм підтримки

45. Підтримка та розвиток зо-
внішньоекономічних зв’язків на 
двосторонньому та багатосторон-
ньому рівні із стратегічними парт-
нерами (G7, G20, пріоритетними 
державами Азії, Африки та Ла-
тинської Америки) 

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Мінекономіки 
МЗС

2020—2022 роки не потребує додатково-
го фінансування

46. Поглиблення торговельної лі-
бералізації в рамках Угоди про 
асоціацію між Україною, з одні-
єї сторони, та Європейським Со-
юзом, Європейським співтова-
риством з атомної енергії і їхні-
ми державами-членами, з іншої 
сторони. Створення умов для по-
дальшої економічної інтеграції 
України до єдиного ринку ЄС за 
пріоритетними напрямами: циф-
ровий ринок, митна сфера, енер-
гетика 

проведення двосторонніх 
переговорів з ЄС відповід-
но до положень Віденської 
конвенції про право між-
народних договорів, Зако-
ну України «Про міжнародні 
договори України», а також 
інших офіційних домовле-
ностей між Україною та ЄС, 
досягнутих на високому та 
найвищому рівні

Мінекономіки 
МЗС 
інші центральні 
органи виконав-
чої влади

І квартал 
2021 р.

проведення переговор-
ного процесу:
547,8 (2021 рік)  
635,8 (2022 рік)
за рахунок коштів дер-
жавного бюджету

47. Забезпечення підтрим-
ки експортерів під час виходу 
на нові ринки в умовах пандемії 
COVID-19 шляхом запроваджен-
ня секторальних програм для га-
лузей, які найбільше постражда-
ли, зокрема шляхом надання дер-
жавною установою «Офіс з про-
сування експорту» комплексу по-
слуг із консультування компа-
ній щодо подолання наслідків 
COVID-19, проведення аналізу ці-
льових ринків та змін у ланцюгах 
доданої вартості, надання допо-
моги у пошуку клієнтів

розроблення та впрова-
дження секторальних про-
грам інтернаціоналізації, 
які включають: визначення 
сильних та слабких сторін, 
експортної готовності екс-
портерів з обраного секто-
ру, проведення досліджен-
ня щодо визначення пріори-
тетних ринків, проведення 
аналізу трьох цільових рин-
ків та змін у ланцюгах до-
даної вартості, проведення 
консультацій із залученням 
міжнародних експертів, під-
готовку експортного плану 
та організацію  навчальних 
заходів щодо особливостей 
виходу на цільовий ринок, 
організацію та участь у між-
народному торговому захо-
ді (торгова місія або вистав-
ка за кордоном)

Мінекономіки 
державна уста-
нова «Офіс з 
просування екс-
порту» (за зго-
дою)

2020—2022 роки додаткові кошти з дер-
жавного бюджету:
32 000  
для восьми сектораль-
них програм інтернаціо-
налізації, у тому числі:
16 000 (2021 рік)
16 000 (2022 рік)

48. Забезпечення сталого проце-
су адміністрування та підтримки 
експортного веб-порталу держав-
ної установи «Офіс з просування 
експорту», що діятиме за прин-
ципом «єдиного вікна» та вклю-
чатиме дані про зовнішні ринки з 
умовами та процедурами досту-
пу до них товарів і послуг, інстру-
менти для пошуку партнерів, роз-
витку компетенцій, бізнес-мож-
ливостей 

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів, техніч-
на підтримка та технічний 
супровід експортного пор-
талу, удосконалення та під-
тримка системи управлін-
ня відносинами з клієнтами 
(CRM), впровадження сис-
теми захисту інформації та 
проходження її експертизи

Мінекономіки 
державна уста-
нова «Офіс з 
просування екс-
порту» (за зго-
дою)

2020—2022 роки додаткові кошти з дер-
жавного бюджету:
6 800  
в тому числі на:
3 400 (2021 рік) 
3 400 (2022 рік) 

49. Надання державною устано-
вою «Офіс з просування експор-
ту» послуг із просування експор-
ту для українських виробників, 
зокрема з проведення оцінки го-
товності до експорту, аналітики  
зовнішніх ринків, консалтин-
гу для розвитку експортного по-
тенціалу, пошуку партнерів на зо-
внішніх ринках, консультації що-
до участі в міжнародних держав-
них закупівлях*

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів, про-
ведення освітніх тренінгів, 
торговельних місій, міжна-
родних виставок, регіональ-
них заходів для експорте-
рів, адміністрування екс-
портного порталу

Мінекономіки 
державна уста-
нова «Офіс з 
просування екс-
порту» (за зго-
дою)

2020—2022 роки додаткові кошти з дер-
жавного бюджету:
141 620  
у тому числі: 
30 000 (2020 рік) 
90 645 (2021 рік) 
20 975 (2022 рік) 

50. Надання державною устано-
вою «Офіс з просування експор-
ту» фінансової підтримки потен-
ційним експортерам, в тому чис-
лі у вигляді грантів, зокрема для 
участі в експортних виставках, 
торгових місіях, проведення рин-
кових досліджень потенційних 
експортних можливостей, інших 
послуг з просування експорту

здійснення організаційних 
заходів, що включатимуть 
надання грантів, зокрема 
для  участі в міжнародних 
торгових заходах за кор-
доном (експортних вистав-
ках, торгових місіях, конфе-
ренціях), проведення ринко-
вих досліджень потенційних 
експортних можливостей, 
покриття витрат 
на послуги міжнародних 
консультантів 

Мінекономіки 
державна уста-
нова «Офіс з 
просування екс-
порту» (за зго-
дою)

2020—2022 роки додаткові кошти з дер-
жавного бюджету:
43 500 — на 30 гран-
тових програм, у то-
му числі: 
7 250 (2020 рік) 
14 500 (2021 рік) 
21 750 (2022 рік) 

51. Забезпечення зменшення ри-
зиків під час проведення оцінки 
операцій з українськими компа-
ніями, зокрема проведення робо-
ти в рамках Організації економіч-
ного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР) щодо зменшення рівня 
державних ризиків України в рам-
ках Country Risk Experts Group та 
проведення консультацій з гло-
бальними фінансовими інститу-
ціями, які оцінюють ризики фі-
нансових операцій з українськи-
ми виробниками та постачальни-
ками послуг 

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Мінекономіки 2020—2022 роки не потребує додатково-
го фінансування

Залучення інвестицій в економіку України
52. Удосконалення системи кор-
поративного оподаткування в 
частині впровадження спеціаль-
них правил оподаткування по-
датком на прибуток підприємств 
у депресивних областях з незна-
чними надходженнями податку 
на прибуток

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
тів щодо:
проведення амністії ка-
піталу;
внесення змін до Податко-
вого кодексу України

Мінфін 2021 рік не потребує додатково-
го фінансування

53. Залучення міжнародних фі-
нансових організацій до підго-
товки та реалізації інвестиційних 
проектів, у тому числі на умовах 
державно-приватного партнер-
ства (концесії)

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Мінекономіки 
Мінфін

2020—2021 роки не потребує додатково-
го фінансування

54. Врегулювання умов та осо-
бливостей взяття довгострокових 
бюджетних зобов’язань у рам-
ках здійснення державно-при-
ватного партнерства, у тому чис-
лі концесії 

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроекту 
щодо внесення змін до Бю-
джетного кодексу України

Мінекономіки 
Мінфін

липень 
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

55. Врегулювання особливостей 
оподаткування окремих опера-
цій в умовах дії договорів, укла-
дених у рамках державно-приват-
ного партнерства (концесійних 
договорів) 

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроекту 
щодо внесення змін до По-
даткового кодексу України

Мінекономіки 
Мінфін

червень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування
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56. Формування переліку пріори-
тетних для держави інвестицій-
них проектів на 2020—2023 роки 
з визначенням механізму їх реалі-
зації (приватні інвестиції, зокрема 
на умовах державно-приватно-
го партнерства, кошти державно-
го та місцевого бюджету, кредит-
ні кошти, кошти міжнародної тех-
нічної допомоги) 

подання Кабінетові Міні-
стрів України проекту по-
станови Кабінету Міністрів 
України щодо формування 
переліку пріоритетних для 
держави інвестиційних про-
ектів на 2020—2023 роки

Мінекономіки 
Мінфін 
центральні та 
місцеві орга-
ни виконавчої 
влади  
органи місцевого 
самоврядування 
(за згодою) 
державна уста-
нова «Офіс із за-
лучення та під-
тримки інвести-
цій» (за згодою) 
державна орга-
нізація  «Аген-
ція з питань під-
тримки держав-
но-приватного 
партнерства» (за 
згодою)

липень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

57. Відбір усіх державних інвес-
тиційних проектів, розроблення 
та реалізація яких здійснюється з 
використанням державних капі-
тальних вкладень, Міжвідомчою 
комісією з питань державних ін-
вестиційних проектів відповідно 
до законодавчих процедур

здійснення відбору держав-
них інвестиційних проектів 
відповідно до Порядку від-
бору державних інвестицій-
них проектів, затверджено-
го постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 22 лип-
ня 2015 р. № 571, та підго-
товка пропозицій щодо вра-
хування переліку відібра-
них проектів під час розро-
блення проекту Державно-
го бюджету України на від-
повідний рік (окремим до-
датком)

Мінекономіки 
Мінфін

2020—2022 роки не потребує додатково-
го фінансування

58. Облаштування індустріальних 
парків з метою залучення нових 
інвесторів

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

обласні, Київська 
міська держадмі-
ністрації 
органи місцевого 
самоврядування 
(за згодою)
Мінрегіон

2021 рік в обсягах, передбаче-
них місцевими бюдже-
тами на відповідний 
рік, кошти Державно-
го фонду регіонального 
розвитку

59. Застосування нефінансових 
заходів державної підтримки ін-
вестиційної діяльності (надання 
методично-консультаційної під-
тримки, супровід інвестора, про-
моція, маркетинг, реклама) 

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Державна уста-
нова «Офіс із за-
лучення та під-
тримки інвести-
цій» (за згодою) 
обласні, Київська 
міська держадмі-
ністрації 
Мінцифри

2020—2022 роки не потребує додатково-
го фінансування

60. Розроблення стратегії еко-
номічного відновлення Донбасу 
з метою забезпечення умов для 
повернення людського капіта-
лу, сталого розвитку та зростання 
соціально-економічних показни-
ків територій, постраждалих вна-
слідок збройної агресії Російської 
Федерації

подання Кабінетові Міні-
стрів України відповідного 
проекту розпорядження Ка-
бінету Міністрів України

Мінреінтеграції 2020 рік не потребує додатково-
го фінансування

61. Впровадження інструменту  
е-резидентства (портал і право-
вий механізм) для створення і ве-
дення бізнесу в Україні нерези-
дентами країни в режимі он-лайн

подання Кабінетові Міні-
стрів України відповідних 
проектів нормативно-право-
вих актів 
створення інструментів 
та реалізація сервісів для 
е-резидентів (портал, мо-
більний застосунок); ство-
рення та реалізація марке-
тингового плану для залу-
чення е-резидентів

Мінцифри грудень  
2020 року

в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік

Стимулювання розвитку інновацій в економіці України

62. Розроблення стратегії цифро-
вої трансформації для визначен-
ня ролі та місця держави у про-
цесі цифровізації, пріоритетів 
цифрового розвитку (відповідно 
до сучасних світових цифрових 
трендів) та системи стимулів для 
створення нових робочих місць

подання Кабінетові Міні-
стрів України проекту роз-
порядження Кабінету Міні-
стрів України щодо затвер-
дження Стратегії  
цифрової трансформа-
ції економіки на період до 
2025 року

Мінцифри 
Мінекономіки 
Мінфін 
МОН

2020 рік не потребує додатково-
го фінансування

63. Створення єдиної державної 
стратегії розвитку цифрової еко-
номіки для визначення основних 
проблем та створення системи 
стимулів для розвитку сектору ін-
формаційних технологій (IT)

подання Кабінетові Міні-
стрів України проекту роз-
порядження Кабінету Міні-
стрів України щодо затвер-
дження стратегії розвитку 
цифрової економіки для ви-
значення основних проблем 
та створення системи сти-
мулів для розвитку сектору 
інформаційних технологій 
до 2025 року

Мінцифри І квартал  
2021 р.

не потребує додатково-
го фінансування

64. Підтримка розвитку іннова-
ційних екосистем (наукові парки, 
бізнес-інкубатори, центри R&D і 
трансферу технологій) та інклю-
зивного доступу до ліцензійних 
прав на нові вітчизняні техноло-
гії, створені за рахунок держав-
них коштів 

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
тів та проектів постанов Ка-
бінету Міністрів України що-
до підтримки розвитку інно-
ваційних екосистем

Мінекономіки 
МОН
Мінцифри

грудень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

65. Стимулювання розширення та 
створення регіональних кластер-
них програм та інноваційних еко-
систем із залученням представ-
ників бізнесу, університетів, ін-
ших закладів вищої освіти

подання Кабінетові Міні-
стрів України відповідного 
проекту розпорядження Ка-
бінету Міністрів України

Мінекономіки 
МОН 
Мінцифри

2020—2022 роки не потребує додатково-
го фінансування

66. Підвищення ефективнос-
ті здійснення науковими парками 
інноваційної діяльності та комер-
ціалізації результатів наукових 
досліджень, науково-технічних 
(експериментальних) розробок 

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроекту 
щодо підвищення ефектив-
ності провадження наукови-
ми парками інноваційної ді-
яльності

МОН 
Мінекономіки 
Мінцифри

липень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

67. Залучення суб’єктів господар-
ської діяльності у сфері інфор-
маційно-комунікаційних техноло-
гій до здійснення заходів з розро-
блення та впровадження електро-
нних сервісів (цифрової транс-
формації держави), зокрема до 
розроблення сервісів для smart-
міст, у тому числі для транспор-
ту та комунального господар-
ства, системи охорони здоров’я 
та освіти, допомоги особам з осо-
бливими потребами та особам 
похилого віку, забезпечення без-
пеки і підвищення якості життя 
населення

видання відповідних наказів Мінцифри грудень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

68. Урегулювання питання вико-
ристання державними установа-
ми надходжень від передачі/ви-
користання об’єктів інтелектуаль-
ної власності, створених за раху-
нок коштів державного бюджету, 
а також дивідендів від створених 
ними інноваційних підприємств 

подання Кабінетові Міні-
стрів України відповідного 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України

МОН 
Мінекономіки 
Мінфін 
Мінцифри

вересень 
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

69. Збільшення державного за-
мовлення на підготовку фахівців 
за галуззю знань «Інформаційні 
технології»

подання Кабінетові Міні-
стрів України проекту по-
станови Кабінету Міністрів 
України «Про  
державне замовлення на 
підготовку фахівців, нау-
кових, науково-педагогіч-
них та робітничих кадрів, 
на підвищення кваліфікації 
та перепідготовку кадрів у 
2020 році»

Мінекономіки 
МОН 
Мінцифри

червень 2020 ро-
ку

не потребує додатково-
го фінансування

70. Нормативне забезпечення  
та фінансова підтримка розви-
тку дослідницької, зокрема цен-
трів колективного користуван-
ня науковим обладнанням, та ін-
новаційної інфраструктури у за-
кладах вищої освіти та наукових 
установах* 

подання Кабінетові Міні-
стрів України відповідного 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України 
підготовка пропозицій що-
до надання фінансової під-
тримки під час складан-
ня проекту Державного бю-
джету України на відповід-
ний рік

МОН 
Мінекономіки 
інші центральні 
органи виконав-
чої влади 
Національна ака-
демія наук Украї-
ни (за згодою)
галузеві акаде-
мії наук (за зго-
дою)

2021—2022 роки в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік

71. Формування нової систе-
ми оплати праці наукових пра-
цівників*

подання Кабінетові Міні-
стрів України відповідного 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України

МОН 
Мінекономіки

2021—2022 роки в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік

72. Фінансування Національним 
фондом досліджень проектів з 
виконання наукових досліджень 
і розробок 

прийняття відповідного рі-
шення Національним фон-
дом досліджень

Національний 
фонд досліджень  
МОН 
Мінцифри

2020—2022 роки в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік

73. Сприяння розвитку підприєм-
ницької культури та підвищенню 
рівня обізнаності про підприєм-
ництво та інновації шляхом про-
ведення змагань стартапів, кон-
ференцій, підтримки спеціалізо-
ваних освітніх розважальних про-
грам про підприємництво на те-
лебаченні та популяризації іс-
торій успіху підприємців, а та-
кож запровадження та підтрим-
ки високоякісних навчальних 
програм з використанням підхо-
ду STEM (наука, технології, інже-
нерія, математика) у закладах за-
гальної, професійної (професій-
но-технічної) освіти та спеціалізо-
ваних курсах

подання Кабінетові Міні-
стрів України відповідного 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України
здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Мінцифри  
Мінекономіки  
МОН

2020—2021 роки в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік 
(орієнтовна потреба — 
15 500)

74. Стимулювання міжнародних 
досліджень, зокрема міждисци-
плінарних, шляхом забезпечен-
ня кращої мобільності для до-
слідників, а також за рахунок під-
тримки участі українських органі-
зацій (наукових установ, закладів 
вищої освіти та бізнесу) в між-
народних дослідницьких проек-
тах (Горизонт 2020/Горизонт Єв-
ропа). Запровадження тренінгів з 
підготовки таких проектів та за-
лучення фінансування

подання Кабінетові Міні-
стрів України відповідного 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України
здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

MOН 
Мінекономіки

2020—2022 роки не потребує додатково-
го фінансування

75. Оптимізація діяльності мере-
жі державних наукових установ, 
організацій, підприємств, що пе-
ребувають у сфері управління на-
ціональної та галузевих акаде-
мій наук, центральних органів ви-
конавчої влади або у подвійному 
підпорядкуванні

подання Кабінетові Міні-
стрів України відповідного 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України 
здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

MOН 
Національна ака-
демія наук Укра-
їни (за згодою) 
Мінекономіки 
інші центральні 
органи виконав-
чої влади
галузеві акаде-
мії наук (за зго-
дою)

2020—2022 роки не потребує додатково-
го фінансування

76. Сприяння співпраці універ-
ситетів та бізнесу на умовах дер-
жавно-приватного партнерства

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

МОН 
Мінекономіки

2020—2022 роки не потребує додатково-
го фінансування

77. Посилення рівня підтримки 
освітніх потреб жителів тимча-
сово окупованих територій через 
освітні центри «Донбас—Украї-
на» та «Крим—Україна», збіль-
шення кількості відповідних ін-
формаційних кампаній

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

МОН 
Мінреінтеграції 
МКІП

постійно в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік

Створення робочих місць та розвиток ринку праці
78. Урегулювання питання що-
до сприяння продуктивній за-
йнятості

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроекту 
щодо сприяння продуктив-
ній зайнятості

Мінекономіки
інші заінтересо-
вані центральні 
органи виконав-
чої влади 
спільний пред-
ставницький ор-
ган репрезен-
тативних все-
українських 
об’єднань проф-
спілок на націо-
нальному рівні 
(за згодою)
спільний пред-
ставницький ор-
ган сторони ро-
ботодавців на на-
ціональному рів-
ні (за згодою)

2020—2021 роки не потребує додатково-
го фінансування з дер-
жавного бюджету

79. Розроблення законодав-
чих пропозицій щодо економіч-
ного стимулювання роботодав-
ців, які працевлаштовують мо-
лодь на перше робоче місце та 
стажування

подання Кабінетові Міні-
стрів України відповідних 
законопроектів

Мінекономіки 
інші заінтересо-
вані центральні 
органи виконав-
чої влади спіль-
ний представ-
ницький орган 
репрезентатив-
них всеукраїн-
ських об’єднань 
профспілок на 
національно-
му рівні (за зго-
дою) 
спільний пред-
ставницький ор-
ган сторони ро-
ботодавців на 
національно-
му рівні (за зго-
дою) громадські 
об’єднання (за 
згодою)

2020—2021 роки не потребує додатково-
го фінансування з дер-
жавного бюджету

80. Впровадження системи сти-
мулюючих заходів для громадян 
України, які працювали за кордо-
ном та повернулися до України, 
спрямованих на започаткування 
власного бізнесу

подання Кабінетові Міні-
стрів України відповідних 
проектів нормативно-право-
вих актів

Мінекономіки 
інші заінтересо-
вані центральні 
органи виконав-
чої влади

2020—2021 роки не потребує додатково-
го фінансування з дер-
жавного бюджету

81. Урегулювання питань трудо-
вої діяльності осіб, які досягли  
60-річного віку

внесення змін до постано-
ви Кабінету Міністрів Укра-
їни від 20 травня 2020 р. № 
392 «Про встановлення ка-
рантину з метою запобіган-
ня поширенню на терито-
рії України гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, та етапів по-
слаблення протиепідеміч-
них заходів»

Мінекономіки 2020 рік не потребує додатково-
го фінансування з дер-
жавного бюджету
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82. Застосування нових форм 
здобуття освіти у професійно-
му навчанні безробітних, зокрема 
дистанційної, дуальної 

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Мінекономіки 
Державний центр 
зайнятості

2020 рік за рахунок ко-
штів бюджету Фонду 
загальнообов’язкового 
державного соціально-
го страхування на випа-
док безробіття

83. Підвищення рівня активної 
підтримки безробітних шляхом 
професійного навчання, у тому 
числі для опанування безробіт-
ними цифрових навичок як осно-
ви конкурентоспроможності на 
ринку праці 

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Мінекономіки 
Державний центр 
зайнятості 
Мінцифри

2020 рік за рахунок ко-
штів бюджету Фонду 
загальнообов’язкового 
державного соціально-
го страхування на випа-
док безробіття

84. Оновлення переліку професій, 
спеціальностей, напрямів підго-
товки та підвищення кваліфікації, 
для навчання за якими може бути 
виданий ваучер з метою підтри-
мання конкурентоспроможнос-
ті осіб на ринку праці, з урахуван-
ням пріоритетних видів економіч-
ної діяльності 

видання відповідного на-
казу

Мінекономіки серпень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

85. Забезпечення конкурентного 
рівня підготовки спеціалістів  
та сприяння працевлаштуванню  
в IT-секторі 

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів, вико-
нання навчальної програ-
ми IT Nation, що дасть змогу 
швидко та якісно опанувати 
професії розробника, тесту-
вальника, керівника проекту 
за рахунок коштів держав-
ного бюджету

Мінцифри  
МОН

листопад 
2020 року

в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік

86. Створення робочих місць у 
сфері будівництва доріг та тран-
спортної інфраструктури згідно з 
програмою «Велике будівництво»

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів, залу-
чення коштів під державні 
гарантії, використання ко-
штів державного дорожньо-
го фонду

Мінінфраструк-
тури  
Укравтодор

червень  
2020 року

в обсягах, передбаче-
них державним та міс-
цевими бюджетами на 
відповідний рік

87. Створення робочих місць у 
сфері будівництва інфраструк-
турних об’єктів (дошкільних на-
вчальних закладів, закладів за-
гальної середньої освіти, стадіо-
нів, багатопрофільних лікарень) 
згідно з програмою «Велике бу-
дівництво»

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопро-
екту про внесення змін до 
Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 
2020 рік» щодо збільшен-
ня обсягів субвенції на соці-
ально-економічний розви-
ток та внесення змін до від-
повідних порядків викорис-
тання коштів, формування 
відповідних пропозицій що-
до розподілу коштів Дер-
жавного фонду регіональ-
ного розвитку

Мінрегіон 
Мінфін 
органи місцевого 
самоврядування 
(за згодою)

червень  
2020 року

в обсягах, передбаче-
них державним та міс-
цевими бюджетами на 
відповідний рік

88. Створення робочих місць 
у сфері будівництва доступно-
го житла для окремих категорій 
громадян

подання Кабінетові Міні-
стрів України:
законопроекту про внесен-
ня змін до Закону України 
«Про Державний бюджет 
України на 2020 рік»;
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України щодо дер-
жавної житлової програми 
будівництва 

Мінрегіон  
державна спе-
ціалізована фі-
нансова уста-
нова «Держав-
ний фонд спри-
яння молодіж-
ному житловому 
будівництву» (за 
згодою)

червень  
2020 року 
 

в обсягах, передбаче-
них державним та міс-
цевими бюджетами на 
відповідний рік

89. Створення додаткових робо-
чих місць для фахівців із соціаль-
ної роботи у зв’язку з протидією 
пандемії COVID-19

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів 
прийняття відповідних рі-
шень органами місцевого 
самоврядування 

обласні, Київська 
міська держадмі-
ністрації 
органи місцевого 
самоврядування 
(за згодою)

липень — гру-
день  
2020 року

в обсягах, передбаче-
них місцевими бюдже-
тами на відповідний рік

90. Створення додаткових робо-
чих місць у сфері лісового гос-
подарства з метою протидії по-
жежам у пожежонебезпечний 
період 

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопро-
екту про внесення змін до 
Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 
2020 рік»

Мінекоенерго 
ДСНС  
обласні, Київська 
міська держадмі-
ністрації
органи місцевого 
самоврядування 
(за згодою)

жовтень  
2020 року

в обсягах, передбаче-
них державним та міс-
цевими бюджетами на 
відповідний рік

91. Створення нових робочих 
місць в установах природно-запо-
відного фонду

подання Кабінетові Міні-
стрів України проектів Ука-
зів Президента України про 
створення нових або роз-
ширення існуючих терито-
рій та об’єктів природно-за-
повідного фонду

Мінекоенерго
обласні, Київська 
міська держадмі-
ністрації

листопад  
2020 року

в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік

92. Створення робочих місць у 
сфері благоустрою

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопро-
екту про внесення змін до 
Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 
2020 рік»

Мінекономіки  
Мінфін 
Державний центр 
зайнятості  
обласні, Київська 
міська держадмі-
ністрації
органи місцевого 
самоврядування 
(за згодою)

 червень — ве-
ресень  
2020 року

в обсягах, передбаче-
них місцевими бюдже-
тами на відповідний рік

93. Внесення до переліку громад-
ських та суспільно корисних робіт 
такого виду робіт, як кур’єрська 
доставка товарів першої необхід-
ності людям похилого віку 

прийняття відповідних рі-
шень органами місцевого 
самоврядування

органи місцевого 
самоврядування 
(за згодою) 

червень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

94. Внесення до переліку громад-
ських та суспільно корисних ро-
біт виду робіт з виготовлення за-
собів індивідуального захисту від 
інфекційних захворювань 

прийняття відповідних рі-
шень органами місцевого 
самоврядування

органи місцевого 
самоврядування 
(за згодою)

червень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

95. Зміна механізму встановлен-
ня розміру заробітної плати ке-
рівникам підприємств державної 
та комунальної форми власності 
та оплати послуг членів наглядо-
вих рад таких підприємств 

подання Кабінетові Міні-
стрів України проекту по-
станови Кабінету Міністрів 
України щодо встановлення 
розміру заробітної плати ке-
рівникам підприємств дер-
жавної та комунальної фор-
ми власності та оплати по-
слуг членів наглядових рад 
таких підприємств

Мінекономіки ІІ півріччя 2020 р. не потребує додатково-
го фінансування

Заходи щодо розумного регулювання економічної діяльності

Забезпечення ефективних адміністративних заходів

96. Створення служби фінансо-
вих розслідувань та остаточна 
ліквідація відділів економічних 
розслідувань Національної полі-
ції, економічних підрозділів На-
ціональної поліції, СБУ, органів 
прокуратури

подання Кабінетові Міні-
стрів України:
законопроекту про створен-
ня служби фінансових роз-
слідувань, ліквідацію служб 
економічних розслідувань у 
СБУ, Національній поліції та 
інших силових структурах; 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України щодо вне-
сення змін до деяких актів 
Кабінету Міністрів України 
щодо створення служби фі-
нансових розслідувань 

Мінфін липень  
2021 року

в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік

97. Автоматичне продовження 
строку дії ліцензій та дозволів на 
період дії карантину та на три мі-
сяці після його закінчення

подання Кабінетові Міні-
стрів України відповідного 
законопроекту

Мінекономіки червень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

98. Усунення зайвих адміністра-
тивних бар’єрів шляхом:  
удосконалення механізму засто-
сування декларативного принци-
пу щодо певних дій із проваджен-
ня господарської діяльності або 
провадження окремих видів гос-
подарської діяльності без отри-
мання документів дозвільного ха-
рактеру (на підставі декларації);
оптимізації дозвільних процедур 
шляхом запровадження деклара-
тивного принципу провадження 
господарської 
діяльності з виконання робіт під-
вищеної 
небезпеки та експлуатації (за-
стосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпе-
ки та оціночної діяльності,  виго-
товлення документів страхового 
фонду документації, виробництва 
технічних засобів оброблення ін-
формації і технологічного 
оснащення, що повинне відпові-
дати вимогам технічного захис-
ту інформації з обмеженим до-
ступом;
скасування таких документів до-
звільного характеру:  
спеціального дозволу на зайнят-
тя народною медициною (ціли-
тельством) та дозволу на прова-
дження діяльності, спрямованої 
на штучні зміни стану атмосфе-
ри та атмосферних явищ у госпо-
дарських цілях

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
тів про внесення змін до:
Земельного кодексу Укра-
їни;
Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення; 
Закону України «Про до-
звільну систему у сфері 
господарської діяльності»;
Закону України «Про дер-
жавну реєстрацію юридич-
них осіб, фізичних осіб — 
підприємців та громадських 
формувань»;
Закону України «Про охоро-
ну праці»;
Закону України «Про охоро-
ну атмосферного повітря»;
Закону України «Про оцін-
ку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяль-
ність в Україні»;
Закону України «Про дер-
жавний контроль за вико-
ристанням та охороною зе-
мель»; 
Закону України «Про Пере-
лік документів дозвільного 
характеру у сфері господар-
ської діяльності»;
Основ законодавства Украї-
ни про охорону здоров’я;
Закону України «Про стра-
ховий фонд документації 
України»;
Закону України «Про насін-
ня і садивний матеріал»
подання Кабінетові Міні-
стрів України проекту по-
станови Кабінету Міністрів 
України про внесення змін 
до постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 5 жов-
тня 2016 р. № 691 «Про за-
твердження Порядку видачі 
або відмови у видачі, пере-
оформлення, видачі дублі-
катів, анулювання підтвер-
дження на ввезення в Укра-
їну та вивезення з України 
зразків насіння і садивного 
матеріалу, не внесеного до 
Державного реєстру сортів 
рослин, придатних для по-
ширення в Україні, та/або до 
Переліку сортів рослин Ор-
ганізації економічного спів-
робітництва та розвитку, 
для селекційних, дослідних 
робіт і експонування»

Мінекономіки листопад  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

99. Створення умов для розвитку 
саморегулювання бізнесу на за-
садах добровільності та делегу-
вання функцій з контролю і регу-
лювання підприємницької діяль-
ності шляхом підготовки рамко-
вого закону про саморегулюван-
ня господарської та професійної 
діяльності 

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроекту 
про саморегулювання гос-
подарської та професійної 
діяльності

Мінекономіки вересень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

100. Зменшення адміністратив-
ного тиску на бізнес у період від-
новлення роботи шляхом продо-
вження заборони на проведен-
ня органами державного нагля-
ду (контролю) планових заходів 
із здійснення державного нагля-
ду (контролю) у сфері господар-
ської діяльності, крім державного 
нагляду (контролю): за діяльніс-
тю суб’єктів господарювання, які 
відповідно до затверджених Кабі-
нетом Міністрів України критері-
їв оцінки ступеня ризику від про-
вадження господарської діяль-
ності віднесені до суб’єктів гос-
подарювання з високим ступенем 
ризику; у сфері дотримання ви-
мог щодо формування, встанов-
лення та застосування державних 
регульованих цін; у сфері сані-
тарного та епідемічного благопо-
луччя населення на період дії ка-
рантину або обмежувальних за-
ходів, пов’язаних із поширенням 
COVID-19, та протягом шести мі-
сяців з дня його скасування 

подання Кабінетові Міні-
стрів України відповідного 
законопроекту

Мінекономіки червень 
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

101. Звільнення від планових пе-
ревірок суб’єктів мікро- та малого 
підприємництва на три роки піс-
ля їх відповідної реєстрації, крім 
перевірок діяльності суб’єктів 
господарювання, які відповідно 
до затверджених Кабінетом Мі-
ністрів України критеріїв оцінки 
ступеня ризику від проваджен-
ня господарської діяльності від-
несені до суб’єктів господарюван-
ня з високим ступенем ризику, та 
суб`єктів господарювання у сфері 
санітарного та епідемічного бла-
гополуччя населення

подання Кабінетові Міні-
стрів України відповідного 
законопроекту

Мінекономіки грудень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

102. Урегулювання економічних 
відносин громадян України, які 
проживають на тимчасово окупо-
ваній території Автономної Рес-
публіки Крим та м. Севастополя, 
щодо статусу резидента України 
з метою вдосконалення процеду-
ри податкового, митного, банків-
ського та валютного регулювання 
таких відносин

подання Кабінетові Міні-
стрів України відповідного 
законопроекту

Мінреінтеграції 
Мінфін 
Мінекономіки 
Держфінмоні-
торинг 
Національний 
банк (за згодою)

2020 рік не потребує додатково-
го фінансування

103. Удосконалення існуючих 
процедур переміщення товарів 
через лінію розмежування у До-
нецькій та Луганській областях 
та до/з гуманітарно-логістичних 
центрів товарів, а також товарів, 
які можуть бути віднесені до осо-
бистих речей

видання відповідного на-
казу

Мінреінтеграції 2020 рік не потребує додатково-
го фінансування

Врегулювання трудового законодавства

104. Скасування обов’язкового 
ведення роботодавцями 
(суб’єктами малого та середньо-
го бізнесу) неактуальних розпо-
рядчих документів щодо органі-
зації трудових відносин і робочо-
го процесу (правил внутрішнього 
трудового розпорядку, статутів і

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
ту про внесення змін до Ко-
дексу законів про працю 
України та Закону України 
«Про відпустки»

Мінекономіки листопад  
2020 року

не потребує  
додаткового 
фінансування
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документи
положень про дисципліну, графі-
ків роботи і відпусток тощо), яке 
призводить до зайвих адміністра-
тивних витрат суб’єктів підприєм-
ництва та створює підстави для 
порушень і застосування штраф-
них санкцій
105. Реформування Держпра-
ці шляхом концентрування контр-
ольно-наглядових функцій Дер-
жпраці на нелегальних трудових 
відносинах та порушенні базових 
трудових прав з одночасним роз-
витком та посиленням сервісної 
функції. Визначення на законо-
давчому рівні прозорого поряд-
ку державного нагляду (контро-
лю) за додержанням законодав-
ства про працю та зайнятість на-
селення

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопро-
ектів про внесення змін до 
Кодексу законів про пра-
цю України, зокрема гла-
ви XVIII «Нагляд і контроль 
за додержанням законодав-
ства про працю» та Закону 
України «Про зайнятість на-
селення»
подання Кабінетові Міні-
стрів України проектів по-
станов Кабінету Міністрів 
України щодо внесення 
змін до:
постанови Кабінету Міні-
стрів України від 11 люто-
го 2015 р. № 96 «Про за-
твердження Положення про 
Державну службу України з 
питань праці»;
постанови Кабінету Міні-
стрів України від 21 серпня 
2019 р. № 823 «Деякі питан-
ня здійснення державного 
нагляду та контролю за до-
держанням законодавства 
про працю»;
постанови Кабінету Міні-
стрів України від 17 липня 
2013 р. № 509 «Про затвер-
дження Порядку накладен-
ня штрафів за порушення 
законодавства про працю та 
зайнятість населення»;
Порядку проведення пе-
ревірки підприємств, уста-
нов, організацій та фізичних 
осіб, що використовують 
найману працю, затвердже-
ного постановою Кабінету 
Міністрів України від 31 січ-
ня 2007 р. № 70

Мінекономіки листопад 
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

106. Удосконалення трудового 
законодавства щодо: 
поняття трудових відносин та 
ознак їх наявності; 
лібералізації та дебюрократизації 
трудових відносин; 
альтернативних способів вирі-
шення індивідуальних трудових 
спорів шляхом залучення меді-
аторів; 
переходу на електронний облік 
інформації про трудову діяль-
ність працівника; 
понять нестандартних форм за-
йнятості 

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроекту 
щодо трудових відносин

Мінекономіки 
заінтересова-
ні центральні ор-
гани виконавчої 
влади 
спільний пред-
ставницький ор-
ган репрезен-
тативних все-
українських 
об’єднань проф-
спілок на націо-
нальному рівні 
(за згодою) 
спільний пред-
ставницький ор-
ган сторони ро-
ботодавців на на-
ціональному рів-
ні (за згодою)

червень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

Врегулювання податкового законодавства
107. Оптимізація податкового ад-
міністрування та статистичної 
звітності в частині: 
забезпечення можливості зареє-
струватися платником податку на 
додану вартість або обрати спро-
щену систему оподаткування од-
ночасно із здійсненням держав-
ної реєстрації суб’єкта підприєм-
ницької діяльності; 
визнання первинних докумен-
тів недійсними виключно шляхом 
встановлення судом факту не-
здійснення господарської опера-
ції за позовом органу контролю; 
оптимізації форм та періодичнос-
ті державних статистичних спо-
стережень, які подаються Держ-
стату суб’єктами господарюван-
ня, шляхом часткової заміни їх на 
адміністративні дані, які надають-
ся (можуть бути надані) держав-
ними органами/установами

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
тів про внесення змін до:
Господарського кодексу 
України; 
Цивільного кодексу України;
Закону України «Про осно-
вні засади державного на-
гляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності»;
Закону України «Про бух-
галтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні»

Мінфін 
Держстат 
ДПС

вересень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

108. Скасування звітності що-
до сплати податків і зборів, які 
можуть бути обчислені за дани-
ми державних реєстрів (держав-
них баз даних) або мають фік-
совану ставку (наприклад звіт 
про сплату єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування для фізич-
них осіб—підприємців за відсут-
ності найманих працівників тощо)

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
ту про внесення змін до За-
кону України «Про збір та 
облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страху-
вання»; 
видання наказу щодо вне-
сення змін до наказу Мін-
фіну від 14 квітня 2015 р. 
№ 435 «Про затверджен-
ня Порядку формування та 
подання страхувальника-
ми звіту щодо сум нарахо-
ваного єдиного внеску на 
загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страху-
вання»

ДПС 
 
 
 
 

 

Мінфін

січень 
2021 року

не потребує додатково-
го фінансування

109. Удосконалення податкового 
законодавства з метою виправ-
лення недоліків, що негативно 
впливають на бізнес та економіку 
країни в цілому, зокрема, щодо:
усунення дискреційних повнова-
жень контролюючих органів;
скасування таких інструментів по-
даткового контролю, як ділова 
мета, конструктивні дивіденди, 
наявність податкової вигоди від 
застосування міжнародних угод, 
контрольовані іноземні компанії, 
ускладнення розрахунку правил 
тонкої капіталізації;
скорочення строку, протягом яко-
го контролюючий орган має пра-
во донараховувати зобов’язання 
у разі проведення перевірки опе-
рації та/або перевірки податкових 
зобов’язань податкових агентів 
щодо податку на доходи фізич-
них осіб та військового збору;
скасування можливості призупи-
нення нарахування амортизації на 
основні засоби  залежно від ви-
користання об’єкта у господар-
ській діяльності під час здійснен-
ня модернізації чи реконструкції

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
ту про внесення змін до По-
даткового кодексу України

Мінфін грудень 
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

Забезпечення ефективного державного нагляду (контролю)
110. Приведення актів законодав-
ства щодо окремих галузей дер-
жавного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності у 
відповідність із Законом України 
«Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері гос-
подарської діяльності» (крім за-
ходів нагляду (контролю), що ви-
ведені з-під дії цього Закону) 

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
ту про внесення змін до за-
конодавчих актів щодо ре-
гулювання окремих галузей 
державного нагляду (контр-
олю) у сфері господар-
ської діяльності, положен-
ня яких не відповідають За-
кону України «Про основні 
засади державного нагляду 
(контролю) у сфері госпо-
дарської діяльності»

центральні ор-
гани виконавчої 
влади (відпові-
дальні за форму-
вання державної 
політики у відпо-
відній сфері)

грудень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

111. Запобігання блокуванню 
господарської діяльності багато-
профільного суб’єкта підприєм-
ництва в разі виявлення органа-
ми державного нагляду (контро-
лю) порушень за окремим видом 
господарської діяльності або під-
розділом

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
ту про внесення змін до За-
кону України «Про основні 
засади державного нагляду 
(контролю) у сфері госпо-
дарської діяльності»

Мінекономіки грудень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

112. Підвищення відповідальності 
посадових осіб органів державно-
го нагляду (контролю) за переви-
щення чи зловживання їх повно-
важеннями

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
ту про внесення змін до за-
конодавчих актів щодо під-
вищення відповідальності 
посадових осіб органів дер-
жавного нагляду (контр-
олю) за перевищення чи 
зловживання їх повнова-
женнями

Мінекономіки грудень 
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

113. Законодавче визначення 
можливості заміни державного 
нагляду (контролю) добровіль-
ним страхуванням цивільної від-
повідальності для суб’єктів госпо-
дарювання із середнім та незна-
чним ступенем ризику

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
тів про внесення змін до:
Закону України «Про осно-
вні засади державного на-
гляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності» 
(загальне положення про 
можливість добровільного 
страхування);
інших законів, якими регу-
люються різні сфери дер-
жавного нагляду (контро-
лю) з метою впровадження 
добровільного страхування 
замість державного нагляду 
(контролю)

Мінекономіки грудень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

Інші заходи
114. Лібералізація законодавства  
у сфері зовнішньоекономічної ді-
яльності, удосконалення інсти-
туту нетарифного регулювання 
(спрощення та підвищення про-
зорості надання адміністративних 
послуг у сфері зовнішньоеконо-
мічної діяльності, скасування не-
актуальних норм законодавства)

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроекту 
про внесення змін до зако-
нодавчих актів щодо лібера-
лізації законодавства у сфе-
рі зовнішньоекономічної ді-
яльності 

Мінекономіки грудень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

115. Прирівнювання платежів з 
використанням електронних пла-
тіжних засобів до безготівкових 
та впровадження електронно-
го чека за розрахунками з вико-
ристанням електронних платіж-
них засобів

подання на розгляд відпо-
відним суб’єктам права за-
конодавчої ініціативи проек-
ту Закону України «Про пла-
тіжні послуги»

Національний 
банк (за згодою) 
Мінекономіки 
Мінфін

грудень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

116. Збільшення максимального 
розміру державної допомоги, яка 
може надаватися, а також роз-
ширення переліку витрат, що мо-
жуть бути відшкодовані отриму-
вачам державної допомоги з ура-
хуванням статті 264 Угоди про 
асоціацію між Україною, з одні-
єї сторони, та Європейським Со-
юзом, Європейським співтова-
риством з атомної енергії і їхні-
ми державами-членами, з іншої 
сторони, а також практики Євро-
пейської Комісії в умовах панде-
мії COVID-19. 
Перегляд та спрощення порядку 
подання повідомлень та/або ін-
формації про державну допомогу 
суб’єктам господарювання, а та-
кож строків їх розгляду (в части-
ні зменшення) 

подання Кабінетові Міні-
стрів України проектів: 
Закону України «Про вне-
сення змін до Закону Украї-
ни «Про державну допомогу 
суб’єктам господарювання»;
постанов Кабінету Міністрів 
України щодо внесення змін 
до постанов Кабінету Міні-
стрів України щодо критері-
їв оцінки допустимості дер-
жавної допомоги суб’єктам 
господарювання для кон-
куренції

Антимонополь-
ний комітет  
інші заінтересо-
вані центральні 
органи виконав-
чої влади

липень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

117. Розроблення примірної ме-
тодики визначення вартості жит-
тєвого циклу для оцінки тендер-
них пропозицій під час здійснен-
ня публічних закупівель 

видання відповідного на-
казу 

Мінекономіки серпень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

118. Затвердження порядку пе-
редачі технологій, створених або 
придбаних за бюджетні кошти, 
за кордон 

подання Кабінетові Міні-
стрів України відповідного 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України

МОН 
Мінекономіки 
Мінцифри

III квартал 2020 р. 
(у тримісячний 
строк з дня при-
йняття Зако-
ну України «Про 
внесення змін 
до деяких зако-
нів України щодо 
стимулювання ді-
яльності у сфері 
трансферу техно-
логій»)

не потребує додатково-
го фінансування

Заходи секторального напряму стимулювання економіки
Заходи, спрямовані на стимулювання розвитку промислового сектору

Забезпечення доступу до фінансів
119. Введення мораторію на 
збільшення всіх ставок податків 
та зборів на період до 2021 ро-
ку для усунення додаткового фі-
нансового тиску у період віднов-
лення після кризи та для збере-
ження ліквідності підприємств 
(введений мораторій не стосува-
тиметься підвищення ставок, яке 
вже передбачено Податковим ко-
дексом України, починаючи з 
2021 року)

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
ту про внесення змін до По-
даткового кодексу України

Мінфін липень 
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

120. Скасування категорії «Стан-
дартне підключення» та, як наслі-
док, розділення ставки стандарт-
ного приєднання на ставку за по-
тужність та лінійну складову, що 
призведе до більш справедливо-
го ціноутворення для замовників 
та уникнення субсидіювання од-
них споживачів за рахунок інших

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
ту про внесення змін до За-
кону України «Про ринок 
електричної енергії»

Мінекоенерго 
НКРЕКП (за зго-
дою)

2020 рік не потребує додатково-
го фінансування

121. Зменшення обмежень на ім-
порт сировини, яка не виробля-
ється або недостатньо виробля-
ється в Україні, для забезпечення 
національного виробника потріб-
ним обсягом ключової сировини 
(фероніобій, вогнетриви, вапня-
ки, великогабаритні шини тощо)

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
тів про внесення змін до де-
яких законодавчих актів

Мінекономіки 2020 рік не потребує додатково-
го фінансування
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документи
122. Сприяння реалізації держав-
ними підприємствами метало-
брухту шляхом спрощення бюро-
кратичних процедур (у тому чис-
лі скасування обов’язкової оцінки 
вартості) та проведення інвента-
ризації наявних залишків брухту

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
тів про внесення змін до де-
яких законодавчих актів

Мінекономіки 2020 рік не потребує додатково-
го фінансування

123. Надання можливості підпри-
ємствам переносити строки вико-
нання заявлених екологічних про-
ектів з плановим строком реалі-
зації до 2021 року на строк до  
2022 року; продовження дії тех-
нологічних нормативів для коксо-
хімічного та агломераційного ви-
робництва; виключення норму-
вання викидів оксидів вуглецю 
(СО) для металургійного та кок-
сохімічного виробництва 

подання Кабінетові Міні-
стрів України відповідних 
проектів нормативно-право-
вих актів, внесення змін до 
наказів та дозволів на вики-
ди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціо-
нарними джерелами

Мінекоенерго 2020 рік не потребує додатково-
го фінансування

124. Використання механізму 
державних гарантій для впрова-
дження програм підтримки про-
мисловості

подання Кабінетові Міні-
стрів України відповідних 
законопроектів про внесен-
ня змін до деяких законо-
давчих актів

Мінекономіки 
Мінфін

2020 рік не потребує додатково-
го фінансування

Забезпечення доступу до ринків
125. Забезпечення виконання ін-
вестиційних програм державни-
ми корпораціями, що відповіда-
ють за базову інфраструктуру та 
її безпеку (АТ «Укрзалізниця», 
державним підприємством «НАЕК 
«Енергоатом», ПрАТ «Укргідро-
енерго», НЕК «Укренерго», дер-
жавним підприємством «Адміні-
страція морських портів України», 
ПАТ «Укргазвидобування», дер-
жавним підприємством «Укрвод-
шлях», Укравтодор), через поси-
лення відповідальності керівни-
ків компаній та профільних мініс-
терств за невиконання інвестицій-
них програм у визначені строки

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Мінінфраструк-
тури 
Мінекоенерго  
Мінекономіки

постійно не потребує додатково-
го фінансування

126. Розроблення та запрова-
дження механізму підвищення 
ступеня локалізації у публічних 
закупівлях, зокрема через  засто-
сування обов’язкового критерію 
локалізації виробництва техніки 
галузі машинобудування  під час 
здійснення публічних закупівель

подання Кабінетові Міні-
стрів України відповідного 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України

Мінекономіки 2020 рік не потребує додатково-
го фінансування

Забезпечення модернізації виробництв
127. Відстрочення сплати податку 
на додану вартість на операції з 
постачання (ввезення) обладнан-
ня виробничого призначення іно-
земного та вітчизняного вироб-
ництва на термін не більше шес-
ти місяців

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
ту про внесення змін до По-
даткового кодексу України

Мінфін  
Мінекономіки

2020 рік не потребує додатково-
го фінансування

128. Впровадження моделі  
еко-індустріального парку як 
ефективного інструменту досяг-
нення цілей сталого розвитку та 
підвищення обізнаності бізнес-
середовища про всі переваги ро-
боти в індустріальному парку; за-
безпечення широкого інформу-
вання центральних та місцевих 
органів влади, суб’єктів малого і 
середнього бізнесу про можли-
вості, переваги та особливості ді-
яльності індустріальних парків 

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Мінекономіки 
Мінцифри 
Мінрегіон 
Мінекоенерго

постійно не потребує додатково-
го фінансування

129. Забезпечення впроваджен-
ня в Україні комплексної систе-
ми моніторингу, звітності та вери-
фікації викидів парникових газів 
з установок

подання Кабінетові Міні-
стрів України відповідних 
проектів постанов Кабінету 
Міністрів України

Мінекоенерго 2021—2022 роки не потребує додатково-
го фінансування

130. Створення національної сис-
теми торгівлі квотами на викиди 
парникових газів (на виконання 
зобов’язань Угоди про асоціацію 
між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європей-
ським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-члена-
ми, з іншої сторони)

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Мінекоенерго 2022 рік не потребує додатково-
го фінансування

131. Включення обов’язкових  
10—30 відсотків питомої ва-
ги промислових відходів (у тому 
числі металургійних та енергетич-
них шлаків) до програм публічних 
закупівель робіт з будівництва та 
ремонтних робіт на автомобіль-
них дорогах, інших типів інфра-
структурного будівництва

подання Кабінетові Міні-
стрів України відповідного 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України

Мінінфраструк-
тури  
Мінекономіки
Мінрегіон
Укравтодор

2021 рік не потребує додатково-
го фінансування

132. Реалізація концепції «Інду-
стрія 4.0» в Україні, у тому чис-
лі запровадження корпоратив-
них стратегій цифровізації та пе-
реходу до Індустрії 4.0, проведен-
ня інформаційних кампаній що-
до впровадження та поширення 
принципів «Індустрії 4.0»

подання Кабінетові Міні-
стрів України відповідного 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України
проведення інформаційної 
кампанії

Мінекономіки 
Мінцифри 
МОН

вересень 
2020 року 

2020—2022 роки

не потребує додатково-
го фінансування

133. Розширення та застосуван-
ня програми компенсації кредит-
ної ставки під час закупівлі нової 
складної індустріальної техніки 
вітчизняного виробництва, а са-
ме: літальних апаратів, кораблів, 
локомотивів, верстатів, гірничо-
добувної техніки

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Мінекономіки 2021 рік в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік 
(починаючи з  
2021 року)

134. Збільшення обсягів держав-
них замовлень на  закупівлю про-
дукції військово-промислового 
комплексу вітчизняного виробни-
цтва: транспортних засобів, вій-
ськової техніки, систем озбро-
єння з обов’язковим рівнем ло-
калізації

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Міноборони 2021 рік в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік 
(починаючи з  
2021 року)

135. Звільнення від ввізного ми-
та нового імпортного обладнання 
виробничого призначення, що не 
виробляється в Україні

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
тів про внесення змін до:
статті 282 Митного кодек-
су України;
пункту 65 підрозділу 2 роз-
ділу XX «Перехідні поло-
ження» Податкового кодек-
су України

Мінекономіки 
Мінфін

2020 рік не потребує додатково-
го фінансування

Заходи, спрямовані на стимулювання розвитку аграрного сектору
Забезпечення доступу до фінансів

136. Стимулювання збільшення 
виробництва сільськогосподар-
ської продукції з високою дода-
ною вартістю шляхом частково-
го відшкодування вартості будів-
ництва та реконструкції об’єктів 
виробничої структури; стимулю-
вання створення та розвитку сіль-
ськогосподарських кооперативів 
шляхом часткового відшкодування

подання Кабінетові Міні-
стрів України проектів Зако-
нів України:
«Про внесення змін до За-
кону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 
2020 рік»;
«Про внесення змін до За-
кону України «Про держав-
ну підтримку сільського

Мінекономіки 
Мінфін 
органи місцевого 
самоврядування 
(за згодою)

вересень  
2020 року

в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік

вартості придбання сільськогос-
подарської техніки вітчизняного 
виробництва; стимулювання ство-
рення та розвитку сімейних фер-
мерських господарств та молоч-
них ферм шляхом часткового від-
шкодування вартості будівництва 
тваринницьких приміщень та ви-
плат на утримання великої рога-
тої худоби; надання місцевих га-
рантій за кредитами на придбан-
ня переробних та зберігаючих по-
тужностей для нових виробників, 
часткове відшкодування витрат 
на органічне виробництво

господарства України» 
подання Кабінетові Міні-
стрів України відповідних 
проектів постанов Кабінету 
Міністрів України

137. Підвищення ефективності 
державних субсидійних програм 
шляхом запровадження довго-
строкових програм на строк від 
трьох до п’яти років з чітко ви-
значеними цілями; спрямування 
програм з підтримки закупівлі за-
собів виробництва на стимулю-
вання розвитку переробки та пе-
реходу до вирощування високо-
маржинальних культур

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів 
подання Кабінетові Міні-
стрів України відповідних 
проектів нормативно-право-
вих актів Кабінету Міністрів 
України

Мінекономіки 2020 рік не потребує додатково-
го фінансування

Забезпечення розумного регулювання
138. Розроблення уніфікованої 
економічно обґрунтованої оцінки 
земельних ділянок сільськогос-
подарського призначення

подання Кабінетові Міні-
стрів України проектів від-
повідних постанов Кабінету 
Міністрів України

Мінекономіки 2020 рік не потребує додатково-
го фінансування

139. Скорочення сфери застосу-
вання карантинних сертифікатів 
шляхом видачі карантинних сер-
тифікатів лише під час першого 
надходження насіння на ринок

подання Кабінетові Міні-
стрів України проекту За-
кону України про внесен-
ня змін до Закону України 
«Про карантин рослин»

Мінекономіки  
Мінфін

2020 рік не потребує додатково-
го фінансування

140. Спрощення реєстрації ви-
сокоефективних засобів захис-
ту рослин шляхом запроваджен-
ня режиму ввезення дослідних 
партій, що використовуються для 
державних випробувань та науко-
вих досліджень, без необхіднос-
ті їх попередньої реєстрації в кра-
їні походження

подання Кабінетові Міні-
стрів України:
законопроектів про вне-
сення змін до законодав-
чих актів;
проектів постанов Кабінету 
Міністрів України

Мінекономіки 
Мінекоенерго

2020 рік не потребує додатково-
го фінансування

141. Спрощення порядку офіцій-
ного встановлення, підтриман-
ня та поновлення статусу міс-
ця виробництва або виробни-
чої ділянки, вільних від шкідли-
вих організмів, із збереженням 
права Держпродспоживслуж-
би здійснювати нагляд за дотри-
манням фітосанітарного стану 
об’єктів регулювання та об’єктів, 
щодо яких встановлено офіцій-
ний статус

видання відповідного на-
казу

Мінекономіки 2020 рік не потребує додатково-
го фінансування

142. Забезпечення можливос-
ті залучення сімейними фермер-
ськими господарствами найма-
них працівників на сезонні роботи 
без втрати статусу платника єди-
ного податку четвертої групи 

подання Кабінетові Міні-
стрів України проекту Зако-
ну України «Про внесення 
змін до Податкового кодек-
су України»

Мінфін 
Мінекономіки

2020 рік не потребує додатково-
го фінансування

Забезпечення доступу до ринків
143. Розроблення мобільної вер-
сії єдиного порталу агропромис-
лового комплексу як додатко-
вих можливостей для збуту та по-
пуляризації якісної та безпечної 
сільськогосподарської продук-
ції та послуг

створення відповідного ін-
формаційного ресурсу

Мінекономіки ІV квартал 
2020 р.

фінансування за раху-
нок проектів міжнарод-
ної технічної допомоги 

144. Стимулювання дистанційно-
го збуту сільськогосподарської 
продукції шляхом підтримки 
онлайн-проектів: виділення гран-
тів для налагодження онлайн-
збуту та діджиталізації процесів 
на підприємствах 

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Мінекономіки 2020 рік не потребує додатково-
го фінансування

145. Сприяння створенню умов 
для розвитку органічного вироб-
ництва 

подання Кабінетові Міні-
стрів України проекту по-
станови Кабінету Міністрів 
України щодо затвердження 
порядку сертифікації орга-
нічного виробництва

Мінекономіки листопад  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

146. Створення сільськогоспо-
дарських осередків (хабів) логіс-
тики та послуг, у тому числі лабо-
раторій для тестування сільсько-
господарських товарів і забезпе-
чення безпеки харчових продук-
тів у Луганській області, розвиток 
сільськогосподарського кластера 
на сході України

підписання Угоди між Уря-
дом України та Міжнарод-
ним банком реконструкції 
та розвитку «Східна Україна: 
возз’єднання, відновлення 
та відродження»

Мінреінтеграції 2020—2024 роки не потребує додатково-
го фінансування

147. Спрощення умов проваджен-
ня господарської діяльності у 
сфері аквакультури шляхом удо-
сконалення процедури надання 
в користування на умовах орен-
ди частин рибогосподарських 
водних об’єктів та гідротехніч-
них споруд

подання Кабінетові Міні-
стрів України проекту За-
кону України «Про внесен-
ня змін до деяких законо-
давчих актів України (що-
до спрощення умов ведення 
аквакультури)»

Мінекоенерго 
Держрибагент-
ство Держвода-
гентство Мінеко-
номіки 
Мінфін 
Держгеокадастр 
Фонд державно-
го майна

2020—2021 роки не потребує додатково-
го фінансування

148. Законодавче врегулюван-
ня питань функціонування рин-
ку деревини

подання Кабінетові Міні-
стрів України проекту Зако-
ну України «Про ринок де-
ревини»

Мінекоенерго 
Держлісагент-
ство

ІV квартал 
2020 р.

не потребує додатково-
го фінансування

149. Забезпечення сталого розви-
тку лісової галузі

подання Кабінетові Міні-
стрів України проекту За-
кону України «Про затвер-
дження загальнодержавної 
програми розвитку лісової 
галузі до 2030 року»

Мінекоенерго 
Держлісагент-
ство

2020 рік в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік 
(орієнтовна потреба на 
рік — 1,5 млрд. гри-
вень, починаючи  
з 2021 року)

150. Забезпечення автоматично-
го продовження строку дії доку-
ментів у сфері безпеки мореплав-
ства суден флоту рибної промис-
ловості  
на період дії карантину та на три 
місяці після його закінчення (для 
власників суден (судновласників), 
які отримали відповідні докумен-
ти до запровадження карантину і 
строк дії яких завершився під час 
дії обмежувальних заходів)

видання наказу Мінекоенер-
го «Про внесення змін до 
деяких відповідних норма-
тивно-правових актів у сфе-
рі безпеки мореплавства су-
ден флоту рибної промис-
ловості»

Мінекоенерго 
Держрибагент-
ство

2020 рік не потребує додатково-
го фінансування

Заходи, спрямовані на стимулювання розвитку енергетичного сектору
Забезпечення енергонезалежності та сталого розвитку енергетичної системи

151. Перегляд енергетичної стра-
тегії України

подання Кабінетові Міні-
стрів України проекту роз-
порядження Кабінету Міні-
стрів України про внесен-
ня змін до розпорядження 
Кабінету Міністрів України 
від 18 серпня 2017 р. № 605 
«Про схвалення Енергетич-
ної стратегії України на пе-
ріод до 2035 року «Безпека, 
енергоефективність, конку-
рентоспроможність»

Мінекоенерго червень  
2021 року

не потребує додатково-
го фінансування
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документи
152. Визначення на законодав-
чому рівні поняття «нетрадиційні 
поклади вуглеводнів» та внесен-
ня пропозицій щодо встановлен-
ня ставки рентної плати за корис-
тування надрами для їх видобутку

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
ту про внесення змін до По-
даткового кодексу України

Мінфін січень  
2021 року

не потребує додатково-
го фінансування

Забезпечення фінансової стабільності системи в умовах кризи

153. Урегулювання заборгованос-
ті між учасниками оптового ринку 
електроенергії

супроводження у Верховній 
Раді України проектів Зако-
нів України:
«Про заходи, спрямовані на 
погашення заборгованості, 
що утворилася на оптовому 
ринку електричної енергії»; 
«Про внесення змін до Бю-
джетного кодексу України 
щодо джерел формування 
спеціального фонду»;
«Про внесення змін до По-
даткового кодексу Украї-
ни щодо заходів, спрямова-
них на погашення заборго-
ваності, що утворилася на 
оптовому ринку електрич-
ної енергії»;
«Про внесення змін до Ко-
дексу України з процедур 
банкрутства (щодо заходів, 
спрямованих на погашен-
ня заборгованості, що утво-
рилася на оптовому ринку 
електричної енергії)»;
«Про внесення змін до За-
кону України «Про Держав-
ний бюджет України на 2020 
рік» (щодо заходів, спрямо-
ваних на погашення забор-
гованості, що утворилася на 
оптовому ринку електрич-
ної енергії)» 

Мінекоенерго червень 2020 ро-
ку

в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік

154. Врегулювання питання не-
платежів на ринку електричної 
енергії та сертифікації оператора 
системи передачі

супроводження у Верховній 
Раді України проекту Закону 
України «Про внесення змін 
до деяких законів Украї-
ни (щодо врегулювання пи-
тання неплатежів на ринку 
електричної енергії та сер-
тифікації оператора систе-
ми передачі)» 

Мінекоенерго червень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

155. Удосконалення умов під-
тримки виробництва електрич-
ної енергії з альтернативних дже-
рел енергії

укладення Меморанду-
му про взаєморозуміння 
між Урядом та виробника-
ми електричної енергії з від-
новлюваних джерел енер-
гії та розроблення на під-
ставі укладеного Меморан-
думу законопроекту що-
до удосконалення умов під-
тримки виробництва елек-
тричної енергії з альтерна-
тивних джерел енергії, який 
включатиме: 
умови реструктуризації «зе-
лених» тарифів;
посилення відповідальнос-
ті за небаланси виробни-
ків електричної енергії з від-
новлюваних джерел; 
скорочення строків введен-
ня в експлуатацію об’єктів 
відновлювальних джерел 
енергії за «зеленим» та-
рифом;
врегулювання питання ком-
пенсації за обмеження ви-
робництва електричної 
енергії з відновлювальних 
джерел;
удосконалення аукціонної 
моделі підтримки

Мінекоенерго 
НКРЕКП (за зго-
дою)

червень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

Забезпечення прозорості ринкових відносин

156. Забезпечення формування 
конкурентного ринку газу в сег-
менті побутових споживачів та 
комунальних теплопостачальних 
підприємств 

подання Кабінетові Міні-
стрів України проекту по-
станови Кабінету Міністрів 
України щодо удосконален-
ня моделі ринку природно-
го газу шляхом припинен-
ня покладення спеціаль-
них обов’язків та прийняття 
у зв’язку з таким скасуван-
ням необхідного набору ре-
гулювання для роздрібного 
ринку газу та ринку з надан-
ня послуг комунальними те-
плопостачальними підпри-
ємствами

Мінекоенерго травень  
2021 року

не потребує додатково-
го фінансування

157. Удосконалення механіз-
му покладення спеціальних 
обов’язків на ринку електроенер-
гії шляхом розроблення фінансо-
вого механізму покладення спе-
ціальних обов’язків на учасників 
ринку електричної енергії для за-
безпечення загальносуспільних 
інтересів у процесі функціонуван-
ня ринку електричної енергії

подання Кабінетові Міні-
стрів України відповідних 
проектів  Закону України та 
постанови Кабінету Міні-
стрів України

НКРЕКП (за зго-
дою) 
Мінекоенерго

липень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

158. Удосконалення системи 
оформлення земельних сервіту-
тів для проведення розвідуваль-
них робіт та робіт з видобування 
вуглеводнів з чітким компенса-
торним механізмом для землеко-
ристувачів чи землевласників

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопро-
ектів про внесення змін до 
відповідних Законів України

Мінекоенерго грудень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

159. Перехід на розрахунки за 
природний газ та пов’язані послу-
ги (транспортування, розподіл, 
зберігання) в розрахунку на оди-
ницю енергії

подання Кабінетові Міні-
стрів України:
законопроекту про внесен-
ня змін до Закону України 
«Про Митний тариф Украї-
ни» щодо внесення до роз-
ділу «Одиниці виміру та об-
ліку» Митного тарифу но-
вої додаткової одиниці ви-
міру та обліку «ТДж — те-
раджоуль (за вищою тепло-
тою згоряння)»;
проектів нормативно-право-
вих актів Кабінету Міністрів 
України щодо встановлення 
норм споживання природ-
ного газу, соціальних нор-
мативів
прийняття постанов

НКРЕКП (за зго-
дою) 
Мінекоенерго

січень  
2021 року

не потребує додатково-
го фінансування

НКРЕКП про:
внесення змін до Кодек-
су газотранспортної систе-
ми, Кодексу газорозподіль-
них систем, Кодексу газо-
сховищ, методик тарифоут-
ворення та рішень про вста-
новлення тарифів на послу-
ги транспортування, розпо-
ділу та зберігання, Типового 
договору розподілу природ-
ного газу;
затвердження методик ви-
значення розміру норма-
тивних та виробничо-техно-
логічних втрат/витрат при-
родного газу для операто-
рів газорозподільної систе-
ми та затвердження відпо-
відних розмірів таких втрат/
витрат (що пов’язано з тим, 
що під час переходу до роз-
рахунків за газ, облікований 
в одиницях енергії, части-
на таких втрат/витрат буде 
перекладена на побутового 
споживача)
видання наказу Мінекоенер-
го про внесення змін до на-
казу Міненерго від 26 люто-
го 2004 р. № 116 «Про за-
твердження Методики при-
ведення об’єму природного 
газу до стандартних умов за 
показами побутових лічиль-
ників у разі відсутності при-
ладів для вимірювання тем-
ператури та тиску газу»

160. Забезпечення стимулювання 
модернізації основних  
фондів операторів системи роз-
поділу шляхом перегляду форму-
вання тарифу на електроенергію

прийняття постанов 
НКРЕКП про внесення 
змін до: 
постанови НКРЕКП від 11 
липня 2013 р. № 899 «Про 
затвердження Порядку ви-
значення регуляторної бази 
активів суб’єктів природних 
монополій у сфері електро-
енергетики»;
постанови НКРЕКП від 23 
липня 2013 р. № 1009 «Про 
встановлення параметрів 
регулювання, що мають 
довгостроковий строк дії, 
для цілей стимулюючого 
регулювання»;
постанови НКРЕКП від 26 
липня 2013 р. № 1029 «Про 
застосування стимулюючо-
го регулювання у сфері пе-
редачі електричної енер-
гії місцевими (локальними) 
електричними мережами»;
постанови НКРЕКП від 5 
жовтня 2018 р. № 1175 
«Про затвердження Поряд-
ку встановлення (форму-
вання) тарифів на послу-
ги з розподілу електричної 
енергії»

НКРЕКП (за зго-
дою)

січень  
2021 року

не потребує додатково-
го фінансування

Інші заходи

161. Забезпечення можливості 
зміни постачальника на ринку ко-
мунальних послуг (електроенергії 
та газу) Datahub

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроекту 
про внесення змін до відпо-
відних законодавчих актів, 
що забезпечують право ви-
бору для споживача поста-
чальника послуги

НКРЕКП (за зго-
дою) 
Мінекоенерго

червень  
2021 року

не потребує додатково-
го фінансування

Заходи, спрямовані на стимулювання розвитку сектору інформаційно-комунікаційних технологій

Стимулювання модернізації та поліпшення доступу до інфраструктури

162. Спрощення будівництва те-
лекомунікаційної мережі через 
полегшення реєстрації деклара-
цій про готовність об’єкта до екс-
плуатації

видання відповідних нака-
зів Мінцифри, НКРЗІ, Мін-
регіону 

Мінцифри 
НКРЗІ (за зго-
дою) 
Мінрегіон

ІІІ квартал 2020 р. не потребує додатково-
го фінансування

163. Спрощення сертифікації те-
лекомунікаційного обладнан-
ня, що вже сертифіковане в кра-
їнах ЄС 

внесення змін до перелі-
ку національних стандартів, 
технічних регламентів і про-
цедур оцінки відповідності

Мінцифри 
НКРЗІ (за зго-
дою)

ІІІ квартал 2020 р. не потребує додатково-
го фінансування

164. Прискорення впровадження 
нових радіотехнологій та послуг: 
збільшення обсягу допустимих 
частот та запровадження принци-
пу технологічної нейтральності

подання Кабінетові Міні-
стрів України проекту роз-
порядження Кабінету Міні-
стрів України про затвер-
дження плану вивільнення 
радіочастот 694—960 МГц, 
спрямованого на вивільнен-
ня радіочастотного ресурсу 
від спецкористувачів та ана-
логового телебачення, для 
подальшої можливості про-
ведення тендеру

Мінцифри 
НКРЗІ (за зго-
дою)

ІІІ квартал 2020 р. в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік

165. Підвищення ефективнос-
ті використання наявних радіо-
технологій та створення конку-
рентних умов доступу до радіо-
технологій

подання Кабінетові Міні-
стрів України проектів Зако-
нів України: 
«Про електронні комуніка-
ції», що забезпечить мож-
ливість подати заявку за до-
помогою електронних сер-
вісів та зняття необхідності 
підготовки висновку щодо 
електромагнітної суміснос-
ті , який надається держав-
ним підприємством «Укра-
їнський державний центр 
радіочастот»;
про внесення змін до По-
даткового кодексу Укра-
їни для підвищення пла-
ти за користування радіо-
частотним ресурсом до рів-
ня стільникового у діапазо-
нах, придатних для стільни-
кового зв’язку, незалежно 
від поточної технології ви-
користання (а саме: 690—
880 МГц, 24.25—27.5 ГГц, 
31.8—33.4 ГГц, 37—43.5 
ГГц, 45.5—52.6 ГГц, 66—
76 ГГц)

Мінцифри 
державне під-
приємство 
«Український 
державний центр 
радіочастот» (за 
згодою) 

ІІІ квартал 2020 р. не потребує додатково-
го фінансування

166. Збільшення допустимих 
норм випромінювання для базо-
вих станцій мобільного зв’язку

видання наказу МОЗ про 
внесення змін до наказу 
МОЗ від 1 серпня 1996 р. 
№ 239 «Про затвердження 
Державних санітарних пра-
вил та норм»

МОЗ 
Мінцифри

липень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування
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документи
167. Підключення закладів соці-
альної інфраструктури до воло-
конно-оптичних мереж 

подання Кабінетові Міні-
стрів України проекту роз-
порядження Кабінету Міні-
стрів України щодо поетап-
ного плану підключення до 
швидкісного Інтернету ме-
дичних установ, закладів 
дошкільної та загальної се-
редньої, професійної (про-
фесійно-технічної) осві-
ти, бібліотек, центрів надан-
ня адміністративних послуг, 
органів МВС та ДСНС, інших 
закладів соціальної інфра-
структури

Мінцифри 
МОН 
МОЗ 
МВС 
Мінсоцполітики 
МКІП
Мінмолодьспорт 
ДМС
ДСНС

грудень  
2022 року

в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік

168. Покриття мережею високош-
видкісного Інтернету залізнич-
них шляхів 

здійснення організаційних 
заходів:
визначення технічної реа-
лізації прокладення мереж 
зв’язку;
погодження спільного пла-
ну учасниками проекту; 
реалізація експерименталь-
ного проекту на прикладі 
одного маршруту; 
реалізація проекту на всіх 
маршрутах швидкісних по-
їздів Інтерсіті

Мінцифри 
Мінінфраструк-
тури

2021 рік в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік

169. Облаштування контрольних 
пунктів в’їзду/виїзду, удоскона-
лення необхідної інфраструкту-
ри для громадян, які перетинають 
лінію розмежування у Донецькій 
та Луганській областях та адміні-
стративну межу тимчасово окупо-
ваної території Автономної Респу-
бліки Крим і м. Севастополя

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Мінреінтеграції, 
інші заінтересо-
вані центральні 
органи виконав-
чої влади

2020—2021 роки в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік

Забезпечення розумного регулювання
170. Заохочення реєстрації ком-
паній в Україні: покращення за-
хисту прав інтелектуальної влас-
ності та запровадження префе-
ренційного податкового режи-
му, а також забезпечення захис-
ту персональних даних відповідно 
до Загального регламенту про за-
хист даних (GDPR) 

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
тів про внесення змін до:
Податкового кодексу Укра-
їни;
законодавчих актів з прав 
власності

Мінекономіки 
Мінцифри 
ДПС 
Мін’юст 
Уповноважений 
Верховної Ра-
ди України з прав 
людини (за зго-
дою)

ІІІ квартал 2020 р. в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік

171. Створення автоматизованої 
інформаційно-аналітичної сис-
теми регуляторного органу, що 
використовується для виконан-
ня його повноважень, перехід на 
цифрову взаємодію регуляторно-
го органу і постачальників елек-
тронних комунікаційних послуг. 
Врегулювання питання досту-
пу до електронних комунікацій-
них мереж операторів та їх інф-
раструктури, що має знизити ви-
трати операторів на розгортан-
ня мереж. 
Визначення параметрів якос-
ті послуг 

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроекту 
про сферу електронних ко-
мунікацій

Мінцифри 
НКРЗІ (за зго-
дою)

ІІ квартал 2021 р. в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік

Забезпечення доступу до ринків
172. Розроблення та імплемента-
ція концепції екстериторіальної 
технологічної зони для сектору 
інформаційних технологій, спря-
мованої на створення сприятли-
вих умов розвитку інформаційних 
технологій в Україні

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопро-
ектів:
про внесення змін до По-
даткового кодексу України 
(щодо створення спеціаль-
ного податкового режиму із 
суворою системою запобіж-
них заходів для уникнення 
зловживань);
щодо створення спеціаль-
ного правового режиму для 
гармонізації діяльності  
ІТ-компаній та венчурних 
фондів із світовими галузе-
вими стандартами
здійснення організацій-
них заходів (створення 
платформи для спрощен-
ня адміністрування подат-
ків та оптимізації взаємо-
дії ІТ-бізнесу з державними 
структурами)

Мінцифри 
Мінекономіки 
Мінфін 
ДПС

ІІІ квартал 2020 р. в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік

173. Стимулювання існуючих та 
нових суміжних індустрій: покра-
щення законодавчої бази у сфе-
рі віртуальних активів та кібер-
безпеки

надання роз’яснення Мінфі-
ну про класифікацію крип-
товалют як нематеріаль-
них активів (у разі його під-
тримки фінансовими регу-
ляторами);
надання  роз’яснення 
Держспецзв’язку;
приведення української сис-
теми кібербезпеки у відпо-
відність з міжнародними 
стандартами та розроблен-
ня відповідних законодав-
чих змін у цій сфері; 
подання Кабінетові Міні-
стрів України проекту Зако-
ну України «Про віртуаль-
ні активи»;
впровадження банківських 
послуг для постачальників 
послуг віртуальних активів

Мінцифри 
Мінфін 
ДПС 
Адміністрація 
Держспецзв’язку

2020—2021 роки не потребує додатково-
го фінансування

Забезпечення розвитку та реалізації талантів
174. Спрощення найму інозем-
них висококваліфікованих пра-
цівників

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
тів щодо:
спрощення візового режиму 
та надання дозволу на про-
живання і працевлаштуван-
ня іноземців;
спрощення окремих проце-
дур у міграційній службі

МВС 
ДМС 
МЗС
Мінекономіки 
Мінцифри
Мінфін

ІІІ квартал 2020 р. в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік

175. Розбудова підприємницької 
освіти та підприємницької культу-
ри (реформа вищої освіти, ство-
рення національних програм роз-
витку) у сфері інформаційних 
технологій

здійснення організаційних 
заходів:
організація робіт із залу-
чення ІТ-фахівців до викла-
дання та співпраці з нау-
ковцями;
розвиток освітніх програм 
для ІТ-спеціалістів;
розроблення та виконання 
освітніх програм з інфор-
маційних технологій для 
школярів

МОН 
Мінцифри 
Мінекономіки

ІІІ квартал 2020 р. в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік

Заходи, спрямовані на стимулювання розвитку сектору надання послуг населенню
Підтримка сфери культури та креативних індустрій

176. Впровадження програм ін-
кубаційної та акселераційної під-
тримки суб’єктів малого та се-
реднього бізнесу у секторах кре-
ативних індустрій та внутрішньо-
го туризму

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Мінекономіки 
Мінфін

лютий  
2021 року

261 000
за рахунок коштів дер-
жавного бюджету

177. Зниження ставки податку 
на додану вартість для операцій 
з постачання товарів і послуг у 
сфері культури та креативних ін-
дустрій (у межах допустимих опе-
рацій згідно з Додатком ІІІ Ди-
рективи Ради 2006/112/ЄС про 
спільну систему податку на дода-
ну вартість)*

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
ту про внесення змін до По-
даткового кодексу України

Мінфін 
ДПС

грудень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

178. Надання Українським куль-
турним фондом стипендій само-
зайнятим особам (митцям, мене-
джерам, підприємцям та іншим 
категоріям самозайнятих осіб, 
які не мають швидких перспек-
тив відновлення рівнів доходу та 
змушені перепрофільовуватися) 
у сфері культури та креативних 
індустрій*

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопро-
екту про внесення змін до 
Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 
2020 рік»

МКІП 
Мінфін

ІІІ квартал 2020 р. 50 000

за рахунок коштів дер-
жавного бюджету

179. Надання Українським куль-
турним фондом грантів інститу-
ційної підтримки для збереження 
конкурентоспроможності та ро-
бочих місць недержавного секто-
ру культурних та креативних ін-
дустрій*

подання Кабінетові Міністрів 
України законопроектів про 
внесення змін до:
Бюджетного кодексу України;
Податкового кодексу Укра-
їни;
Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 
2020 рік»;
Закону України «Про Україн-
ський культурний фонд»
подання Кабінетові Міністрів 
України проекту постано-
ви Кабінету Міністрів Украї-
ни про внесення змін до по-
станови Кабінету Міністрів 
України від 18 квітня 2018 
р. № 414 «Про затверджен-
ня Порядку використання ко-
штів, передбачених у держав-
ному бюджеті для здійснен-
ня Українським культурним 
фондом заходів з підтрим-
ки проектів»

МКІП 
Мінфін

ІІІ квартал 2020 р. 400 000
за рахунок коштів дер-
жавного бюджету

180. Запровадження грантової 
програми «Культура добробуту» 
Українського культурного фонду 
на реалізацію інвестиційних про-
ектів у громадах на умовах спів-
фінансування*

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
тів про внесення змін до:
Бюджетного кодексу Укра-
їни;
Податкового кодексу Укра-
їни;
Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 
2020 рік»;
Закону України «Про Укра-
їнський культурний фонд»
подання Кабінетові Міні-
стрів України проекту по-
станови Кабінету Міністрів 
України про внесення змін 
до постанови Кабінету Міні-
стрів України від 18 квітня 
2018 р. № 414 «Про затвер-
дження Порядку викорис-
тання коштів, передбаче-
них у державному бюджеті 
для здійснення Українським 
культурним фондом заходів 
з підтримки проектів»

МКІП 
Мінфін

ІІІ квартал 2020 р. 40 000
за рахунок коштів дер-
жавного та місцевих 
бюджетів

181. Надання грантів від Держкі-
но на проведення конкурсних від-
борів нових кінопроектів, які при-
значені для підтримки виробни-
цтва нових фільмів та серіалів 
українською мовою*

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопро-
екту про внесення змін до 
Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 
2020 рік»

МКІП ІІІ квартал 2020 р. 250 000
за рахунок коштів дер-
жавного бюджету

182. Надання грантів на підтрим-
ку та розвиток кінопроектів через 
Держкіно, які спрямовані на ство-
рення кіносценаріїв та розроблен-
ня (девелопмент) кінопроектів*

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопро-
екту про внесення змін до 
Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 
2020 рік»

МКІП ІІІ квартал 2020 р. 150 000
за рахунок коштів дер-
жавного бюджету

183. Надання грантів від Держ-
кіно на відновлення конкуренто-
спроможності українського кі-
но, які передбачають компенса-
цію до 80 відсотків непередба-
чуваних витрат для виробників 
фільмів, які розпочали реаліза-
цію договорів з Держкіно, та ком-
пенсацію до 80 відсотків витрат 
на оплату вимушених простоїв 
під час карантину та дії обмежу-
вальних заходів для виробників, 
дистриб’юторів, які є мікропід-
приємствами або малими підпри-
ємствами, а також демонстрато-
рів фільмів/кіномереж*

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопро-
екту про внесення змін до 
Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 
2020 рік»

МКІП 
Мінфін

липень  
2020 року

250 000
за рахунок коштів дер-
жавного бюджету

184. Надання Українським інсти-
тутом книги грантів на реалізацію 
проектів з перекладу творів іно-
земної літератури державною мо-
вою та творів української літера-
тури іноземними мовами; підго-
товки та видання книжкових ви-
дань; написання (створення) но-
вих літературних творів держав-
ною мовою; організації та про-
ведення програм і заходів по-
пуляризації читання; придбання 
книг для поповнення фондів бі-
бліотек об’єднаних територіаль-
них громад*

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
тів про:
внесення змін до Зако-
ну України «Про Держав-
ний бюджет України на 
2020 рік»;
«Про державну підтрим-
ку книговидавничої справи 
в Україні»
подання Кабінетові Міні-
стрів України проекту по-
станови Кабінету Міністрів 
України про внесення змін 
до постанови Кабінету Міні-
стрів України від 12 червня 
2019 р. № 638 «Про затвер-
дження Порядку викорис-
тання коштів, передбаче-
них у державному бюджеті 
Українському інституту кни-
ги для підтримки книгови-
давничої справи та популя-
ризації української літерату-
ри у світі»

 

МКІП 
Мінфін 

МКІП 
Мінфін

2021—2022 роки в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік 
(орієнтована потреба на 
рік — 225 000)

185. Надання Українським інсти-
тутом книги грантів інституційної 
підтримки для суб’єктів видавни-
чої справи (видавців)*

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
тів про:
внесення змін до Зако-
ну України «Про Держав-
ний бюджет України на 
2020 рік»;
«Про державну підтрим-
ку книговидавничої справи 
в Україні»
подання Кабінетові Міністрів 
України проекту постано-
ви Кабінету Міністрів України 
про внесення змін до поста-
нови Кабінету Міністрів Украї-
ни від 12 червня 2019 р.  
№ 638 «Про затвердження 
Порядку використання ко-
штів, передбачених у держав-
ному бюджеті Українському

МКІП 
Мінфін

ІІІ—IV квартал  
2020 року

150 000
за рахунок коштів дер-
жавного бюджету
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документи
інституту книги для підтрим-
ки книговидавничої справи 
та популяризації української 
літератури у світі»

 

186. Виконання Українським ін-
ститутом книги програми надання 
щорічної натуральної допомоги 
– сертифіката на придбання книг 
учням закладів загальної серед-
ньої освіти*

подання Кабінетові Міні-
стрів України проекту Зако-
ну України «Про державну 
підтримку книговидавничої 
справи в Україні»
подання Кабінетові Міні-
стрів України проектів:
постанови Кабінету Міні-
стрів України про внесення 
змін до постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 12 
червня 2019 р. № 638 «Про 
затвердження Порядку ви-
користання коштів, перед-
бачених у державному бю-
джеті Українському інститу-
ту книги для підтримки кни-
говидавничої справи та по-
пуляризації української літе-
ратури у світі»;
нормативно-правового акта 
про затвердження Порядку 
надання щорічної натураль-
ної допомоги – сертифіка-
та на придбання книг учням 
закладів загальної серед-
ньої освіти

МКІП 
Мінфін 
МОН
Мінцифри

2021—2022 роки
 
 

 
 

в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік 
(орієнтовна потреба на 
рік — 300 000)

187. Запровадження виплати гро-
шової винагороди експертам, за-
лученим до роботи в експерт-
них радах Українського інститу-
ту книги*

подання Кабінетові Міні-
стрів України проекту по-
станови Кабінету Міністрів 
України про внесення змін 
до постанов Кабінету Мі-
ністрів України від 31 жов-
тня 2018 р. № 949 «Про за-
твердження Методики ви-
значення розміру сум ви-
плат експертам експертних 
рад Українського культур-
ного фонду», від 12 червня 
2019 р. № 638 «Про затвер-
дження Порядку викорис-
тання коштів, передбаче-
них у державному бюджеті 
Українському інституту кни-
ги для підтримки книгови-
давничої справи та популя-
ризації української літерату-
ри у світі»

МКІП 
Мінфін

IV квартал 
2020 р.

в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік

188. Забезпечення закладів куль-
тури та мистецької освіти санітар-
но-гігієнічними та дезінфекційни-
ми засобами для здійснення сані-
тарних та профілактичних заходів 
під час виходу з карантину та по-
ступового зняття обмежень*

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопро-
екту про внесення змін до 
Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 
2020 рік»

МКІП 
Мінфін

ІІІ квартал 2020 р. 24 146,3
за рахунок коштів дер-
жавного бюджету

189. Надання грантів на розви-
ток україномовного культурно-ін-
формаційного простору, зокрема 
шляхом придбання книг для по-
повнення бібліотечних фондів*

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопро-
ектів:
про внесення змін до За-
кону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 
2020 рік»;
«Про державну підтрим-
ку книговидавничої справи 
в Україні»
подання Кабінетові Міні-
стрів України проекту по-
станови Кабінету Міністрів 
України про внесення змін 
до постанови Кабінету Міні-
стрів України від 12 червня 
2019 р. № 638 «Про затвер-
дження Порядку викорис-
тання коштів, передбаче-
них у державному бюджеті 
Українському інституту кни-
ги для підтримки книгови-
давничої справи та популя-
ризації української літерату-
ри у світі»

МКІП 
Мінфін

ІІІ квартал 2020 р.
 
 

 
 

50 000

за рахунок коштів дер-
жавного бюджету

190. Надання грантів на реалі-
зацію проектів у сфері туризму, 
спрямованих на створення турис-
тичного продукту (його складо-
вих), забезпечення їх стабільної 
діяльності та розвитку в умовах 
дії запроваджених відповідно до 
законодавства обмежень госпо-
дарської діяльності, зумовлених 
надзвичайною ситуацією чи над-
звичайним станом*

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
тів про внесення змін до:
Бюджетного кодексу Укра-
їни;
Податкового кодексу Укра-
їни;
Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 
2020 рік»;
Закону України «Про ту-
ризм»

МКІП
Держтуризм

ІІІ квартал 2020 р. 200 
 
за рахунок Фонду бо-
ротьби з гострою рес-
піраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою 
коронавірусом  
SARS-CoV-2, та її на-
слідками

191. Удосконалення порядку ви-
користання власних надходжень 
закладами вищої освіти шляхом 
розширення напрямів викорис-
тання коштів без поділу на під-
групи за видами доходів та ви-
датків

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
ту про внесення змін до Бю-
джетного кодексу України

МОН 2020 рік не потребує додатково-
го фінансування

192. Надання права закладам ви-
щої освіти використовувати влас-
ні надходження та залишки бю-
джетних коштів, які перевищують 
витрати, затверджені законом 
про Державний бюджет Украї-
ни (рішенням про місцевий бю-
джет), на організацію освітньої 
діяльності

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
ту про внесення змін до Бю-
джетного кодексу України

МОН 2020 рік не потребує додатково-
го фінансування

193. Закріплення положення про 
те, що надходження від прода-
жу майна державних та/або ко-
мунальних закладів вищої осві-
ти, переданого їм на праві госпо-
дарського відання, а також над-
ходження від оренди такого май-
на вважаються власними надхо-
дженнями закладу вищої освіти

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
тів про внесення змін до:
Бюджетного кодексу Укра-
їни;
Закону України «Про осві-
ту»;
Закону України «Про ви-
щу освіту»

МОН 2020 рік не потребує додатково-
го фінансування

Підтримка індустрії гостинності
194. Впровадження заходів щодо 
забезпечення: 
оздоровлення лікарів, пожежни-
ків та інших категорій працівни-
ків, які працювали в надзвичай-
них умовах в період карантину;  
закупівлі послуг з дитячого від-
починку; 
часткової компенсації вартості 
бензину для туристичних переві-
зників, які обслуговують внутріш-
ній туризм*

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопро-
екту про внесення змін до 
Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 
2020 рік»

МКІП ІІ квартал 2020 р. в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік

195. Створення загальнодержав-
ної інформаційної мережі у сфе-
рі туризму та курортів, зокрема 
шляхом розвитку відповідної ме-
режі інформаційних центрів у ре-
гіонах

подання Кабінетові Міні-
стрів України відповідного 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України

МКІП 
обласні, Київська 
міська держадмі-
ністрації

ІІІ квартал 2020 р. в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік

196. Поліпшення доступу до сис-
теми надання адміністративних, 
соціальних послуг для громадян, 
які проживають на тимчасово 
окупованих територіях. Запрова-
дження онлайн-форматів надан-
ня послуг. Запровадження єдино-
го інформаційного ресурсу Уря-
ду з роз’яснень стосовно надання 
адміністративних послуг грома-
дянам, які проживають на тимча-
сово окупованих територіях

прийняття відповідних нор-
мативно-правових актів

Мінреінтеграції
Мінцифри
Мінсоцполітики
Донецька, Луган-
ська,
Херсонська 
облдержадміні-
страції

2020 рік в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік

Заходи, спрямовані на стимулювання розвитку транспортного сектору
Забезпечення доступу до фінансів

197. Звільнення пасажирських 
перевізників від нарахування та 
сплати орендних та лізингових 
платежів на період дії каранти-
ну та на три місяці після його за-
вершення (де це можливо без по-
рушення міжнародних договорів, 
крім авіаційних перевезень)

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
ту про внесення змін до Ци-
вільного кодексу України 
та відповідних законодав-
чих актів

Мінінфраструк-
тури 
Мінекономіки

червень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

198. Забезпечення часткової ком-
пенсації за рахунок коштів дер-
жавного бюджету витрат на ви-
плату заробітної плати і сплату 
комунальних платежів пасажир-
ським перевізникам та підприєм-
ствам обслуговуючої інфраструк-
тури (станціям, аеропортам, під-
приємствам обслуговування пові-
тряного руху, службам наземного 
обслуговування) 

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопро-
екту про внесення змін до 
Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 
2020 рік»
здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Мінінфраструк-
тури 
Мінекономіки

червень  
2020 року

в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік

199. Звільнення від оподаткуван-
ня землі під залізничними колія-
ми та технічної зони вздовж колій

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
ту про внесення змін до По-
даткового кодексу України

Мінінфраструк-
тури 
Мінфін

червень 
 2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

200. Залучення доходів для АТ 
«Укрзалізниця» з нетарифних 
джерел, зокрема шляхом акти-
візації продажу (оренди) непро-
фільних активів, реалізації мета-
лобрухту не менше 40 тис. тонн 
на місяць за рахунок спрощення 
порядку реалізації в частині ска-
сування обов’язкової оцінки вар-
тості та проведення інвентариза-
ції запасів

подання Кабінетові Міні-
стрів України проекту по-
станови Кабінету Міністрів 
України про внесення змін 
до постанови Кабінету Міні-
стрів України від 22 листо-
пада 2017 р. № 1054 «Про 
затвердження Порядку роз-
порядження майном акціо-
нерного товариства «Укра-
їнська залізниця»,
здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Мінінфраструк-
тури
Мінекономіки
Мінфін
Фонд державно-
го майна 
АТ «Укрзалізни-
ця» (за згодою)

червень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

201. Звільнення аеропортів та 
Украероруху від сплати подат-
ку на землю на період дії каран-
тину та три місяці після його за-
вершення

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
ту про внесення змін до По-
даткового кодексу України

Мінінфраструк-
тури 
Мінфін

червень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

202. Забезпечення державної під-
тримки національних виробників 
дорожньої техніки через цільові 
кредитні програми, лізинг

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроекту 
про державну підтримку на-
ціональних виробників до-
рожньої техніки
здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Мінінфраструк-
тури 
Мінекономіки

2021 рік в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік

Забезпечення ефективного регулювання
203. Створення та забезпечення 
функціонування Національної ко-
місії з регулювання тарифів на 
транспорті

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
ту про Національну комісію 
з регулювання тарифів на 
транспорті

Мінінфраструк-
тури

IV квартал 2020 
року

в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік

204. Врегулювання суперечли-
вих моментів нового договору 
про надання послуг АТ «Укрза-
лізниця»

внесення змін до Догово-
ру про надання послуг з ор-
ганізації перевезення ванта-
жів залізничним транспор-
том, який затверджено на 
засіданні правління АТ «Ук-
рзалізниця» від 13 люто-
го 2020 р.

Мінінфраструк-
тури 
АТ «Укрзалізни-
ця» (за згодою)

червень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

205. Запровадження справедли-
вої системи тарифікації переве-
зень вантажів залізничним тран-
спортом

внесення змін до наказу Мі-
нінфраструктури від  
26 березня 2009 р.  № 317 
«Про затвердження Збірни-
ка тарифів на перевезення 
вантажів залізничним тран-
спортом у межах України та 
пов’язані з ними послуги та 
Коефіцієнтів, що застосову-
ються до Збірника тарифів 
на перевезення вантажів за-
лізничним транспортом у 
межах України та пов’язані 
з ними послуги»
реалізація ініціатив у части-
ні уніфікації вантажних та-
рифів та перевезення по-
рожніх вагонів

Мінінфраструк-
тури 
Мінекономіки 
Мінфін
ДРС 
АТ «Укрзалізни-
ця» (за згодою)

липень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

206. Створення прозорих 
умов для включення до ре-
єстру суб’єктів проведення 
обов’язкового технічного контр-
олю для автомобільного тран-
спорту

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопро-
екту про внесення змін до 
деяких законодавчих ак-
тів України у сфері безпеки 
експлуатації колісних тран-
спортних засобів відповідно 
до вимог Угоди про асоціа-
цію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони

Мінінфраструк-
тури 
МВС

2020—2021 роки не потребує додатково-
го фінансування

207. Створення уніфікованих під-
ходів до кваліфікаційних крите-
ріїв відбору підрядника дорож-
ніх робіт, тобто вимог щодо техні-
ки, працівників та досвіду роботи 
на аналогічних об’єктах, фінансо-
вих гарантій та наявності ліквід-
них фінансових ресурсів

затвердження методоло-
гії щодо особливостей здій-
снення закупівель робіт з 
будівництва (нового будів-
ництва, капітального ремон-
ту та реконструкції) та по-
слуг з поточного ремонту і 
експлуатаційного утриман-
ня автомобільних доріг за-
гального користування

Мінекономіки 
Укравтодор

червень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

208. Впровадження гнучкої сис-
теми оцінювання моряків на усіх 
етапах підготовки відповідно до 
міжнародних вимог; визнання 
міжнародних кваліфікаційних ви-
мог достатніми для видачі квалі-
фікаційних документів та впро-
вадження дистанційних процедур 
оцінки кваліфікації

приведення національного 
законодавства у відповід-
ність з Міжнародною кон-
венцією про підготовку і ди-
пломування моряків та не-
сення вахти 1978 року, з по-
правками, зокрема, шляхом 
імплементації в національне 
законодавство Резолюцій 
MSC.396 (95), MSC.397 (95), 
MSC.416 (97), MSC.417 (97), 
а також сприяння досягнен-
ню моряком мінімально-
го стандарту компетентнос-
ті за відповідним напрямом 
підготовки

Мінінфраструк-
тури 
Морська адміні-
страція

ІV квартал 
2020 р.

не потребує додатково-
го фінансування

Стимулювання модернізації
209. Фінансовий та організаційний 
поділ АТ «Укрзалізниця» на окремі 
сегменти за видами діяльності — 
оперування інфраструктурою, па-
сажирські перевезення, вантажні 
перевезення, оперування

виконання плану заходів з 
реформування залізнично-
го транспорту, затвердже-
ного розпорядженням Ка-
бінету Міністрів України від 
27 грудня 2019 р. № 1411

Мінінфраструк-
тури 
АТ «Укрзалізни-
ця» (за згодою) 
Мінфін

2020—2022 роки не потребує додатково-
го фінансування
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документи
вагонами, ремонт локомотивів і 
вагонів, інша діяльність з виді-
ленням на базі товариства компа-
ній у кожному сегменті (крім інф-
раструктури) у вигляді акціонер-
них товариств 
210. Розроблення та впрова-
дження механізму контрактно-
го замовлення державними та 
місцевими органами влади па-
сажирських перевезень, визна-
чених суспільно важливими 
(імплементація Регламенту ЄС 
№ 1370/2007), поступове приве-
дення цін на пасажирські переве-
зення, не визнані суспільно важ-
ливими, до економічно обґрунто-
ваного рівня

подання Кабінетові Міні-
стрів України відповідних 
законопроектів

Мінінфраструк-
тури 
АТ «Укрзалізни-
ця» (за згодою) 
Мінфін 
Мінсоцполітики
місцеві орга-
ни виконавчої 
влади  
органи місцевого 
самоврядування 
(за згодою)

2020—2021 роки в обсягах, передбаче-
них державним та міс-
цевими бюджетами на 
відповідний рік

211. Реалізація експерименталь-
ного проекту щодо допуску при-
ватних локомотивів до роботи на 
окремих маршрутах залізничних 
колій загального користування із 
залученням приватного капіталу в 
локомотивний парк

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Мінінфраструк-
тури 
АТ «Укрзалізни-
ця» (за згодою)

2020—2021 роки не потребує додатково-
го фінансування

212. Законодавче врегулюван-
ня питань внутрішнього водного 
транспорту

супроводження у Верховній 
Раді України законопроек-
ту про внутрішній водний 
транспорт

Мінінфраструк-
тури

червень  
2020 року

не потребує додатково-
го фінансування

213. Реорганізація державного 
підприємства «Адміністрація мор-
ських портів України»  шляхом 
створення на його базі регіональ-
них адміністрацій морських пор-
тів, оптимізації кадрового складу

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
ту про реорганізацію дер-
жавного підприємства «Ад-
міністрація морських пор-
тів України»  
здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Мінінфраструк-
тури 
державне під-
приємство «Ад-
міністрація мор-
ських портів 
України» (за зго-
дою)

2020—2021 роки в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік

214. Збільшення переліку об’єктів 
дорожнього будівництва або їх 
укрупнення в рамках Державної 
цільової економічної програми 
розвитку автомобільних доріг за-
гального користування держав-
ного значення на 
2018—2022 роки

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Укравтодор
Мінінфраструк-
тури
Мінфін

2020—2022 роки за рахунок коштів дер-
жавного бюджету та ін-
ших джерел, передба-
чених державною ці-
льовою програмою:
86 768 900 (2020 рік із 
урахуванням
19 274 000 запозичень, 
залучених під державні 
гарантії)
86 093 840 (2021 рік)
97 544 870 (2022 рік)

215. Корегування програми від-
новлення мостів у рамках Дер-
жавної цільової економічної про-
грами розвитку автомобільних 
доріг загального користування 
державного значення на 2018—
2022 роки

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Укравтодор 
Мінінфраструк-
тури 
Мінфін

2020—2022 роки в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік

216. Створення національного 
авіаперевізника

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Мінінфраструк-
тури 
Мінекономіки 
Мінфін

2020—2022 роки в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік 
(орієнтовна потреба — 
750 000)

217. Залучення інвестицій для 
модернізації транспортної інфра-
структури на умовах державно-
приватного партнерства, у тому 
числі концесії 

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Мінінфраструк-
тури 
Мінекономіки

2020—2022 роки не потребує додатково-
го фінансування

218. Забезпечення безпечно-
го мореплавства шляхом здій-
снення комплексних заходів що-
до експлуатаційного днопогли-
блення акваторій портів, ремонту 
та модернізації технічного фло-
ту державного підприємства «Ад-
міністрація морських портів Укра-
їни» та Держгідрографії, засо-
бів навігаційного забезпечення 
та причалів

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Мінінфраструк-
тури 
державне під-
приємство «Ад-
міністрація мор-
ських портів 
України» (за зго-
дою) 
Держгідрографія 
(за згодою)

2020—2021 роки в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік

219. Розроблення вимог для 
Укравтодору щодо необхіднос-
ті розроблення щорічних планів з 
будівництва та ремонтів автомо-
більних доріг відповідно до дер-
жавних цільових програм, які за-
тверджені на середньостроковий 
період. Запровадження механізму 
звітності та відповідальності за 
виконання щорічних планів з бу-
дівництва та ремонтів 

видання відповідного нака-
зу Мінінфраструктури
здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Мінінфраструк-
тури 
Укравтодор

2020—2021 роки не потребує додатково-
го фінансування

220. Поліпшення умов доступу до 
ринку послуг з контролю якос-
ті виконання дорожніх робіт шля-
хом перегляду вимог щодо до-
свіду виконання аналогічних ро-
біт; підвищення ступеня залучен-
ня міжнародних компаній

здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Укравтодор 
Мінінфраструк-
тури

2020—2021 роки не потребує додатково-
го фінансування

221. Створення ефективного га-
баритно-вагового контролю шля-
хом виконання програми поши-
рення системи зважування в ру-
сі на мережі автомобільних до-
ріг України та її вдосконалення, 
запровадження відповідальності 
вантажовідправника*

подання Кабінетові Міні-
стрів України законопроек-
ту про внесення змін до Ко-
дексу України про адміні-
стративні правопорушен-
ня в частині запровадження 
відповідальності посадових 
осіб відправника та збіль-
шення штрафів
здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Мінінфраструк-
тури 
Укртрансбезпека

2020—2021 роки в обсягах, передбаче-
них державним бюдже-
том на відповідний рік 
(орієнтовна потреба — 
4 340 000) 

222. Підвищення ступеня вико-
ристання альтернативних ресур-
сів для ремонту та будівництва 
доріг: розширення програми бу-
дівництва доріг з цементобетон-
ним покриттям

видання відповідного нака-
зу Укравтодору
здійснення відповідних ор-
ганізаційних заходів

Укравтодор 
Мінінфраструк-
тури

2020—2021 роки не потребує додатково-
го фінансування

___________
* Захід здійснюється за умови відсутності негативного впливу на збалансованість бюджетної системи у 2020 році.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 25 червня 2020 р. № 533 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  
від 14 серпня 2013 р. № 578

Кабінет Міністрів України Постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 578 «Про забезпечення речовим майном персона-

лу Державної кримінально-виконавчої служби» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 66, ст. 2386; 2020 р., № 6, ст. 274) зміни, 
що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 25 червня 2020 р. № 533
ЗМІнИ,  

що вносяться до постанови Кабінету  
Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 578

1. У Порядку забезпечення речовим майном персоналу Державної кримінально-виконавчої служби, затвердженому зазначе-
ною постановою:

1) у пункті 3:

в абзаці другому слова «для Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України (далі — Адміністрація), між-
регіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту» замінити словами «для міжрегіональ-
них територіальних органів Мін’юсту з питань виконання кримінальних покарань (далі — міжрегіональні територіальні органи)»;

в абзаці третьому слова «міжрегіональними управліннями» замінити словами «міжрегіональними територіальними органа-
ми»;

2) у пункті 53:
абзац перший викласти в такій редакції:
«53. Структурний підрозділ з питань ресурсного забезпечення державної установи «Генеральна дирекція Державної кримі-

нально-виконавчої служби України» веде централізований облік речового майна, яке перебуває на її складах, складах міжрегі-
ональних територіальних органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, закладів освіти.»;

3) у додатку 7 до Порядку:
слова «Кількість предметів» замінити словами «Кількість предметів, належних до видачі»;
слова

«Особа, відповідальна за ведення обліку речового майна ___________
(підпис)

__________________»
(прізвище та ініціали)

замінити словами:
«Особа, відповідальна за 
ведення обліку речового майна

___________
(підпис)

____________________»;
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

слова
«Підпис особи, яка отримала довідку _______________________________»
замінити словами:

«Підпис особи про ознайомлення ___________
(підпис)

____________________»;
(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

4) у тексті Порядку слова «Адміністрація, міжрегіональні управління» в усіх відмінках замінити словами «міжрегіональні тери-
торіальні органи» у відповідному відмінку.

2. У нормах забезпечення речовим майном персоналу Державної кримінально-виконавчої служби, затверджених зазначеною 
постановою:

1) у нормі № 2 забезпечення формою одягу та іншим речовим майном осіб середнього і старшого начальницького складу чо-
ловічої статі Державної кримінально-виконавчої служби:

пункт 51 викласти в такій редакції:
«51. Куртка зимова шкіряна з каракулевим коміром 1 6 4»;

у пункті 1 приміток до норми слова «Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби, міжрегіональних управліннях 
з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту» замінити словами «міжрегіональних територіальних органах 
Мін’юсту з питань виконання кримінальних покарань»;

2) у пункті 1 приміток до норми № 3 забезпечення формою одягу та іншим речовим майном осіб рядового і молодшого началь-
ницького складу (крім курсантів) чоловічої статі Державної кримінально-виконавчої служби слова «Адміністрації Державної кри-
мінально-виконавчої служби, міжрегіональних управліннях з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту» за-
мінити словами «міжрегіональних територіальних органах Мін’юсту з питань виконання кримінальних покарань»;

3) у пункті 1 приміток до норми № 4 забезпечення формою одягу та іншим речовим майном осіб рядового і начальницького 
складу жіночої статі Державної кримінально-виконавчої служби слова «Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби, 
міжрегіональних управліннях з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту» замінити словами «міжрегіональ-
них територіальних органах Мін’юсту з питань виконання кримінальних покарань».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 17 червня 2020 р. № 535 
Київ

Про внесення змін до Порядку надання  
фінансової державної підтримки суб’єктам  

мікропідприємництва та малого підприємництва
Кабінет Міністрів України Постановляє:
1. Внести до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва, за-

твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 489, 
№ 34, ст. 1138, № 37, ст. 1217), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2020 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 червня 2020 р. № 535
ЗМІнИ, 

що вносяться до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва  
та малого підприємництва

1. В абзаці другому пункту 2 слова «за середньорічним курсом Національного банку» замінити словами «за офіційним валют-
ним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день фінансового року».

2. Абзац перший підпункту 3 пункту 8 викласти в такій редакції:
«3) для діючого бізнесу — суб’єкт підприємництва підтвердив, що його господарська діяльність є прибутковою хоча б за один 

із двох останніх звітних років. Для суб’єктів підприємництва, діяльність яких пов’язана із сезонним характером роботи, прибутко-
вість визначається акумульовано за чотири календарні квартали хоча б одного із двох останніх звітних років.».

3. У пункті 12:
1) абзац третій підпункту 2 викласти в такій редакції:
«фінансування оборотного капіталу суб’єкта підприємництва;»;
2) у підпункті 5 слова і цифри «не перевищує 3 млн. гривень, крім кредитів на ціль, визначену підпунктом 3 пункту 12 цього 

Порядку, за якими максимальна сума» виключити;
3) у підпункті 7 слово «чи» замінити словом «та»;
4) у підпункті 8:
 абзаци перший — четвертий викласти в такій редакції:
«8) процентна ставка за кредитом на строкову заборгованість суб’єкта підприємництва без урахування компенсації процентів 

(далі — базова процентна ставка) визначається за формулою:
для суб’єкта підприємництва, що належить до категорії діючого бізнесу, — Індекс UIRD (три місяці) + 5 %;
для суб’єкта підприємництва, що належить до категорії новоствореного бізнесу (стартап), — Індекс UIRD (три місяці) + 7 %;
для кредитів, наданих з метою державної підтримки, визначеної підпунктом 3 пункту 4 цього Порядку, до 31 березня 2021 р., 

— Індекс UIRD (три місяці) + 5 %.»;
 абзац сьомий після слів «не за цільовим призначенням» доповнити словами «та/або ненадання суб’єктом підприємництва ін-

формації, яка є необхідною для отримання державної підтримки відповідно до умов програми, затвердженої Фондом»;
5) доповнити пункт підпунктом 11 такого змісту:
«11) наданий суб’єкту підприємництва кредит не може бути забезпечений заставою майнових прав за договором банківсько-

го вкладу.».
4. У пункті 15:
1) в абзаці четвертому:
перше речення після слів «в сумі» доповнити словами  «, погодженій Фондом»;
слово «наступного» виключити;
2) абзац шостий викласти в такій редакції:
«Поповнення рахунка умовного зберігання (ескроу), відкритого Фондом в уповноваженому банку, здійснюється Фондом на 

підставі заявки уповноваженого банку на таке поповнення рахунка умовного зберігання (ескроу), реєстру суб’єктів підприємни-
цтва, складеного за формою, встановленою Фондом, яким були сплачені компенсації процентів. Заявка на поповнення рахунка 
умовного зберігання (ескроу) складається за формою, встановленою Фондом, та подається до Фонду в порядку, передбаченому 
договором про співробітництво, укладеним між Фондом та уповноваженим банком.»;

3) перше речення абзацу сьомого викласти в такій редакції: «Фонд протягом 10 робочих днів з дня отримання заявки на попо-
внення рахунка умовного зберігання (ескроу) розглядає та погоджує її на підставі наданих уповноваженим банком документів.»;

4) в абзаці восьмому слово «(авансування)» виключити.
5. Пункт 29 викласти в такій редакції:
«29. Кошти, отримані уповноваженим банком у задоволення своїх вимог як кредитора, зокрема від звернення стягнення на 

предмет забезпечення, добровільного погашення суб’єктом підприємництва заборгованості за кредитом, погашення заборгова-
ності суб’єкта підприємництва за кредитом третьою особою, розподіляються між Фондом та уповноваженим банком у таких про-
порціях:

1) за кредитом суб’єкта підприємництва, що належить до категорії діючого бізнесу (крім кредиту, наданого для реалізації ме-
ти надання державної підтримки, визначеної підпунктом 2 пункту 4 цього Порядку):

50 відсотків отриманої суми, але не більше суми коштів, сплаченої Фондом уповноваженому банку в межах суми наданої Фон-
дом гарантії, уповноважений банк перераховує Фонду;

50 відсотків отриманої суми уповноважений банк зараховує в рахунок погашення (повного або часткового) заборгованості 
суб’єкта підприємництва за таким кредитом перед уповноваженим банком;

2) за кредитом суб’єкта підприємництва, що належить до категорії новоствореного бізнесу (стартап), та/або за кредитом, нада-
ним для реалізації мети надання державної підтримки, визначеної підпунктом 2 пункту 4 цього Порядку:

80 відсотків отриманої суми, але не більше суми коштів, сплаченої Фондом уповноваженому банку в межах суми наданої Фон-
дом гарантії, уповноважений банк перераховує Фонду;

20 відсотків отриманої суми уповноважений банк зараховує в рахунок погашення (повного або часткового) заборгованості 
суб’єкта підприємництва за таким кредитом перед уповноваженим банком.».

6. У пункті 35:
1) в абзаці третьому слова «з метою кредитування інвестиційного проекту суб’єкта підприємництва» виключити;
2) абзац четвертий викласти в такій редакції: 
«визнання уповноваженим органом з питань державної допомоги державної підтримки, наданої Фондом на користь суб’єкта 

підприємництва, державною допомогою, недопустимою для конкуренції;»;
3) в абзаці п’ятому слова «обмеження суб’єкта підприємництва щодо надання державної підтримки,» замінити словами «на-

лежності суб’єкта підприємництва до суб’єктів, які».


