
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 
 

Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В. Г. Бодров, Н. І. Олійник 
 
 

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ 
“ЗАМОЖНЕ СУСПІЛЬСТВО, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА 

ЕКОНОМІКА, ЕФЕКТИВНА ДЕРЖАВА” 
 
 
 
 
 

Навчально-методичні матеріали 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 
2013 



 

2 
 

УДК 33.021.8(076) 
         Б75 

Схвалено Вченою радою Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів 
(протокол № 1 від 28 лютого 2013 р.) 

та Науково-методичною радою Національної академії державного управління 
при Президентові України (протокол № 36 від 16 квітня 2013 р.) 

Автори : 
В. Г. Бодров, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управ-
ління національним господарством НАДУ, заслужений діяч науки і техніки 
України; 
Н. І. Олійник, доктор наук з державного управління, доцент кафедри управ-
ління національним господарством НАДУ. 
 
Упорядник  
В. М. Гаврилюк, начальник управління планування фінансів, бухгалтерського 
обліку і звітності – головний бухгалтер НАДУ, заслужений економіст України. 
 
Рецензенти : 
Ю. В. Ковбасюк, доктор наук з державного управління, професор, президент 
НАДУ, заслужений економіст України; 
Н.-С. М. Пінчук, кандидат економічних наук, доцент, заступник голови Дер-
жавної служби геодезії, картографії та кадастру України, заслужений економіст 
України. 

 
 
Б75 

Бодров В. Г.  
Шляхи реалізації Програми економічних реформ “Заможне 

суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” : 
навч.-метод. матеріали / В. Г. Бодров, Н. І. Олійник ; упоряд.  
В. М. Гаврилюк. – К. : НАДУ, 2013. – 52 с. 
 

Навчально-методичні матеріали підготовлено в межах Комплексної програми 
професійного розвитку осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву “Нова 
еліта нації”, які здійснюють навчання в Національній академії державного управління 
при Президентові України.  

Висвітлено шляхи реалізації Програми економічних реформ “Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”. 

Призначені для осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву “Нова 
еліта нації”, а також для професійного навчання державних службовців, посадових осіб 
місцевого самоврядування, працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади 
в системі підвищення кваліфікації.  

УДК 33.021.8(076) 
 

Видано на замовлення Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ 
при Президентові України для осіб, зарахованих до Президентського кадрового 

резерву “Нова еліта нації”. 
 

© 
 
Національна академія  
державного управління  
при Президентові України, 2013 

 



 

3 
 

ЗМІСТ 
 

1. Передмова ................................................................................................................. 4 
 
2. Витяг з програми навчального модуля .................................................................. 5 
 
3. Зміст навчального матеріалу .................................................................................. 7 
 

ЧАСТИНА 1. Концептуальні засади програми економічних реформ  
на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава” ......................................................................... 7 
1.1. Передумови створення, мета та стратегічні напрями Програми 
економічних реформ ............................................................................................ 7 
1.2. Загальна характеристика основних напрямів реформування ................. 8 

 
ЧАСТИНА 2. Національний план дій як дієвий механізм впровадження 
програми економічних реформ ........................................................................ 20 
2.1. Особливості реалізації Програми економічних реформ ........................ 20 

 
4. Матеріали для самоконтролю знань слухачів .................................................... 48 

 
5. Рекомендована література .................................................................................... 51 
 



 

4 
 

1. ПЕРЕДМОВА 
 
На сьогодні Україна потерпає від поєднаної дії економічної, екологічної 

та соціальної кризи, які підсилюють одна одну і перешкоджають виходу на 
шлях підвищення якості життя та соціально-економічного розвитку країни. 

Національна економіка в післякризовий період 2008-2009 рр. демонструє 
неоднозначну динаміку відновлення, що характеризується станом значної 
невизначеності у підприємницькому середовищі, державному секторі, а також 
суспільних очікуваннях. 

За результатами аналізу Національного інституту стратегічних дослі-
джень, викладених у березні 2013 року в аналітичній доповіді “Національні 
проекти в стратегії економічної модернізації України”, відбувається наростання 
суспільних побоювань щодо здатності економіки встояти при повторенні кризи, 
подібної за масштабами до попередньої. 

Поряд з цим посилюється не сприйняття у суспільстві інформації, що 
надходить у вигляді виступів вищих посадових осіб та передвиборчих програм. 
Це створює вербальні перепони формулювання реформ у вигляді програмних 
документів, нівелюється зворотній зв’язок органів державної влади з громад-
ськістю та економічними суб’єктами. 

Шок фінансово-економічної кризи суттєво переорієнтував суспільство з 
популістських пріоритетів на готовність до економічних реформ. 

Запропонована Президентом України Програма економічних реформ на 
2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефек-
тивна держава” увібрала в себе очікування суспільства з відновлення еконо-
мічного зростання та модернізації економіки України, підвищення соціальних 
стандартів та ефективності системи державного управління. 

Це зумовлює актуальність проведення тематичного семінару, 
присвяченого розгляду базових положень Програми економічних реформ на 
2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 
ефективна держава” в межах навчальної програми професійного розвитку осіб, 
зарахованих до Президентського кадрового резерву “Нова еліта нації”. 

Проведення тематичного семінару зорієнтовано на формування у 
слухачів цілісної системи уявлень про всеосяжні реформи всіх сфер життє-
діяльності суспільства, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності, 
модернізацію інфраструктури та базових секторів економіки. 

Набуті слухачами у процесі навчання знання та навички сприятимуть 
більш компетентному виконанню їх посадових обов’язків та підвищенню ефек-
тивності здійснення заходів з впровадження реформ у всіх сферах життє-
діяльності суспільства. 

Навчальна стратегія проведення семінару базується на поєднанні ауди-
торної та самостійної навчально-пізнавальної роботи слухачів. Особлива увага 
приділяється активним, проблемно-орієнтованим методам навчання. 
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2. ВИТЯГ З ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Метою проведення семінару “Основні положення Програми економічних 

реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава” є формування у слухачів сучасних теоретичних 
знань та практичних навичок, спрямованих на: 

Ø доповнення і розширення знань про сутність і основні завдання еконо-
мічних реформ викладених в Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки 
“Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”; 

Ø розуміння змісту, механізмів, методів та інструментів державної 
підтримки і впливу на формування конкурентоспроможної економіки, 
ефективного соціального захисту та бізнес-клімату; 

Ø застосування сучасного інструментарію впровадження реформ, 
підготовку суспільної думки, інформаційне забезпечення реалізації реформ. 

Після проведення семінару “Основні положення Програми економічних 
реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава” слухач повинен знати: 

Ø зміст і практичну цінність концептуальних положень Програми еко-
номічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкуренто-
спроможна економіка, ефективна держава”; 

Ø мету, основні завдання та індикатори успіху реформ кожного з п’яти 
напрямів, а саме: “Сталого економічного розвитку”; “Підвищення стандартів 
життя”; “Поліпшення бізнес-клімату й залучення інвестицій”; “Модернізації 
інфраструктури та базових секторів”; “Ключові законопроекти, прийняття яких 
необхідно для реалізації Програми економічних реформ”; 

Ø особливості формування суспільної думки, потреби і механізми подо-
лання інституційних диспропорцій, забезпечення збалансованої, контрольо-
ваної реалізації реформ. 

Слухач повинен оволодіти навичками: 
Ø ідентифікації стану соціально-економічного розвитку країни, території, 

галузі на підставі аналізу системи індикаторів успіху реалізації реформ; 
Ø оцінки ресурсного потенціалу країни, території, галузі та можливих 

сценаріїв його використання для досягнення мети економічних і соціальних 
реформ; 

Ø прогнозування показників економічного та соціального розвитку 
об’єкта управління (загальнодержавний аспект, території, галузі) на ближчу і 
віддалену перспективу на основі оцінки існуючого стану справ з урахуванням 
наявних тенденцій та впливу комплексу внутрішніх і зовнішніх чинників; 

Ø стратегічного аналізу механізмів забезпечення регулювального впливу 
держави та її інституцій на економічні процеси з метою досягнення 
конкурентоспроможності економіки України; 

Ø підготовки практичних рекомендацій органам державної влади і 
місцевого самоврядування щодо вибору ефективних інструментів і варіантів 
економічного регулювання на основі порівняльного аналізу зарубіжного 
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досвіду, оцінки прийнятності його застосування до умов і потреб розвитку 
національного ринку; 

Ø підготовки аналітичних довідок, пропозицій, доповідей щодо резуль-
тативності й ефективності впровадження реформ на рівні держави, регіонів, 
окремих територій; 

Ø розробки пропозицій (проектів) до регіональних і галузевих програм 
соціально-економічного розвитку, цільових перспективних програм та визна-
чення комплексу заходів, спрямованих на створення передумов ефективної 
реалізації економічних реформ за напрямами, виходячи із оцінки ресурсного 
забезпечення та добору ефективних механізмів впровадження державно-управ-
лінських рішень; 

Ø розробки проектів нормативних актів та обґрунтування доцільності їх 
прийняття в межах компетенції органу влади з урахуванням ключових законо-
проектів, прийняття яких необхідно для реалізації Програми економічних 
реформ “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава”. 

Навчальний план проведення семінару 
Загальна кількість годин – 7, із них: аудиторних занять – 2, самостійної 

навчальної роботи слухачів – 5. 
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3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
 

ЧАСТИНА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНИХ 
РЕФОРМ НА 2010–2014 РОКИ “ЗАМОЖНЕ СУСПІЛЬСТВО, 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА, ЕФЕКТИВНА ДЕРЖАВА” 
 

1.1. Передумови створення, мета та стратегічні напрями  
Програми економічних реформ 

 
Пропонована Програма економічних реформ “Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” від 2 червня 2010 року, 
розроблена на виконання поставленого Президентом України завдання з 
відновлення економічного зростання й модернізації економіки країни. 

Над розробкою Програми працювали представники державного апарату, 
регіональної влади, бізнесу, українського і міжнародного експертного спів-
товариства, члени Комітету з економічних реформ на чолі з Президентом України. 

Метою Програми економічних реформ “Заможне суспільство, конкуренто-
спроможна економіка, ефективна держава” є реформування всіх сфер життє-
діяльності суспільства шляхом побудови сучасної, стійкої, відкритої й 
конкурентоспроможної у світовому масштабі економіки, формування профе-
сійної й ефективної системи державного управління, направлених на підви-
щення добробуту українських громадян. 

Програма охоплює широкий набір стратегічних перетворень за п’ятьма 
напрямами: 

1. Створення базових передумов економічного росту через утримання 
низького рівня інфляції, стабілізації державних фінансів і створення стійкої 
фінансової системи. 

2. Формування режиму максимального сприяння бізнесу шляхом 
зменшення втручання держави в економіку, зниження адміністративних бар’є-
рів для його розвитку, модернізації податкової системи й поглиблення міжна-
родної економічної інтеграції України. 

3. Модернізації інфраструктури та базових секторів шляхом усунення 
усталених структурних проблем в енергетичній, вугільній, нафтовій галузях і 
житлово-комунальному господарстві, а також розвитку транспортної інфра-
структури і ринку землі. Перехід від дотацій до самоокупності виробництва й 
соціальних послуг. 

4. Збереження і розвиток людського та соціального капіталу шляхом 
підвищення ефективності й стабільності соціального захисту, поліпшення 
якості та доступності освіти і медичного обслуговування. 

5. Підвищення ефективності державного управління шляхом реформу-
вання державної служби й виконавчої влади. 

Впровадження та супровід Програми економічних реформ на 2010-2014 ро-
ки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава” здійснює Комітет з економічних реформ, який забезпечує моніторинг 
і контроль реалізації реформ, координацію кроків між державними органами, а 
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також коригування Програми по мірі вирішення поставлених завдань або зміни 
умов її реалізації. 

Зокрема, Комітет з економічних реформ при Президентові України 
розробляє детальний план реалізації кожного з п’яти вищеперерахованих 
напрямів реформ з визначенням необхідних кроків, відповідальних органів та осіб, 
строків і проміжних результатів. Займається розробкою та супроводженням 
регіональних програм, створених на базі Програми економічних реформ, а також 
підготовкою законопроектів, необхідних для її реалізації. 

 
1.2. Загальна характеристика основних напрямів реформування 

 
Програмою економічних реформ “Заможне суспільство, конкуренто-

спроможна економіка, ефективна держава” передбачено сприяти сталому 
економічному розвитку України шляхом: 

1. Стабілізації Державного бюджету. 
2. Реформи податкової системи. 
3. Розвитку фінансового сектору. 
4. Реформи міжбюджетних відносин. 
Для стабілізації Державного бюджету передбачається створення системи 

управління державними фінансами, спрямованої на забезпечення сталого 
економічного зростання й гарантованого виконання державою своїх соціальних 
зобов’язань за рахунок: 

Ø зниження рівня дефіциту й темпів зростання державного боргу; 
Ø підвищення ефективності й гнучкості фіскальних видатків; 
Ø оптимізації управління державними фінансами. 

Для досягнення вищенаведених цілей потрібно вирішити наступні завдання: 
Ø посилити фіскальну дисципліну; 
Ø поліпшити управління державним боргом; 
Ø підвищити ефективність капітальних видатків; 
Ø підвищити прозорість державних фінансів і розширити аналіз стану 

державного сектору; 
Ø запровадити середньострокове планування й поліпшити фінансовий 

менеджмент державних підприємств; 
Ø здійснити комплементарні реформи в енергетиці, інфраструктурних 

секторах, сферах податкової і соціальної політики. 
Індикаторами успіху з стабілізації Державного бюджету є: 
Ø скорочення дефіциту бюджету сектору державного управління до рівня 

2% ВВП у 2014 році; 
Ø стабілізація державного боргу як частки ВВП на рівні не більше  

ніж 45%; 
Ø збільшення частки капітальних видатків зведеного бюджету  

до 5% ВВП. 
Метою реформи податкової системи є забезпечення сталого еконо-

мічного зростання на інноваційно-інвестиційній основі з одночасним збіль-
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шенням сукупних податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів і державних 
цільових фондів. 

Основними завданнями податкової реформи є: 
Ø зміцнення позиції вітчизняного бізнесу в міжнародній конкурентній 

боротьбі за рахунок зменшення частки податків у витратах підприємств і 
скорочення витрат часу платників на нарахування й сплату податків; 

Ø підвищення ефективності адміністрування податків; 
Ø побудова цілісної й всеосяжної законодавчої бази з питань 

оподаткування, гармонізованої із законодавством ЄС; 
Ø встановлення податкової справедливості для відновлення рівних умов 

конкуренції в економіці України; 
Ø зменшення глибини соціальної нерівності. 
Індикаторами успіху податкової реформи є: 
Ø прийнятий Податковий кодекс; 
Ø підвищення позиції України в міжнародному рейтингу простоти 

ведення бізнесу за показником “сплата податків” не менше ніж на 30 позицій до 
кінця 2014 року; 

Ø зниження частки тіньової економіки до 2014 року на 30% порівняно з 
рівнем 2010 року. 

Метою реформування фінансового сектору є підвищення його спро-
можності забезпечувати стале зростання економіки України. 

Основними завданнями реформування фінансового сектору є: 
Ø забезпечити низький рівень інфляції разом із забезпеченням гнучкого 

валового курсу; 
Ø збільшити рівень капіталізації фінансової системи; 
Ø збільшити обсяг надання фінансових послуг з урахуванням посилення 

оцінювання фінансових ризиків; 
Ø знизити частку проблемних актів у загальному портфелі активів банків 

та інших фінансових установ; 
Ø забезпечити щорічне підвищення капіталізації й обсягу торгів 

організованого фондового ринку. 
Індикаторами успіху фінансового сектору визначено: 
Ø досягнення рівня інфляції у 5-6% до 2014 року; 
Ø відсутність різких стрибків курсу гривні; 
Ø зниження частки проблемних активів у загальному портфелі активів 

банків та інших фінансових установ до 5% у 2014 році; 
Ø збільшення середнього рівня власного капіталу банків не менше ніж 

вдвічі до 2014 року. 
Цілями реформи міжбюджетних відносин є підвищення якості послуг, що 

надаються за рахунок місцевих бюджетів та підвищення частки інвестиційних 
видатків на місцях. 

До основних завдань реформи міжбюджетних відносин належать: 
Ø підвищення фінансової незалежності місцевих бюджетів і рівня фінан-

сової забезпеченості делегованих повноважень; 
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Ø підвищення видаткової автономності місцевих бюджетів та 
ефективності використання бюджетних коштів; 

Ø упорядкування відносин місцевих бюджетів з центром (оптимізація 
розподілу видаткових повноважень, удосконалення порядку розподілу транс-
фертів); 

Ø збільшення інвестиційних ресурсів місцевих бюджетів. 
Індикаторами успіху реформи міжбюджетних відносин є: 
Ø відсутність повноважень на місцевому рівні, що не забезпечені 

ресурсом; 
Ø збільшення питомої ваги загального фонду місцевих бюджетів у 

зведеному загальному фонді державного бюджету до 50% до кінця 2014 року; 
Ø збільшення частки власних доходів у загальному фонді місцевих 

бюджетів на 10% до кінця 2014 року. 
Наступним напрямом Програми економічних реформ “Заможне су-

спільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” є “Підви-
щення стандартів життя”. 

Напрям “Підвищення стандартів життя” включає в себе: 
1. Реформу медичного обслуговування 
2. Реформу системи пенсійного страхування 
3. Реформу системи освіти 
4. Реформу системи соціальної підтримки. 
Головною метою реформи медичної сфери є поліпшення здоров’я 

населення, забезпечення рівного й справедливого доступу усіх громадян до 
медичних послуг належної якості. 
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання: 

Ø підвищити якість медичних послуг; 
Ø підвищити доступність медичних послуг; 
Ø поліпшити ефективність державного фінансування; 
Ø створити стимули для здорового способу життя населення й здорових 

умов праці. 
Індикаторами успіху реформи медичного обслуговування є: 
Ø зниження загального коефіцієнта дитячої смертності до 6,5%; 
Ø зниження коефіцієнта материнської смертності до 13%; 
Ø зниження передчасної смертності на 25%; 
Ø зниження смертності від туберкульозу на 30%; 
Ø підвищення в загальній чисельності лікарів частки лікарів загальної 

практики з 4% до 8-10%; 
Ø скорочення частки домогосподарств, у яких протягом року хто-небудь 

з членів при потребі не міг одержати медичну допомогу, придбати ліки й 
медичне приладдя ( з 20% у 2009 році до 3% у 2014 році); 

Ø скорочення частки тіньових платежів у системі медичного 
обслуговування з 10-15% до 5-7%. 

Метою реформи системи пенсійного страхування є посилення 
соціального захисту осіб, які втратили працездатність; забезпечення гідного 
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рівня їх життя в результаті стійкого розвитку пенсійної системи на засадах 
збалансованості інтересів пенсіонерів та громадян, які працюють. 

Основними завданнями реформи пенсійної системи є: 
Ø стабілізувати солідарну пенсійну систему; 
Ø запровадити загальнообов’язкове накопичувальне й розвивати 

добровільне накопичувальне пенсійне страхування; 
Ø поліпшити адміністрування пенсійної системи. 

Індикаторами успіху реформи пенсійної системи є: 
Ø коефіцієнт заміщення (співвідношення середніх розмірів пенсій і 

зарплат) – не менше 45%, у тому числі із солідарної системи – 40%; 
Ø співвідношення середніх розмірів пенсій жінок і чоловіків – не нижче 

75%; 
Ø ставка відрахувань на пенсійне страхування – не більше 35%; 
Ø співвідношення обсягу пенсійних видатків та ВВП – не більше  

12% до 2014 року. 
Метою реформи системи освіти є підвищення конкурентоспроможності 

української освіти, інтеграція системи української освіти в єдиний євро-
пейський освітній простір. 

Основними завданнями реформи системи освіти визначені: 
Ø створити єдиний освітній простір, удосконалити систему управління 

освітою; 
Ø підвищити якість освіти; 
Ø забезпечити доступність до якісної освіти, спадкоємність рівнів освіти 

(дошкільної, початкової, середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої, 
післядипломної, освіти протягом життя); 

Ø підвищити ефективність фінансування освіти. 
Індикаторами успіху реформи системи освіти є: 

Ø забезпечення охоплення дошкільною освітою не менше 75% дітей 
дошкільного віку (нині 57%); 

Ø забезпечення охоплення дошкільною освітою 100% дітей 
передшкільного віку (нині 93,5%); 

Ø забезпечення транспортними послугами 100% учнів сільської 
місцевості, які проживають на відстані понад 3 км від школи, за державною 
програмою “Шкільний автобус” (нині – 67,4%); 

Ø збільшення показника кількості студентів денної форми навчання на 
одного викладача до 18 (нині – близько – 13); 

Ø розробка професійних стандартів і модульних програм навчання, на 
формування компетенцій не менше ніж за 150 професіями (нині – 5 у рамках 
експерименту); 

Ø обладнання 100% загальноосвітніх навчальних закладів сучасними 
комп’ютерними комплексами (нині – 95%, включаючи застарілу техніку), 
підключення їх до мережі Інтернет, подолання “цифрової неграмотності” дітей, 
підлітків, вчителів, незалежно від місця проживання; 

Ø присутність вищих навчальних закладів України в основних 
міжнародних рейтингах найкращих університетів. 
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Метою реформи системи соціальної підтримки є підвищення охоплення  
соціальною підтримкою незаможніх верств населення при раціональному 
використанні бюджетних коштів. 

Для досягнення даної мети поставлені такі завдання: 
Ø посилити адресний характер надання соціальної підтримки; 
Ø підвищити ефективність управлінських рішень у системі соціальної 

підтримки населення; 
Ø запровадити стимули до економічно відповідальної поведінки 

одержувачів соціальної підтримки. 
Індикаторами успіху реформи системи соціальної підтримки є: 
Ø підвищення до 50% питомої ваги коштів на соціальну підтримку, що 

надаються бідному населенню; 
Ø зниження на третину частки небідного населення серед одержувачів 

соціальної підтримки; 
Ø зниження показників споживання природного газу одержувачами 

соціальної допомоги на 15% до 2014 року; 
Ø зниження показників споживання інших ресурсів мінімум на 3% що-

річно до 2014 року. 
Наступним напрямом Програми економічних реформ на 2010-2014 роки 

“Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” є 
напрям “Поліпшення бізнес-клімату й залучення інвестицій”, який включає 
в себе реформування таких напрямів: 

1. Дерегуляція й розвиток підприємництва. 
2. Приватизація й управління державною власністю. 
3. Розвиток науково-технічної та інноваційної сфери. 
4. Міжнародна інтеграція та співпраця. 
Метою реформи у сфері дерегуляції й розвитку підприємництва є 

поліпшення бізнес-клімату і створення сприятливих умов для надходження 
інвестицій та забезпечення прискореного економічного зростання. 

Для реформування дозвільної системи необхідно вирішити наступні 
завдання: 

Ø істотне скорочення кількості видів діяльності й робіт, що вимагають 
отримання дозволів; 

Ø спрощення процедур видачі документів дозвільного характеру; 
Ø зменшення часових і грошових витрат при одержанні дозвільних 

документів; 
Ø збільшення переліку робіт (послуг), що можуть виконуватися на 

підставі заяви. 
Для реформування сфери ліцензування необхідно: 

Ø скорочення строків одержання ліцензії; 
Ø скорочення кількості видів господарської діяльності, що підлягають 

ліцензуванню (на 30% з подальшим скороченням), як за рахунок безпосеред-
нього скасування, так і за рахунок застосування інших форм державного 
контролю й ширшого використання саморегулювання. 



 

13 
 

Для наведення порядку у сфері надання державними органами адміні-
стративних послуг необхідно вирішити наступні завдання: 

Ø прийняти Закон України “Про адміністративні послуги”, яким, зокрема, 
визначити принципи делегування владних повноважень, платність або без-
коштовність надання адміністративних послуг, порядок визначення розмірів 
оплати за надання платних адміністративних послуг; 

Ø переглянути затверджені урядом види платних послуг з подальшим 
розмежуванням їх на адміністративні (державні) і господарські; 

Ø створити єдину електронну базу даних адміністративних (державних) 
послуг органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

У сфері процедур започаткування й виходу з бізнесу (створення й 
припинення діяльності суб’єкта господарювання) основними завданнями є: 

Ø спрощення процедури започаткування й виходу з бізнесу; 
Ø урегулювання питання про акредитацію представництв і філій 

іноземних компаній за заявним принципом. 
Основними завданнями у сфері державного нагляду й контролю є: 
Ø завершення розробки й впровадження критеріїв оцінювання ступеня 

ризику від ведення суб’єктами господарської діяльності й періодичності 
проведення планових заходів державного нагляду (контролю); 

Ø зміна підходів до здійснення державного нагляду з прямого контролю 
до профілактики й запобігання порушень законодавства; 

Ø скасування дублюючих контролюючих функцій з подальшим 
скасуванням контролюючих органів, у діяльності яких зникла необхідність. 

У сфері забезпечення безпеки продуктів харчування (санітарні й 
фітосанітарні норми) основними завданнями реформи є: 

Ø запровадження інтегрованого контролю за безпекою харчових 
продуктів за принципом “з лану – до столу”; 

Ø спрощення порядку виведення харчової продукції на ринок; 
Ø спрощення адміністративного навантаження на виробника харчової 

продукції; 
Ø забезпечення розширення доступу української продукції на зовнішні 

ринки, насамперед ЄС; 
Ø поліпшення захисту прав споживачів. 
У сфері технічного регулювання головними завданнями є створення адапто-

ваної до вимог ЄС і СОТ сучасної системи технічного регулювання, здатної підви-
щити конкурентоспроможність вітчизняної продукції, забезпечити ефективний 
контроль за безпекою продукції й домогтися взаємного визнання результатів 
оцінювання відповідності продукції з торгівельними партнерами України. 

При реформуванні митних процедур необхідно звернути увагу, що 
Україна займає 139-е місце зі 183 у рейтингу Світового банку “Ведення 
бізнесу” за показником міжнародної торгівлі. Така низька позиція відображає 
значні фінансові і часові витрати на проходження митних процедур. 

При створенні інфраструктури сприяння розвитку підприємництва 
основними завданнями визначені: 
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Ø розширення й підтримка діяльності мережі бізнес-центрів, бізнес-інку-
баторів, інноваційних центрів, технопарків та інших об’єктів інфраструктури 
підтримки підприємництва; 

Ø забезпечення ефективності та прозорості функціонування механізмів 
державно-приватного партнерства (ДПП). Прийняття Закону України про дер-
жавно-приватне партнерство. Встановлення методології оцінювання ефектив-
ності проектів, забезпечення прозорого механізму проведення конкурсів, запро-
вадження ефективної системи мотивації й контролю в органах, відповідальних 
за реалізацію проектів ДПП з боку держави; 

Ø створення умов для розвитку саморегульованих організацій і поступове 
передання їм частини функцій державного регулювання і контролю; 

Ø забезпечення інформаційної й організаційної підтримки іноземним 
інвесторам; 

Ø створення в усіх регіонах України сприятливих умов для залучення 
інвестицій, рівних умов для конкуренції міст (регіонів) на ринку інвестицій, 
особливо стратегічних прямих іноземних інвестицій, що приносять високу 
додану вартість; 

Ø створення на окремих територіях спеціальних режимів залучення інвес-
тицій, зокрема: створення “єдиного інвестиційного вікна”, на яке буде 
покладено функцію взаємодії з органами влади в інтересах інвесторів; стиму-
лювання створення територій компактного розміщення бізнесу – кластерів з 
розвиненою інфраструктурою та заздалегідь підготовленими пакетами дозволів 
на початку діяльності; 

Ø розвиток гарантування й страхування експортних операцій; 
Ø створення єдиного органу з сприяння залученню інвестицій, тери-

торіальні органи якого здійснюватимуть взаємодію між інвесторами й органами 
влади, а також вживатимуть заходів щодо комплексного супроводу проектів, 
що вимагають залучення іноземних інвестицій. 

Для реформи державної регуляторної політики необхідно запровадити 
єдиний підхід до розроблення й прийняття регуляторних актів органами місцевого 
самоврядування, а також до механізму забезпечення й захисту прав суб’єктів 
господарювання. Необхідно визначити механізм проведення регуляторного 
перегляду регуляторних актів усіх гілок влади, включно з регіональним рівнем, з 
метою анулювання неефективних нормативно-правових актів. 

Основними завданнями реформи в частині створення умов для залучення 
прямих іноземних інвестицій є: 

Ø забезпечення високої інституційної спроможності єдиного органу зі 
сприяння залученню інвестицій, через який працюватимуть регіони та території 
і який на їх запити буде займатися пошуком інвесторів, а також маркетингом 
позиції України на міжнародних інвестиційних ринках; 

Ø  підготовка фахівців галузевих і регіональних структур у сфері залу-
чення іноземних інвестицій; 

Ø формування баз даних об’єктів для інвестування та інвестиційних 
проектів; 
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Ø повна інвентаризація земельних ділянок і формування відповідних баз 
даних, придатних для реалізації проектів із залученням стратегічних прямих 
іноземних інвестицій; 

Ø створення дієвого інституту досудового врегулювання інвестиційних 
спорів; 

Ø взаємодія з місцевими органами виконавчої влади у формуванні та 
реалізації послідовної стратегії залучення прямих іноземних інвестицій на 
регіональному рівні; 

Ø інформаційно-аналітичне забезпечення активної цільової маркетин-
гової стратегії формування позитивного інвестиційного іміджу України та її 
регіонів за кордоном. 

Індикаторами успіху у сфері дерегуляції і розвитку підприємництва є: 
Ø підвищення позиції України в міжнародному рейтингу Світового банку 

“Ведення бізнесу” за простотою ведення бізнесу на 40 позицій, тобто піднятись 
на 102 місце із 183-х країн; 

Ø приріст прямих іноземних інвестицій на 0,5 млрд. дол. США щорічно й 
досягнення в 2014 році загального обсягу залучених в економіку України 
прямих іноземних інвестицій на рівні 77 млрд. дол. США. 

Наступним блоком реформ напрямку “Поліпшення бізнес-клімату й 
залучення інвестицій” є сфера приватизації й управління державною власністю. 

Метою реформи у сфері приватизації та управління державною власністю є 
досягнення оптимальної частки державної власності в економіці шляхом 
приватизації й забезпечення ефективного управління цією державною власністю. 

Для досягнення поставленої мети необхідно забезпечити виконання таких 
завдань: 

Ø оптимізувати структуру державного сектору економіки й завершити 
приватизацію як масштабний соціально-економічний проект; 

Ø збільшити прозорість процесу приватизації й зменшити можливість 
корупції; 

Ø підвищити ефективність управління державною власністю; 
Ø захистити права держави в управлінні державною власністю. 
Індикаторами успіху у сфері приватизації й управлінні державною 

власністю є: 
Ø зменшення частки державного сектору у ВВП з 37% до 25-30%; 
Ø залучення до державного бюджету коштів, пов’язаних з приватизацією 

й управлінням державним майном у розмірі 50-70 млрд. грн.  
до 2014 року; 

Ø збільшення рівня капіталізації решти державних активів у 3 рази. 
Черговим блоком реформ напрямку “Поліпшення бізнес-клімату й 

залучення інвестицій” є розвиток науково-технічної та інноваційної сфери. 
Метою реформи розвитку науково-технічної та інноваційної сфери є 

активізація інноваційних процесів в економіці, повноцінне використання 
потенціалу науки в процесі технологічної модернізації економіки. 

Основними завданнями для досягнення зазначеної мети визначені: 
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Ø підвищити конкурентоспроможність сектору наукових досліджень і 
розробок, забезпечити інтеграцію вітчизняного сектору наукових досліджень у 
Європейський дослідницький простір; 

Ø підвищити ефективність бюджетного фінансування наукової сфери; 
Ø спрямувати вітчизняний науково-технічний потенціал на забезпечення 

реальних потреб інноваційного розвитку економіки України й організацію 
виробництва високотехнологічних товарів і послуг; 

Ø здійснити першочергові заходи з підвищення ефективності націо-
нальної інноваційної системи. 

Індикаторами успіху розвитку науково-технічної та інноваційної сфери 
визначені: 

Ø збільшення частки інноваційно-активних промислових підприємств  
з 10,7% до 25%; 

Ø підвищення наукоємкості ВВП за рахунок усіх джерел фінансування з 
0,95% до 1,5%. 

Наступним блоком реформ напрямку “Поліпшення бізнес-клімату й 
залучення інвестицій” є міжнародна інтеграція та співпраця. 

Метою реформи у сфері міжнародної інтеграції та співпраці є вироблення 
цілісної й збалансованої зовнішньоекономічної політики, підвищення конку-
рентоспроможності й інвестиційної привабливості економіки України. 

Для досягнення мети на період реформи поставлені такі завдання: 
Ø забезпечити системний підхід до міжнародної інтеграції та співпраці, у 

тому числі вибудувати дієві механізми прийняття рішень у 
зовнішньоекономічній сфері; 

Ø провести секторальні реформи й адаптацію законодавства та 
регуляторної практики до норм ЄС у рамках створення ЗВТ з ЄС; 

Ø запровадити безвізовий режим між Україною і ЄС (для 
короткострокових поїздок громадян) як перший етап створення умов для 
вільного доступу до ринку послуг ЄС; 

Ø провести модернізацію двосторонніх і багатосторонніх торгово-
економічних угод у рамках СНД відповідно до норм СОТ; 

Ø укласти економічно обґрунтовані угоди про ЗВТ із ключовими 
торговельними партнерами; 

Ø запровадити стратегію залучення, ефективного використання й 
моніторингу зовнішньої допомоги; 

Ø розширити формат співпраці з міжнародними організаціями та 
міжнародними фінансовими організаціями. 

Індикаторами успіху реформи у сфері міжнародної інтеграції та співпраці є: 
Ø укладання Угоди про асоціацію та створення ЗВТ з ЄС; 
Ø запровадження безвізового режиму між Україною і ЄС; 
Ø укладання нового Договору про зону вільної торгівлі країн-учасниць 

СНД на основі норм СОТ; 
Ø прийняття програми довгострокового торгово-економічного 

співробітництва з Росією. 
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Четвертим напрямом реформ, визначених Програмою економічних 
реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава” є “Модернізація інфраструктури та базових 
секторів”, яка включає у себе: 

1. Реформу електроенергетики. 
2. Реформу вугільної галузі. 
3. Реформу нафтогазової промисловості. 
4. Реформу житлово-комунального господарства. 
5. Розвиток транспортної інфраструктури. 
6. Розвиток сільського господарства й земельної реформи. 
Основними цілями і завданнями реформи в галузі електроенергетики є: 
Ø створення ефективної енергетичної галузі, що зможе забезпечити 

необхідну для розвитку економіки кількість і надійність постачань електро-
енергії за конкурентними цінами; 

Ø підвищення питомої енергоефективності економіки шляхом цінової 
мотивації споживачів і запровадження енергозберігаючих технологій в галузях 
виробництва й передачі енергії. 

Індикаторами успіху проведення реформи в галузі електроенергетики 
визначені: 

Ø виведення тарифів для населення на економічно обґрунтований рівень; 
Ø завершення приватизації енергопостачальних і теплових енергогене-

руючих потужностей до кінця 2014 року; 
Ø функціонування ринку на основі нової моделі з кінця 2014 року; 
Ø підвищення питомої енергоефективності економіки не менш ніж  

на 20% до кінця 2014 року. 
Основними цілями реформи вугільної галузі визначені: 
Ø створення економічно ефективної, беззбиткової вугільної галузі, що 

забезпечує економіку сировиною за конкурентними на світовому ринку цінами; 
Ø ефективний перерозподіл вивільнених у результаті закриття шахт 

трудових ресурсів в інші галузі економіки. 
Для досягнення цих цілей необхідно вирішити наступні завдання: 

Ø лібералізувати ринок вугільної продукції, механізми збуту й ціно-
утворення; 

Ø приватизувати життєздатні підприємства галузі й закрити безнадійно 
збиткові шахти; 

Ø перенаправити дотації із субсидування собівартості вугілля на 
перекваліфікації й підвищення мобільності працівників, які вивільняються у 
результаті закриття шахт; 

Ø підвищити здатність національного ринку праці перерозподіляти 
робочу силу в зростаючі галузі та у регіони, що активно розвиваються. 

Індикатори успіху реформи вугільної галузі: 
Ø приватизація 100% потенційно рентабельних підприємств до 2014 року; 
Ø скорочення субсидування собівартості державних вугільних підпри-

ємств на 80% до 2014 року і збільшення видатків на соціальну адаптацію при 
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збереженні загального обсягу видатків на підтримку галузі на рівні, що не 
перевищує рівень 2009 року. 

Основними цілями реформи нафтогазової промисловості є проведення 
системних реформ у нафтогазовій галузі, що мають забезпечити зменшення 
залежності від імпорту, стабільність у постачанні газу споживачам в Україні й 
безперебійний транзит нафти і газу через Україну європейським партнерам, 
ефективність і беззбитковість нафтової галузі, лібералізацію газового ринку 
(видобуток і розподіл) та впровадження енергозберігаючих технологій для 
зменшення споживання й втрат при транспортуванні газу. 
Для досягнення цих цілей необхідно вирішити наступні завдання: 

Ø створити умови для залучення приватних інвестицій і розвитку 
конкурентних відносин у сфері видобутку; 

Ø реформувати структуру галузі з метою залучення інвестицій до 
кожного сегменту (видобуток, транспортування, зберігання, розподіл); 

Ø планомірно збільшити тарифи на газ для всіх категорій споживачів до 
рівня покриття економічно обґрунтованих витрат та інвестиційної складової 
одночасно захистивши бідний прошарок населення; 

Ø знизити рівень дебіторської й кредиторської заборгованості в галузі; 
Ø підняти рівень якості нафтопродуктів за рахунок впровадження 

європейських стандартів якості. 
Індикаторами успіху реформи нафтогазової промисловості визначені: 
Ø початок модернізації газотранспортної мережі до 2013 року; 
Ø припинення цінового субсидування споживачів до 2014 року; 
Ø збільшення видобутку нафти й газового конденсату до 4,7 млн. т. на 

рік, природного газу до 23 млрд. куб. м. на рік до 2014 року; 
Ø завершення реструктуризації НАК “Нафтогаз України” до 2014 року. 
Метою реформи житлово-комунального господарства є підвищення 

якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, а також 
забезпечення бездотаційності цього сектору. 

Основними завданнями, за допомогою яких здійснюватиметься 
реформування житлово-комунального господарства є: 

Ø забезпечення рентабельності підприємств житлово-комунального 
господарства; 

Ø скорочення кредиторської й дебіторської заборгованості в галузі; 
Ø створення конкурентного середовища на ринку послуг ЖКГ; 
Ø стимулювання технічної й технологічної модернізації й підвищення 

ресурсо- і енергоефективності ЖКГ. 
Індикаторами успіху реформи житлово-комунального господарства є: 
Ø рівень оплати житлово-комунальних послуг населенням – не менше 

95%; 
Ø покриття тарифами економічно обґрунтованих витрат, включаючи 

інвестиційну складову; 
Ø збільшення до 70% кількості ОСББ у будинках з 5-ма і більше 

поверхами; 
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Ø зменшення частки старих і аварійних теплових мереж з 15,7%  
до 12%; 

Ø зниження споживання природного газу на 15% до 2014 року; 
Ø зниження споживання решти ресурсів мінімум на 3% щорічно до  

2014 року; 
Ø забезпечення 100% обліку спожитих послуг. 
Метою реформи в галузі транспортної інфраструктури є поліпшення 

якості наявних і побудова нових об’єктів транспортної інфраструктури для 
потреб економічного розвитку й підвищення якості життя громадян. 

Основними завданнями реформування транспортної інфраструктури 
визначено: 

Ø збільшити фінансування розвитку інфраструктури, що перебуває у 
державній власності; 

Ø створити привабливі умови для залучення приватних інвестицій; 
Ø поліпшити управління на залізничному транспорті і в автодорожньому 

секторі; 
Ø розробити й впровадити комплексну програму приватизації й розвитку 

морських портів; 
Ø підвищити відповідальність місцевої влади за стан інфраструктурних 

активів місцевого значення. 
Індикаторами успіху реформи в галузі транспортної інфраструктури 

визначено: 
Ø підвищення рейтингу логістичної ефективності України із 102-го до  

60-го місця до 2014 року; 
Ø підвищення бюджетного фінансування програм модернізації й 

будівництва об’єктів транспортної інфраструктури на 10% щорічно; 
Ø зменшення рівня зносу основних фондів залізничного транспорту з 

85% до 65%; 
Ø збільшення пропускної спроможності морських портів на 50%  

(з 200 до 300 млн.т.). 
Основними цілями реформування галузі сільського господарства є 

проведення системних реформ в агропромисловому комплексі, що мають 
забезпечити технологічне переоснащення галузі й перетворити її на 
ефективний, конкурентоспроможний на внутрішньому і зовнішньому ринках 
сектор економіки. 

Основними завданнями, за допомогою яких здійснюватиметься 
реформування сільського господарства й земельної реформи є: 

Ø забезпечення передбачуваності регуляторної політики держави; 
Ø удосконалення земельних відносин; 
Ø удосконалення механізмів державної підтримки сільськогосподарських 

виробників; 
Ø підвищення ефективності державного управління галуззю. 
Індикаторами успіху у галузі сільського господарства та земельної 

реформи є: 
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Ø підвищення рівня продуктивності праці в сільському господарстві 
щонайменше на 20% до кінця 2014 року; 

Ø функціонування ринку землі сільськогосподарського призначення. 
Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне су-

спільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” передбачений 
також “Перелік ключових законопроектів, прийняття яких необхідне для 
реалізації Програми економічних реформ”. 

Зокрема, передбачена підготовка та прийняття законопроектів, що 
регулюють питання стабілізації Державного бюджету, податкової системи, 
фінансового сектору, міжбюджетних відносин, медичного обслуговування, 
пенсійного страхування, системи освіти та соціальної підтримки, дерегуляції і 
розвитку підприємництва, управління державною власністю тощо. 

 
ЧАСТИНА 2. НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ ЯК ДІЄВИЙ  

МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ 
 

2.1. Особливості реалізації Програми економічних реформ 
 
Реалізація Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне 

суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” передбачає 
етапність реформування економіки країни, відповідно до передбачених в 
Програмі термінів. Крім цього, щороку Указом Президента України затверджу-
ється Національний план дій на відповідний рік, у якому детально, з урахуванням 
рекомендацій Комітету з економічних реформ при Президентові України, зазна-
чаються конкретні заходи, виконавці, терміни та індикатори виконання завдань. 

Так, відповідно до Указу Президента України від 12 березня 2013 року  
№ 128/2013 схвалено Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження 
Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, кон-
курентоспроможна економіка, ефективна держава” 

Відповідно до Національного плану дій на 2013 рік у сфері державних 
фінансів основними завданнями визначені: 

Ø внесення змін до Концепції розвитку системи управління державними 
фінансами; 

Ø внесення змін до ЗУ “Про Кабінет Міністрів України” та “Про цент-
ральні органи виконавчої влади”; 

Ø затвердження Порядку розроблення і виконання планів діяльності 
міністерств – головних розпорядників коштів державного бюджету на плановий 
та наступні за плановим два бюджетні періоди; 

Ø скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм; 
Ø внесення змін до Бюджетного кодексу України в частині скорочення 

кількості головних розпорядників державних коштів. 
З метою посилення фінансової та бюджетної дисципліни і оптимізації 

державного боргу основними заходами передбачено: 
Ø розробити проект Закону України про державну допомогу суб’єктам 

господарювання з урахуванням вимог ЄС і СОТ, передбачивши проведення 
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інвентаризації програм державної допомоги суб’єктам господарювання та 
створення реєстру таких програм, проведення їх дальшого моніторингу та 
оцінки з метою унеможливлення негативного впливу на конкурентне ринкове 
середовище; 

Ø забезпечити формування Державного реєстру інвестиційних проектів 
та проектних пропозицій; 

Ø забезпечити внесення змін до Бюджетного кодексу України в частині 
встановлення граничних обсягів надання кредитів під державні гарантії та 
більш жорстких умов їх надання; 

Ø удосконалити систему управління державним боргом шляхом визна-
чення у Середньостроковій стратегії управління державним боргом механізмів 
оптимізації структури державного боргу, мінімізації ризиків та запобігання 
піковим навантаженням на державний бюджет; 

Ø забезпечити проведення операцій з активного управління державним 
боргом з метою економії видатків на обслуговування державного боргу. 

З метою реформування міжбюджетних відносин в Національному плані 
дій на 2013 рік передбачено: 

Ø запровадження програмно-цільового методу бюджетування на рівні 
місцевих бюджетів, у тому числі: 

а) затвердження бюджетних програм та паспортів бюджетних програм за 
усіма напрямами використання бюджетних коштів у місцевих бюджетах - 
учасниках експерименту із запровадження програмно-цільового методу; 

б) проведення моніторингу виконання бюджетних програм, а також 
проведення оцінки ефективності та результативності бюджетних програм 
місцевих бюджетів; 

в) поширення елементів програмно-цільового методу на всі районні 
бюджети. 

Ø розроблення проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін 
до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що 
можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального 
розвитку. 

Відповідно до Національного плану дій на 2013 рік у сфері фінансового 
сектору основними завданнями визначені: 

Ø проведення узгодженої політики Національного банку України і 
Кабінету Міністрів України щодо досягнення прогнозованого рівня інфляції; 

Ø поступове підвищення дієвості використання процентної ставки як 
основного інструменту монетарної політики та гнучке управління обмінним 
курсом національної валюти; 

Ø внесення на розгляд Верховної Ради України: 
− проекту Закону України про похідні фінансові інструменти (деривативи); 
− змін до Податкового кодексу України щодо податкового обліку операцій 

з деривативами та цінними паперами, оподаткування клірингової діяльності; 
− законопроекту щодо механізму обов’язкового продажу акцій при 

перетворенні публічного акціонерного товариства в приватне; 
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Ø затвердження порядку проведення конкурсу з продажу пакетів акцій, 
що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла 
участь держава; 

Ø підвищення ступеня відповідності вітчизняної системи захисту прав 
споживачів фінансових послуг загальним принципам захисту прав споживачів 
фінансових послуг Організації економічного співробітництва та розвитку; 

Ø реалізація положень Стратегії реформування системи захисту прав 
споживачів на ринках фінансових послуг на 2012-2017 роки; 

Ø забезпечити реалізацію положень ЗУ “Про депозитарну систему 
України”; 

Ø забезпечити повноцінне функціонування бюро кредитних історій; 
Ø запровадити класифікацію інвесторів та схем компенсації для 

інвесторів відповідно до Директив ЄС; 
Ø внести на розгляд законопроект щодо створення механізмів убезпе-

чення фінансових активів, передбачивши, зокрема: запровадження механізму 
емісії цінних паперів, виконання зобов’язань емітента за якими забезпечу-
ватиметься його ліквідними фінансовими активами; застосування процедури 
переведення зобов’язань емітента в цінні папери. 

Ø забезпечити щорічне підвищення капіталізації та обсягу торгів органі-
зованого фондового ринку шляхом продажу на фондових біржах пакетів акцій, 
які належать державі, у розмірі менш як 25% статутного капіталу акціонерного 
товариства. 

Відповідно до Національного плану дій на 2013 рік у сфері медичного 
обслуговування основними завданнями визначені: 

Ø реалізація пілотного проекту щодо реформування системи охорони 
здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві із 
затвердженням нормативу забезпеченості мережею амбулаторій - підрозділів 
центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги; 

Ø дооснащення закладів первинної медичної допомоги відповідно до 
табеля матеріально-технічного оснащення; 

Ø завершення впровадження у пілотних регіонах електронного реєстру 
пацієнтів, а також придбання комп’ютерної техніки та серверів для його 
функціонування; 

Ø затвердити зміни до постанови від 5.03.2012 № 209 “Деякі питання 
оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я, що є 
учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я” 
щодо порядку формування фонду оплати праці медичних працівників центрів 
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги відповідної адміністративно-
територіальної одиниці; 

Ø укладення на 2014 рік договорів про медичне обслуговування насе-
лення між центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та 
відповідними розпорядниками бюджетних коштів; 

Ø проведення у пілотних регіонах оцінки ефективності використання бю-
джетних коштів за результатами аналізу результативних показників; 
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Ø здійснювати щоквартальний моніторинг модернізації первинної медич-
ної допомоги; 

Ø завершення формування мережі пунктів постійного і тимчасового базу-
вання бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги для забезпечення норма-
тиву прибуття бригад на місце події; 

Ø спростити порядок перерозподілу бюджетних коштів закладами охорони 
здоров’я, що надають екстрену медичну допомогу, шляхом фінансування видатків 
на охорону здоров’я за двома кодами економічної класифікації видатків; 

Ø затвердити Методику визначення нормативів навантаження на медич-
них працівників у закладах охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалі-
зовану) медичну допомогу; 

Ø визначення вартості медичної допомоги для 25 клініко-пов’язаних груп 
із залученням міжнародної технічної допомоги; 

Ø визначення переліку захворювань і станів, за яких медична допомога 
надається у закладах третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, та 
затвердження порядку її надання за направленнями з первинного, вторинного 
рівнів та в екстрених випадках; 

Ø затвердження методики визначення нормативів навантаження на 
медичних працівників у закладах охорони здоров’я, які надають третинну 
(високоспеціалізовану) медичну допомогу; 

Ø затвердження рішеннями місцевих органів виконавчої влади програм 
“місцевих” стимулів для медичних працівників на 2013 рік, передбачивши 
забезпечення (насамперед молодих спеціалістів) належними умовами праці, 
земельними ділянками, житлом, введення місцевих надбавок до заробітної 
плати та інших стимулюючих заходів; 

Ø розроблення планів перспективного розвитку кожного закладу охорони 
здоров’я за підсумками аудиту стану надання вторинної, третинної (спеціалі-
зованої) медичної допомоги та результатами інвентаризації високовартісного 
обладнання з урахуванням досвіду пілотних регіонів; 

Ø приведення ліжкового фонду закладів охорони здоров’я у відповідність 
із потребами населення; 

Ø передача державних закладів охорони здоров’я, що належать до сфери 
управління Міністерства інфраструктури України, Міністерства охорони 
здоров’я України (крім закладів загальнодержавного значення) і надають 
медичну допомогу населенню, в тому числі за професійною, не пов’язаною із 
станом здоров’я людини, ознакою, у власність відповідних територіальних 
громад; 

Ø внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України 
про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей 
оподаткування закладів охорони здоров’я, створених у формі комунальних 
некомерційних підприємств, як неприбуткових підприємств; 

Ø затвердження нових кваліфікаційних характеристик для лікаря 
загальної практики - сімейного лікаря та медсестри загальної практики - 
сімейної медицини, що грунтуються на компетентнісному підході; 
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Ø затвердження медичних стандартів та уніфікованих клінічних 
протоколів для не менш як 20 станів і захворювань, що найчастіше 
зустрічаються у практиці надання первинної медичної допомоги лікарями 
загальної практики - сімейними лікарями; 

Ø удосконалення державного регулювання цін та системи призначення і 
відпуску лікарських засобів; 

Ø приєднання Державної служби України з лікарських засобів до 
Системи сертифікації якості лікарських засобів для міжнародної торгівлі 
відповідно до вимог Всесвітньої організації охорони здоров’я. 

Основними завданнями реформи освіти і розвитку науково-технічної 
сфери, відповідно до Національного плану дій на 2013 рік визначені: 

Ø супроводження законопроекту “Про вищу освіту” (нова редакція), що 
сприятиме інтеграції України до Європейського простору вищої освіти 
відповідно до принципів Болонського процесу; 

Ø затвердження типових штатних нормативів для вищих навчальних 
закладів I-II та III-IV рівнів акредитації; 

Ø утворення укрупнених регіональних вищих навчальних закладів 
державної форми власності; 

Ø розробка та затвердження проекту Закону України про післядипломну 
освіту; 

Ø внесення змін до Положення про акредитацію вищих навчальних 
закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 
училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 
2001 року № 978, щодо можливості прийняття рішення про акредитацію 
напряму підготовки, спеціальності з певними умовами (застереженнями); 

Ø удосконалення Методичних рекомендацій щодо розроблення 
Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на 
основі компетентнісного підходу, затверджених наказом Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України від 26 квітня 2012 року № 522; 

Ø розроблення за участю роботодавців та затвердження 10 стандартів 
вищої освіти, 46 стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій; 

Ø затвердження методики складання середньострокового прогнозу 
потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці; 

Ø затвердження порядку формування державного замовлення на 
підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів; 

Ø підготовка нормативно-правових актів щодо приведення у відповід-
ність із європейськими стандартами норм навчального навантаження викла-
дачів вищих навчальних закладів, збільшення показника кількості студентів на 
одного викладача до 18; 

Ø удосконалення порядку формування і виконання замовлення на прове-
дення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень 
та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів 
державного бюджету в частині розмежування процедури для наукових досліджень 
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і розробок, що виконуються в рамках основної діяльності бюджетних наукових 
установ, та тих, що виконуються на основі конкурсного відбору; 

Ø реалізація положень Концепції реформування системи фінансування та 
управління науковою і науково-технічною діяльністю, схваленої розпоряджен-
ням КМУ від 8 жовтня 2012 року № 780-р; 

Ø забезпечити прийняття у новій редакції ЗУ “Про інноваційну 
діяльність”, що передбачає дерегуляцію інноваційної діяльності; 

Ø забезпечити внесення законопроекту про державне регулювання 
діяльності у сфері трансферу технологій, передбачивши створення умов для 
комерціалізації технологій, спрощення діяльності, зменшення дозвільних 
процедур та дерегуляцію; 

Ø затвердження концепції функціонування державного фонду підтримки 
пріоритетних інноваційних проектів та державної фінансової інноваційної 
установи. 

Відповідно до Національного плану дій на 2013 рік основними завданнями, 
які необхідно виконати для реформування соціальної сфери визначено: 

Ø розробка та прийняття Законів України щодо: 
- вдосконалення порядку призначення та індексації пенсій, створення 

рівних умов індексації пенсій незалежно від закону, за яким вони призначені; 
- запровадження обов’язкових корпоративних пенсійних схем для 

фінансування дострокових і спеціальних пенсій для особливих категорій 
професій, пов’язаних із ризиком для життя; 

- створення інституційних компонентів функціонування накопичувальної 
системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; 

- визначення дати перерахування страхових внесків до накопичувальної 
системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; 

- посилення контролю за додержанням законодавства у сфері соціальної 
підтримки та надання соціальних послуг громадянам; 

- вдосконалення порядку соціального супроводу сімей, які перебувають 
у складних життєвих обставинах; 

Ø створення сумісного з системою електронних переказів банків про-
грамно-технічного комплексу системи збирання страхових внесків до накопи-
чувального фонду; 

Ø розроблення та забезпечення впровадження нових механізмів контролю 
за використанням коштів фондів загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування; 

Ø удосконалення порядку оцінки доходів громадян, які претендують на 
одержання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям і житло-
вих субсидій; 

Ø опрацювання питання щодо посилення адресності надання пільг 
окремим категоріям громадян, які мають на них право за професійною ознакою; 

Ø забезпечення включення до єдиної інформаційно-аналітичної системи 
соціального захисту населення Єдиного державного автоматизованого реєстру 
осіб, які мають право на пільги; 
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Ø забезпечення функціонування єдиної інформаційно-аналітичної систе-
ми соціального захисту населення і наповнення її всіма необхідними даними з 
систем та паперових носіїв, що містять дані про отримувачів соціальної 
допомоги та пільг; 

Ø розроблення та затвердження нормативу фінансування отримувача 
соціальних послуг, що надаються відповідно до державних стандартів соціаль-
них послуг; 

Ø подальша робота з нормативного забезпечення диверсифікації нада-
вачів соціальних послуг шляхом залучення до надання таких послуг недержав-
них організацій на конкурсних засадах; 

Ø запровадження механізму надання соціальної послуги щодо здійснення 
денного догляду за особами, не здатними до самообслуговування, у тому числі 
дітьми-інвалідами, передбачивши співробітництво організації з надання цієї 
послуги з недержавними суб’єктами, які надають відповідні соціальні послуги; 

Ø затвердження Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї 
на період до 2016 року, спрямованої на визначення пріоритетів та основних 
напрямів довгострокової державної сімейної політики, посилення соціального 
захисту багатодітних сімей та малозабезпечених сімей з дітьми; 

Ø запровадження окремої бюджетної програми забезпечення житлом 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа; 

Ø запровадження ефективного механізму створення нових соціальних 
гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

Ø затвердження плану заходів на 2013-2015 роки щодо реалізації На-
ціональної стратегії профілактики соціального сирітства на період до 2020 ро-
ку, затвердженої Указом Президента України від 22 жовтня 2012 року № 609; 

Ø подальша реорганізація притулків для дітей служб у справах дітей у 
центри соціально-психологічної реабілітації дітей; 

Ø затвердження стандартів надання соціальних послуг особам, які 
постраждали від торгівлі людьми; 

Ø затвердження змін до Типових структури і штатів республіканського 
(Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського 
міських, районних, районних у містах, селищних та сільських центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

Ø реалізація механізму компенсації роботодавцю фактичних витрат на 
сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
за працевлаштування безробітних, у тому числі з числа громадян, які недос-
татньо конкурентоспроможні на ринку праці; 

Ø виконання порядку видачі ваучерів особам віком старше 45 років для 
підтримання їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, 
підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних 
видів економічної діяльності; 

Ø удосконалення системи проведення моніторингу створення нових робо-
чих місць. Затвердження сучасної методики моніторингу створення нових робо-
чих місць; 
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Ø розроблення та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо 
вдосконалення умов оплати праці працівників окремих галузей бюджетної 
сфери на основі Єдиної тарифної сітки; 

Ø розроблення моделі фінансового забезпечення у сфері охорони здо-
ров’я, що забезпечуватиме перехід від утримання державних та комунальних 
закладів охорони здоров’я до оплати наданих ними послуг за договорами про 
медичне обслуговування населення; 

Ø зроблення та затвердження методики розрахунку вартості надання 
послуг у сфері культури. 

З метою реформування сфер дерегуляції, підприємництва та надання 
адміністративних послуг необхідно забезпечити виконання наступних 
завдань, передбачених в Національному плані дій на 2013 рік: 

Ø розробка та прийняття Законів України щодо: 
− створення єдиного реєстру на базі Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Єдиного ліцензійного реєстру та 
Реєстру документів дозвільного характеру; 

− оприлюднення на єдиному веб-порталі інформації про реєстрацію 
суб’єктів господарювання, що міститься в єдиному реєстрі та податкових 
реєстрах; надання вільного доступу через мережу Інтернет до основних 
відомостей єдиного реєстру, зокрема щодо ліцензій та документів дозвільного 
характеру; надання всім бажаючим можливості одержати будь-які відомості з 
єдиного реєстру за станом як на момент подання відповідного запиту, так і за 
будь-який час шляхом звернення до державного реєстратора (який має 
засвідчити вірність таких відомостей) або через веб-сайт єдиного реєстру; 
надання всім бажаючим можливості одержати копії установчих документів 
юридичних осіб, вірність яких засвідчена державним реєстратором, 
забезпечення доступу до установчих документів юридичних осіб через веб-сайт 
єдиного реєстру; платність одержання відомостей з єдиного реєстру та копій 
установчих документів юридичних осіб (при цьому розмір плати не може 
перевищувати розміру адміністративних витрат); 

− внесення змін до Податкового кодексу України, якими передбачити, 
зокрема: оприлюднення на єдиному веб-порталі інформації про взяття суб’єктів 
господарювання на облік в Міністерстві доходів і зборів України, їх реєстрацію 
як платників податку на додану вартість (у тому числі як суб’єктів спеціального 
режиму оподаткування) та єдиного податку; скасування обов’язку суб’єктів 
господарювання щодо отримання свідоцтв про реєстрацію як платників податку 
на додану вартість (у тому числі як суб’єкта спеціального режиму оподаткування) 
та єдиного податку і забезпечення права платника податку на отримання витягу з 
відповідного реєстру в Міністерстві доходів і зборів України; 

− скорочення процедури припинення підприємницької діяльності фізич-
ної особи – підприємця за заявницьким принципом; 

− видачі адміністратором у центрах надання адміністративних послуг 
суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру (переоформлення, 
видача дублікатів, анулювання), оформлених центральними органами виконавчої 
влади; віднесення до виключної компетенції суду прийняття рішень щодо 
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анулювання документа дозвільного характеру на підставі звернення дозвільного 
органу у разі встановлення ним факту подання суб’єктом господарювання недос-
товірної інформації або виявлення порушень законодавства під час провадження 
господарської діяльності, на яку видано документ дозвільного характеру; 

− віднесення до повноважень місцевих органів виконавчої влади прийняття 
рішення щодо видачі документів дозвільного характеру на здійснення операцій у 
сфері поводження з небезпечними відходами; обов’язкове щорічне інформування 
місцевими органами виконавчої влади Мінприроди України щодо показників 
загального обсягу утворення відходів у регіонах; визначення строку дії документів 
дозвільного характеру у сфері поводження з відходами не менш як три роки; 
скасування вимог щодо отримання лімітів на утворення відходів; скасування 
ліцензування господарської діяльності із збирання і заготівлі окремих видів 
відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом 
Міністрів України); скорочення переліку документів, що подаються суб’єктами 
господарювання для отримання дозвільних документів у сфері поводження з 
відходами, та встановлення заборони щодо проведення на платній основі 
додаткової експертизи таких документів; звільнення від одержання дозвільних 
документів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами суб’єктів 
господарювання – виробників відходів, які за показником загального обсягу 
утворення відходів не підлягають включенню до Реєстру об’єктів утворення, 
оброблення та утилізації відходів; запровадження щорічного подання такими 
суб’єктами через дозвільні центри, центри надання адміністративних послуг 
декларацій про відходи і безкоштовної реєстрації таких декларацій; скасування 
погодження видачі документів дозвільного характеру в галузі управління і 
контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального 
використання вод та відтворення водних ресурсів; 

− скасування вимог отримання дозволу на переобладнання, перепла-
нування житлового будинку або приміщення без втручання у несучі конструк-
ції; визначення умов реконструкції і капітального ремонту житлового будинку, 
приміщення (квартири); встановлення відповідальності за виконання буді-
вельних робіт із реконструкції чи капітального ремонту квартири у багато-
квартирному житловому будинку без отримання документа (декларації, 
дозволу), який дає право на виконання таких робіт, наведення недостовірних 
даних у такому документі, а також за експлуатацію не прийнятих в експлуа-
тацію реконструйованих чи капітально відремонтованих квартир; 

− скорочення більше ніж на 50 відсотків кількості видів господарської 
діяльності, що підлягають ліцензуванню; 

− питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності, яким передбачити, зокрема: визначення переліку органів державного 
нагляду (контролю), сфер їх нагляду (контролю) та предмет їх контрольно-
наглядових повноважень; приведення законодавчих актів України, якими 
центральні органи виконавчої влади керуються під час здійснення заходів 
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державного нагляду (контролю), у відповідність із Законом України “Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”. 

Ø впровадження автоматизованої системи анонімного тестування при 
проведенні кваліфікаційного іспиту осіб, які мають намір отримати свідоцтво 
про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника 
майном, керуючого санацією, ліквідатора); 

Ø проведення аналізу діяльності державних підприємств, установ та 
організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої 
влади і проводять лабораторні дослідження, науково-дослідну експертизу, 
моніторинг, надання експертних висновків тощо та які своїми експертними вис-
новками можуть впливати на прийняття управлінських рішень. За результатами 
аналізу вирішити питання щодо доцільності дальшого функціонування таких 
суб’єктів (прийняття рішення про їх реорганізацію, ліквідацію), унеможливлення 
залучення таких суб’єктів до заходів державного нагляду (контролю); 

Ø приведення Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної 
ділянки, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комунального господарства України від 5 липня 2011 року 
№ 103, у відповідність із вимогами Закону України “Про регулювання 
містобудівної діяльності”, передбачивши, зокрема: надання будівельного пас-
порта не пізніше ніж через десять робочих днів з дня надходження відповідної 
заяви та визначеного пакета документів; скасування вимоги щодо обов’яз-
кового включення до складу будівельного паспорта технічних умов щодо 
інженерного забезпечення; скасування норми щодо підготовки спеціально 
уповноваженим органом містобудування та архітектури вимог щодо забудови 
земельної ділянки як окремого документа; 

Ø розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту 
Закону України “Про Стратегію розвитку державно-приватного партнерства в 
Україні” та відповідного плану дій; 

Ø упровадження механізму митного контролю, що базується на резуль-
татах аналізу ризиків та митного пост-аудиту, що дозволить скоротити кіль-
кість оглядів товарів, транспортних засобів до не більше як 5%; 

Ø упровадження замість митної декларації використання залежно від 
виду транспорту накладних (УМВС, ЦІМ/УМВС, ЦІМ) у вигляді електронного 
документа для товарів, що не є підакцизними; 

Ø затвердження Кабінетом Міністрів України Програми створення 
інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю); 

Ø створення пілотної версії інтегрованої автоматизованої системи 
державного нагляду (контролю) на базі Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що дозволяє забезпечити 
автоматичне віднесення суб’єктів господарювання до груп залежно від ступеня 
ризику від провадження господарської діяльності і періодичність проведення 
планових заходів кожним з органів державного нагляду (контролю); 

Ø затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за резуль-
татами здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), забезпе-
чивши, зокрема: їх відповідність методичним рекомендаціям щодо розроблення 
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переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду 
(контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської 
діяльності, а також типовим формам актів, які складаються за результатами 
планових заходів державного нагляду (контролю); визначення вичерпного 
переліку питань, щодо яких здійснюється державний нагляд (контроль); 
унеможливлення (заборону) здійснення заходів державного нагляду (контролю) 
з питань, що не зазначені у формі акта; 

Ø подання законопроекту про внесення змін до деяких законів України що-
до усунення дублювання функцій центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому 
комплексі (Державній інспекції сільського господарства України), передбачивши 
передачу його повноважень іншим центральним органам виконавчої влади, 
зокрема:  

− за додержанням законодавства з охорони праці – центральному органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику з промислової безпеки, охорони 
праці (Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України);  

− за додержанням вимог стандартів, технічних умов, інших нормативних 
документів, пов’язаних з якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції, 
наглядом і координацією виконання цільових програм і заходів, спрямованих на 
виробництво радіологічно-безпечної сільськогосподарської продукції, контролем 
вмісту в ній радіонуклідів – центральному органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у галузі ветеринарної медицини, безпечності харчових 
продуктів, сферах карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, 
державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві 
(Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України);  

− за здійсненням контролю на підприємствах, в установах і організаціях 
агропромислового виробництва всіх форм власності за пожежною безпекою – 
центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах 
пожежної і техногенної безпеки (Державній службі України з надзвичайних 
ситуацій);  

− за виконанням законодавства у сфері захисту прав споживачів – 
центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
державного контролю за додержанням законодавства про захист прав 
споживачів (Державній інспекції України з питань захисту прав споживачів);  

− за здійсненням контролю на підприємствах, в установах і організаціях 
агропромислового виробництва всіх форм власності за безпекою дорожнього 
руху – центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 
(Міністерству внутрішніх справ України);  

− щодо здійснення перевірок закладів з підготовки, перепідготовки і 
підвищення кваліфікації трактористів-машиністів – центральному органу вико-
навчої влади, що реалізує державну політику у сферах освіти і науки (Мініс-
терству освіти і науки України);  

− щодо проведення лабораторних аналізів стану забруднення земель, у 
тому числі радіоактивного, в зонах безпосереднього впливу викидів і скидів 
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підприємствами забруднюючих речовин, а також у разі виникнення аварій та 
надзвичайних ситуацій – відповідно центральному органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у 
сфері охорони навколишнього природного середовища (Державній екологічній 
інспекції України), центральному органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення 
(Державній санітарно-епідеміологічній службі України);  

− щодо здійснення метрологічного нагляду та контролю за додержанням 
вимог стандартів і нормативних документів, метрологічного забезпечення радіа-
ційного та дозиметричного контролю при виробництві і переробці сільсько-
господарської продукції у встановлених зонах контролю – центральному органу 
виконавчої влади, що є спеціально уповноваженим органом у сфері метрології 
(Міністерству економічного розвитку і торгівлі України); 

Ø внесення законопроекту про затвердження Загальнодержавної про-
грами розвитку економічної конкуренції в Україні на 2014-2024 роки, перед-
бачивши, зокрема: аналіз стану конкуренції на визначальних для розвитку 
галузі або регіону товарних ринках, у тому числі визначення рівня концент-
рації, наявності монопольних утворень на них, наявності бар’єрів для розвитку 
конкуренції на ринках; визначення проблемних питань у сфері захисту 
економічної конкуренції та шляхів їх вирішення; здійснення заходів щодо 
забезпечення розвитку конкурентних відносин на товарних ринках у різних 
галузях економіки, зменшення рівня монополізації економіки, обмеження 
монополізму, насамперед у сферах, що належать до природних монополій; 
розвиток системи захисту конкуренції з метою її наближення до принципів та 
правил, вироблених міжнародними організаціями у сфері захисту конкуренції; 

Ø внесення на розгляд Верховної Ради України проектів Законів України: 
− про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) 

за їх надання; 
− про включення до Податкового кодексу України положень стосовно 

державного мита, інших обов’язкових платежів; 
− про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

встановлення вимоги стосовно звільнення посадових осіб суб’єктів надання 
адміністративних послуг, адміністраторів у разі вчинення ними протягом року 
повторного порушення вимог Закону України “Про адміністративні послуги”; 

− про затвердження переліку деяких адміністративних послуг органів 
виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг, 
передбачивши, зокрема, включення до такого переліку адміністративних 
послуг, що надаються Державною міграційною службою України, Державним 
агентством земельних ресурсів України, Державною архітектурно-будівельною 
інспекцією України, Державною реєстраційною службою України, Державною 
службою гірничого нагляду та промислової безпеки України, Державною 
інспекцією України з безпеки на наземному транспорті, Державною автомо-
більною інспекцією Міністерства внутрішніх справ України; 

Ø затвердження примірного положення про центр надання адміні-
стративних послуг та його регламенту; 
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Ø затвердження типового положення про центр надання послуг, пов’я-
заних із використанням автотранспортних засобів, передбачивши, зокрема, 
визначення: структури та режиму роботи центру, обов’язків працівників 
центру; методики розрахунку кількості робочих місць; переліку супутніх 
послуг, що надаються центром; 

Ø видання Кабінетом Міністрів України акта щодо затвердження вичерп-
ного переліку бланків документів обліку, що реалізуються споживачам при 
наданні адміністративних послуг, а також установлення плати за такі бланки в 
розмірі, що не перевищує вартості їх виготовлення; 

Ø запровадження порядку бухгалтерського обліку коштів, які надходять 
як плата за надання адміністративних послуг, у розрізі видів таких послуг та за 
кожним суб’єктом надання та отримання адміністративних послуг; 

Ø створення центрів надання адміністративних послуг у містах обласного 
та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, містах Києві та 
Севастополі, районах, районах у містах Києві та Севастополі, для чого, зокрема, 
забезпечити: виділення приміщень для організації зазначених центрів; підготовку 
офісної інфраструктури та інформаційно-технічного забезпечення центрів; набір 
та навчання адміністраторів центрів надання адміністративних послуг; 

Ø забезпечити затвердження та розміщення для публічного доступу 
інформаційних карток на кожну адміністративну послугу; 

Ø внесення змін до Бюджетного кодексу України та інших законодавчих 
актів України щодо: недопущення скасування державної реєстрації земельної 
ділянки у разі, якщо речове право на неї не зареєстровано; встановлення 
відповідальності державного реєстратора прав на нерухоме майно, державного 
кадастрового реєстратора, державного виконавця за порушення встановлених 
строків проведення державної реєстрації речових прав та обтяжень на нерухоме 
майно; зарахування до Державного бюджету України плати за доступ до 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 

Ø забезпечення здійснення безпосередньо в підрозділах Державної 
автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України оформлення 
договорів купівлі-продажу транспортних засобів, а також передбачення 
можливості продажу транспортного засобу без перереєстрації, якщо він 
отриманий у спадщину; 

Ø установлення граничного максимально допустимого розміру плати за 
тимчасове зберігання затриманих транспортних засобів на спеціальних 
майданчиках чи стоянках незалежно від форми власності таких спеціальних 
майданчиків та стоянок; 

Ø забезпечення внесення відомостей до бланків посвідчень водія та 
реєстраційних документів на транспортний засіб виключно на обладнанні, що 
закріплено за Міністерством внутрішніх справ України, його органами та 
підрозділами, для чого, зокрема, передбачати для Міністерства внутрішніх 
справ України у державному бюджеті на відповідний рік видатки на придбання 
та експлуатацію відповідного обладнання; 

Ø забезпечення передачі картотек реєстрації місця проживання, місця 
перебування фізичних осіб від житлово-експлуатаційних контор, інших органів, 
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установ, які здійснюють таку реєстрацію, до органів Державної міграційної 
служби України, а також у разі необхідності забезпечення надання (передачі) 
відповідних додаткових приміщень для розміщення таких картотек; 

Ø передбачення можливості реєстрації місця проживання, місця пере-
бування фізичної особи на підставі договору оренди житлового будинку (квар-
тири), завіреного у тому числі адміністратором центру надання адміністра-
тивних послуг; 

Ø скорочення до 10 робочих днів максимального строку оформлення 
паспорта громадянина України вперше або у разі його обміну та 20 робочих 
днів – для виїзду за кордон; 

Ø визначення порядку внесення інформації про місце проживання, місце 
перебування фізичної особи до Єдиного державного демографічного реєстру та 
паспорта громадянина України, а також порядку одержання уповноваженими 
органами (установами) за згодою заявника такої інформації самостійно без участі 
заявника у разі відсутності такої інформації в паспорті громадянина України; 

Ø забезпечити оформлення та видачу паспорта громадянина України для 
виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм та можливістю внесення до 
нього основних і додаткових біометричних даних відповідно до Закону України 
“Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”; 

Ø забезпечення гармонізації національних стандартів із міжнародними та 
європейськими стандартами на рівні не менше 80 відсотків загального обсягу; 

Ø формування на основі переліків посилань на європейські стандарти, опуб-
лікованих в Офіційному віснику Європейського Союзу, переліків національних 
стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продук-
ції вимогам тих технічних регламентів, що розроблені на основі директив Нового 
та Глобального підходу Європейського Союзу та не пізніше 31 грудня 2013 року 
підлягають обов’язковому застосуванню, і оприлюднення таких переліків на 
офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 

Ø розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту 
Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, передба-
чивши, зокрема: адаптацію національного законодавства про технічні регла-
менти та оцінку відповідності до законодавства Європейського Союзу; визна-
чення технічними регламентами санітарних правил і норм, інших правил, норм, 
стандартів, застосування яких відповідно до Угоди про технічні бар’єри у 
торгівлі СОТ є обов’язковим; запровадження до розроблення технічних 
регламентів, що розробляються на основі директив Нового та Глобального 
підходу Європейського Союзу, вимог, які відповідають вимогам до розроб-
лення аналогічних актів Європейського Союзу; запровадження подання відпо-
відно до Угоди про технічні бар’єри у торгівлі СОТ повідомлень про розроб-
лені проекти технічних регламентів, оприлюднення текстів проектів технічних 
регламентів на завершальній стадії їх розроблення; визначення відповідно до 
вимог актів законодавства Європейського Союзу щодо нотифікації органів з 
оцінки відповідності з урахуванням диференційованого підходу до встанов-
лення таких вимог у відповідних директивах Європейського Союзу вимог, яким 
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повинні відповідати органи з оцінки відповідності, та порядок їх призначення; 
визначення кінцевої дати скасування обов’язкової сертифікації продукції та 
одночасного запровадження оцінки відповідності деяких видів товарів, що 
підлягають обов’язковій сертифікації, вимогам технічних регламентів; 

Ø забезпечення функціонування системи оперативного взаємного спові-
щення про нехарчову продукцію, що становить серйозний ризик; 

Ø видання актів, необхідних для адаптації системи санітарних і 
фітосанітарних стандартів до законодавства Європейського Союзу; 

Ø внесення на розгляд законопроекту “Про внесення змін та доповнень 
до деяких законодавчих актів України щодо безпечності та якості харчових 
продуктів” з метою гармонізації відповідного законодавства України із законо-
давством Європейського Союзу (зокрема, Регламентами Європейського 
Парламенту та Ради ЄС № 178/2002 від 28 січня 2002 року, № 852/2004 від  
29 квітня 2004 року, № 853/2004 від 29 квітня 2004 року, Регламентом 
Європейського Парламенту № 882/2004 від 29 квітня 2004 року) та приведення 
його у відповідність із вимогами Світової організації торгівлі, передбачивши 
зокрема: встановлення принципів і механізмів державного регулювання безпеч-
ності та якості харчових продуктів відповідно до законодавства Європейського 
Союзу та вимог СОТ; покладення повноважень щодо організації та здійснення 
контролю за безпечністю та якістю всіх харчових продуктів на єдиний 
контролюючий орган та можливість делегування деяких повноважень з такого 
контролю іншим центральним органам виконавчої влади відповідно до вимог 
щодо такого делегування, передбачених Регламентом Європейського Парла-
менту № 882/2004 від 29 квітня 2004 року; скасування вимог щодо одержання 
та/або проходження (здійснення) виробниками харчових продуктів документів 
дозвільного характеру, висновків, сертифікатів, погоджень, експертиз тощо, які 
не застосовуються в практиці Європейського Союзу; проведення державної 
реєстрації лише тих об’єктів санітарних заходів, які підлягають відповідній 
реєстрації згідно із законодавством Європейського Союзу; запровадження 
застосування вимог стандартів харчових продуктів на добровільній основі; 
обов’язковість упровадження операторами потужностей (об’єктів), що прова-
дять діяльність із виробництва та /або обігу харчової продукції, операторами 
агропродовольчого ринку Системи аналізу ризиків та контролю (регулювання) 
у критичних точках (НАССР) та аналогічних систем забезпечення безпечності 
та якості харчових продуктів, заснованих на принципах НАССР, передбачивши 
поетапне впровадження такої вимоги; проведення досліджень (випробувань) 
харчових продуктів для перевірки параметрів їх безпечності та якості виключно 
акредитованими лабораторіями; посилення відповідальності операторів потуж-
ностей (об’єктів), що провадять діяльність із виробництва та /або обігу харчової 
продукції, операторів агропродовольчого ринку за введення в обіг та здійснення 
обігу небезпечних харчових продуктів; скасування відповідальності операторів 
потужностей (об’єктів), що провадять діяльність з виробництва та / або обігу 
харчової продукції, операторів агропродовольчого ринку за недотримання вимог 
стандартів харчових продуктів, додержання яких не є обов’язковим, нездійснення 
процедур оцінки відповідності (сертифікації) харчових продуктів, якщо це не 
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передбачено відповідними технічними регламентами; складання приписів про 
порушення законодавства у сфері безпечності та якості харчових продуктів 
єдиним контролюючим органом; застосування санкцій за порушення законо-
давства у сфері безпечності та якості харчових продуктів виключно за рішенням 
суду; запровадження кримінальної відповідальності за деякі порушення законо-
давства у сфері безпечності та якості харчових продуктів; скасування визначення 
розміру санкцій за порушення законодавства у сфері безпечності та якості 
харчових продуктів залежно від вартості харчових продуктів (їх партій); 

Ø затвердження гігієнічних вимог до молока та молочних продуктів, пара-
метрів безпечності молока і молочних продуктів та гігієнічних вимог до м’яса і 
м’ясних продуктів, параметрів безпечності м’яса та м’ясних продуктів, окремих 
показників їх якості з метою гармонізації законодавства України з відповідними 
документами Комісії з Кодексу Аліментаріус та законодавством Європейського 
Союзу; 

Ø затвердження гігієнічних вимог до продуктів дитячого харчування, 
параметрів безпечності продуктів дитячого харчування та окремих показників 
їх якості з урахуванням Директив Європейської Комісії 2006/141/ЄС від  
22 грудня 2006 року, 2006/125/ЄС від 5 грудня 2006 року та Директиви Євро-
пейського Парламенту та Ради ЄС 2009/39/ЄС від 6 травня 2009 року; 

Ø видання Кабінетом Міністрів України акта про затвердження плану 
заходів щодо поетапного впровадження Системи аналізу ризиків та контролю 
(регулювання) у критичних точках (НАССР) на підприємствах харчової 
промисловості; 

Ø видання нормативно-правових актів щодо: об’єднання всіх різновидів 
перевірок побудованих електроустановок споживачів та виробників електричної 
енергії державними органами (органами енергетичного нагляду, нагляду за 
охороною праці тощо) в межах однієї процедури при прийнятті в експлуатацію 
закінчених будівництвом об’єктів; забезпечення безперешкодного підключення 
електроустановок до мережі одразу після прийняття об’єкта в експлуатацію; 

Ø удосконалення процедури формування переліку матеріалів, облад-
нання, устаткування та комплектуючих, у тому числі пов’язаних із виробницт-
вом енергії з відновлюваних джерел, що звільняються від ввізного мита, та 
операції з увезення яких на митну територію України звільняються від обкла-
дення податком на додану вартість; 

Ø організаційно-технічне забезпечення запровадження електронного 
сервісу “Електронний кабінет платника податків” із забезпеченням доступу 
платників податків до інформації про заборгованість зі сплати податків, можли-
вості електронного декларування в режимі реального часу; 

Ø внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України 
“Про внесення змін до Податкового кодексу України” щодо запровадження 
податку на багатство та розкіш; 

Ø внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України 
“Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” щодо зарахування до 
загального фонду Державного бюджету України плати на послуги зі збирання, 
заготівлі та утилізації використаної тари і пакувальних матеріалів; 
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Ø внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України 
“Про внесення змін до Закону України “Про збір на обов’язкове державне 
пенсійне страхування” щодо сплати збору на обов’язкове державне пенсійне 
страхування при здійсненні операцій з купівлі суб’єктами зовнішньоеконо-
мічної діяльності іноземної валюти в безготівковій формі; 

Ø подання на розгляд Верховної Ради проекту Закону України про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо: 

− зменшення навантаження на фонд оплати праці; 
− закриття кримінальних проваджень за ухилення від сплати податків і 

зборів у разі, якщо донарахована сума скасована в адміністративному або 
судовому порядку; 

− питань регулювання аудиторської діяльності, передбачивши, зокрема, 
функціонування органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, 
запровадження системи забезпечення належної якості аудиторських послуг, 
безпосереднього застосування міжнародних стандартів аудиту, запровадження 
безстрокового сертифіката аудитора, підвищення ролі громадських організацій 
бухгалтерів і аудиторів, недопущення конфлікту інтересів під час сертифікації 
аудиторів, перевірки якості аудиторських послуг та нагляду за цими процесами, 
формування єдиного реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть 
проводити обов’язковий аудит; 

Ø розроблення порядку подання фінансової звітності, складеної за 
міжнародними стандартами в електронній формі з урахуванням міжнародної 
практики та за принципом “єдиного вікна”, проведення експерименту з подання 
фінансової звітності в електронній формі. 

Національним планом дій на 2013 рік з метою реформування у сфері 
приватизації та управління державною власністю передбачено виконання 
наступних заходів: 

Ø видання Кабінетом Міністрів України акта про створення Державної 
керуючої холдингової компанії, затвердження її статуту, положень про 
наглядову раду, ревізійну комісію та правління, затвердження персонального 
складу наглядової ради; 

Ø перетворення в установленому порядку державних підприємств у 
державні акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі; 

Ø внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України 
щодо скорочення переліку об’єктів державної власності, що не підлягають 
приватизації; 

Ø видання Кабінетом Міністрів України акта про: 
− передачу в управління Фонду державного майна України належних 

державі пакетів акцій акціонерних товариств та цілісних майнових комплексів 
державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію; 

− затвердження типового інвестиційного договору, типового договору 
про спільну діяльність або управління майном, однією із сторін яких є державні 
підприємства, установи, організації, а також господарські товариства, у статут-
ному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків; 
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Ø розроблення та затвердження стратегічних планів розвитку державних 
підприємств, державних акціонерних товариств і господарських структур, які 
мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави або ознаки домі-
нування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), підприємств 
оборонно-промислового комплексу та підприємств, плановий розрахунковий 
обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн. гривень. 

Національним планом дій на 2013 рік з метою реформування сфери між-
народної економічної інтеграції передбачено виконання наступних заходів: 

Ø розроблення та подання Президентові України для внесення на розгляд 
Верховної Ради України проекту Закону України “Про ратифікацію Угоди про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом”; 

Ø видання Кабінетом Міністрів України акта щодо схвалення концепції 
реалізації державної політики у сфері інформування та налагодження кому-
нікації з громадськістю з питань європейської інтеграції; 

Ø розроблення програми співробітництва України з державами-членами 
Митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Феде-
рації на середньострокову перспективу; 

Ø видання акта Кабінету Міністрів України щодо реалізації Концепції 
системи державної підтримки експорту України; 

Ø проведення переговорів щодо перегляду тарифних зобов’язань Украї-
ни, взятих під час вступу до Світової організації торгівлі, відповідно до заявки 
України, направленої до Секретаріату Світової організації торгівлі згідно зі 
Статтею XXVIII ГАТТ; 

Ø досягнення у рамках двосторонніх переговорів з державами, які мають 
намір вступити до Світової організації торгівлі, домовленостей щодо поліп-
шення умов доступу українських товаровиробників на ринки цих держав; 

Ø забезпечення захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на 
зовнішньому ринку під час проведення іноземними державами, інтеграційними 
об’єднаннями щодо української продукції антидемпінгових, спеціальних та 
антисубсидиційних розслідувань, переглядів чинних обмежувальних заходів 
стосовно українського експорту, зокрема для: лібералізації Сполученими Шта-
тами Америки антидемпінгових заходів щодо української продукції за резуль-
татами проміжних переглядів; визнання Аргентинською Республікою та Мекси-
канськими Сполученими Штатами ринкового статусу економіки України для 
цілей антидемпінгових розслідувань; 

Ø видання Кабінетом Міністрів України на основі рекомендацій, підго-
товлених за результатами проведеного у 2012 році спільно з донорською спіль-
нотою аналізу стану реалізації проектів, які впроваджуються в Україні з 
використанням ресурсів міжнародної технічної допомоги, акта щодо вдоско-
налення системи отримання, використання, моніторингу та оцінки міжнародної 
технічної допомоги, що надається Україні іноземними державами, міжнарод-
ними організаціями; 

Ø формування відкритої електронної бази даних проектів міжнародної 
технічної допомоги, у тому числі грантів, із включенням до такої бази даних 
вичерпної інформації про донорів, виконавців, отримувачів, бенефіціарів 
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проектів, вартість, строки реалізації та технічні завдання проектів, планів 
заходів з їх реалізації; 

Національним планом дій на 2013 рік з метою реформування енергетики 
передбачено виконання наступних заходів: 

Ø видання Кабінетом Міністрів України акта стосовно утворення Коор-
динаційного центру із забезпечення впровадження нової моделі ринку 
електричної енергії України; 

Ø затвердження типової форми договору про надання допоміжних послуг 
на ринку електричної енергії України; 

Ø внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України 
щодо особливостей погашення заборгованості за електричну енергію, яка утво-
рилася на ринку електричної енергії України; 

Ø затвердження правил ринку електричної енергії “на добу наперед”; 
Ø затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії; 
Ø внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України 

про внесення змін до Закону України “Про електроенергетику” щодо імпле-
ментації Регламенту № 1228/2003 стосовно умов доступу до мережі транс-
кордонної передачі електроенергії з урахуванням змін, внесених Рішенням 
Комісії 2006/770/ЄС; 

Ø видання нормативно-правових актів щодо поетапного скорочення 
перехресного субсидування в електроенергетиці для: вугледобувних підпри-
ємств; міського електротранспорту; зовнішнього освітлення населених пунктів; 
населення; 

Ø оновлення переліків споживачів та їх обладнання, для якого має бути 
встановлена екологічна броня електропостачання; 

Ø внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України 
щодо скасування заборони енергопостачальним компаніям на відключення 
боржників від електропостачання; 

Ø організація продажу та продаж пакетів акцій енергопостачальних і 
теплових енергогенеруючих підприємств, що підлягають продажу у 2013 році; 

Ø корпоратизація державного підприємства “Національна енергетична 
компанія “Укренерго”; 

Ø затвердження плану ліквідації не пізніше 2015 року державного 
підприємства “Вугілля України”; 

Ø здійснення заходів щодо недопущення збільшення кредитного 
портфеля державного підприємства “Вугілля України”; 

Ø видання актів стосовно особливостей приватизації вугледобувних під-
приємств, зокрема щодо:  

− порядку проведення аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу 
єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутних 
капіталах акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпо-
ратизації державних вугледобувних підприємств;  

− порядку розгляду інвестиційних проектів;  
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− порядку погодження перепрофілювання, консервації або припинення 
діяльності вугледобувних підприємств протягом строку дії договору купівлі-
продажу об’єктів приватизації; 

Ø передприватизаційна підготовка вугледобувних підприємств, привати-
зація яких передбачена планом-графіком приватизації на 2014 рік; 

Ø погодження з органами місцевого самоврядування прогнозного плану 
передачі до кінця 2014 року 100% об’єктів соціальної інфраструктури держав-
них вугледобувних підприємств у комунальну власність; 

Ø урахування у проекті Закону України “Про Державний бюджет України 
на 2014 рік” видатків на завершення передачі об’єктів соціальної інфра-
структури державних вугледобувних підприємств у комунальну власність від-
повідно до обґрунтованих потреб; 

Ø завершення проектів ліквідації неперспективних вугледобувних 
підприємств і початок підготовки до ліквідації неперспективних вугледобувних 
і торфодобувних підприємств; 

Ø внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України 
“Про внесення змін до Кодексу України про надра” (нова редакція), перед-
бачивши, зокрема: зняття заборони на відчуження права на користування 
надрами, в тому числі запровадження можливості внесення прав, наданих 
власнику спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, як 
вкладу у спільну діяльність; вичерпний перелік випадків, коли надання дозволів 
на користування надрами здійснюється без аукціону, та недопущення 
вибіркового пільгового набуття права користування надрами; вичерпний 
перелік підстав для відмови у видачі спеціальних дозволів на користування 
надрами, зупинення їх дії чи скасування; збільшення строків подання заявок 
(більш як за 30 днів) для участі в аукціоні з продажу спеціальних дозволів на 
користування надрами; збільшення максимальних меж нафтогазових ділянок та 
граничних строків розробки та видобутку вуглеводнів з урахуванням 
особливостей розробки нетрадиційних вуглеводнів; 

Ø внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України 
“Про внесення змін до Земельного кодексу України” щодо спрощення надання 
земельних ділянок для спорудження, будівництва, експлуатації та обслу-
говування нафтових і газових свердловин і пов’язаних з їх обслуговуванням чи 
експлуатацією об’єктів трубопровідного транспорту, виробничих споруд, 
під’їзних доріг, ліній електропередач та зв’язку; 

Ø затвердження та початок реалізації програми реформування публічного 
акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз 
України”, спрямованої на виконання зобов’язань України, взятих за Прото-
колом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного 
Співтовариства, ратифікованим Законом України від 15 грудня 2010 року № 
2787-VI, у тому числі щодо вимог Директиви 2003/55/ЄС стосовно загальних 
засад функціонування внутрішнього ринку природного газу, зокрема, щодо: 
досягнення незалежності суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність із 
транспортування природного газу, в тому числі стосовно його юридичного 
статусу, організації та ухвалення рішень, від суб’єктів господарювання, що 
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здійснюють діяльність із видобування, розподілу та постачання природного 
газу; досягнення незалежності суб’єкта господарювання, що здійснює діяль-
ність із розподілу природного газу, від суб’єктів господарювання, що 
здійснюють діяльність із видобування, постачання, зберігання та транспор-
тування природного газу; усунення перехресного субсидування видів діяль-
ності публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія 
“Нафтогаз України” із одночасним встановленням чітких правил трансферного 
ціноутворення між реорганізованими суб’єктами господарювання публічного 
акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз 
України”; забезпечення інформаційної прозорості діяльності суб’єктів госпо-
дарювання на ринку природного газу відповідно до міжнародних стандартів, 
зокрема перевірки аудиторами фінансових звітів цих суб’єктів господарювання, 
підготовлених згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності; 

Ø покладення в установленому порядку функцій оператора Єдиної газо-
транспортної системи України на публічне акціонерне товариство “Укртранс-
газ” з метою досягнення незалежності діяльності з транспортування природного 
газу від діяльності з постачання природного газу; 

Ø прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про передачу Фонду 
державного майна України для продажу пакетів акцій (завершення прива-
тизації) газорозподільних підприємств, що перебувають у державній власності, 
з метою розмежування функцій з розподілу і постачання природного газу; 

Ø реалізація в установленому порядку непрофільних активів публічного 
акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз 
України” та її дочірніх підприємств; 

Ø внесення змін до Порядку доступу до Єдиної газотранспортної системи 
України, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює держав-
не регулювання у сфері енергетики, від 19 квітня 2012 року № 420, спрямо-
ваних на скасування вимоги щодо наявності суб’єкта ринку природного газу в 
переліку суб’єктів та об’єктів Єдиної газотранспортної системи України як 
обов’язкової умови для надання доступу до мереж газотранспортної системи; 

Ø укладення проектної угоди між Україною та Європейським банком 
реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком щодо модер-
нізації Єдиної газотранспортної системи України; 

Ø затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних 
бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, визначення кінцевого 
строку переходу на стандарти Євро-4 та вищі; 

Ø розроблення національних стандартів альтернативних видів моторних 
палив з підвищеним вмістом біокомпонентів; 

Ø зменшення диференціації цін на природний газ для населення. 
З метою реформування житлово-комунального господарства, Націо-

нальним планом дій на 2013 рік передбачено виконання наступних заходів: 
Ø прийняття рішення щодо застосування стимулюючого регулювання у 

сфері транспортування теплової енергії, централізованого водопостачання та 
водовідведення; 
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Ø надання національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
комунальних послуг, повноважень із затвердження методик формування тарифів 
на послуги у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водо-
відведення для всіх суб’єктів господарювання, що надають такі послуги, 
незалежно від органу, що здійснює ліцензування відповідної господарської діяль-
ності; повноважень зі схвалення інвестиційних програм підприємств, що надають 
послуги у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водо-
відведення; 

Ø затвердження графіка приведення тарифів до економічно обґрунто-
ваного рівня; 

Ø внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України 
щодо визначення розміру та порядку стягнення пені за несвоєчасні розрахунки 
за спожиті житлово-комунальні послуги; 

Ø внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України 
щодо особливостей здійснення права власності у багатоквартирному будинку, 
передбачивши, зокрема: особливості правового режиму спільного майна у 
багатоквартирному будинку; порядок прийняття рішень співвласниками щодо 
управління спільним майном, у тому числі у випадку, коли об’єднання спів-
власників багатоквартирного будинку не створено; порядок скликання та 
проведення загальних зборів співвласників; порядок визначення голосів, які 
належать кожному співвласнику, пропорційно площі квартири або нежитлового 
приміщення співвласника багатоквартирного будинку по відношенню до за-
гальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багато-
квартирному будинку; вдосконалення діяльності об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку; 

Ø затвердження заходів щодо переводу відносин у сфері управління 
(обслуговування та утримання) багатоквартирних будинків на ринкові засади 
до 2015 року, передбачивши здійснення заходів, спрямованих, зокрема, на: 
вільний вибір співвласниками багатоквартирних будинків способів управління 
спільним майном багатоквартирного будинку та осіб, які здійснюють таке 
управління на договірних засадах; вільний вибір співвласниками багато-
квартирних будинків суб’єктів, що надають житлово-комунальні послуги без 
узгодження з органом місцевого самоврядування; встановлення вільних (дого-
вірних) цін на послуги з управління (обслуговування та утримання) багато-
квартирними будинками; порядок надання послуг з управління (обслуго-
вування та утримання) багатоквартирними будинками, якщо співвласники 
багатоквартирних будинків не визначили надавача таких послуг; 

Ø внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України 
щодо визначення гарячої води як окремої товарної продукції, врегулювання 
порядку її постачання та визначення вартості; 

Ø скасування в актах законодавства термінів “виконавець житлово-
комунальних послуг” та “балансоутримувач”; 

Ø супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про 
особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів централізованого водо-, 
теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності”. 
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З метою реформування транспортної інфраструктури, Національним 
планом дій на 2013 рік передбачено виконання наступних заходів: 

Ø внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України 
“Про внесення змін до Закону України “Про залізничний транспорт”, перед-
бачивши, зокрема, механізм компенсації приватним інвесторам вартості внесе-
них інвестицій на будівництво залізничних шляхів із подальшою передачею 
таких об’єктів інвестування у державну власність і закріплення їх за уповно-
важеним державою суб’єктом на праві господарського відання, а також 
механізм державної підтримки залізничного транспорту в сегменті вантажних 
та пасажирських перевезень; 

Ø розроблення галузевих будівельних норм ДБН В.2.3-37472062-Х:20ХХ 
“Будівлі і службово-технічні споруди залізничного транспорту. Проектування, 
будівництво та експлуатація” з метою запровадження стандартів безпеки паса-
жирів на станціях та пунктах зупинки, що діють у державах-членах Європей-
ського Союзу; 

Ø видання Кабінетом Міністрів України актів щодо утворення публічного 
акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, 
100% акцій якого належать державі; 

Ø прийняття рішення стосовно передачі непрофільних активів підпри-
ємств залізничного транспорту загального користування Фонду державного 
майна України; 

Ø затвердження порядку перегляду тарифів на перевезення пасажирів 
залізничним транспортом; 

Ø визначення разом із місцевими органами виконавчої влади переліку 
нових пунктів зупинення поїздів приміського сполучення, які потрібно 
побудувати у 2014-2018 роках у містах із кількістю населення понад  
150 тис. жителів; 

Ø проведення переговорів з представниками Республіки Польща та Євро-
пейського Союзу з питання щодо доцільності запровадження міжнародного 
швидкісного залізничного сполучення Львів – Перемишль – Варшава та 
визначення джерел фінансування відповідного проекту; 

Ø розроблення та затвердження механізму залучення нових авіапере-
візників до ринку авіаперевезень, у тому числі тих, що працюють за моделлю 
“лоу-кост”; 

Ø внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України 
“Про внесення змін до Закону України “Про заборону ввезення і реалізації на 
території України етилованого бензину та свинцевих добавок до бензину” щодо 
зняття обмеження на використання авіаційного палива для малої авіації; 

Ø затвердження концепції державної цільової програми розвитку туризму 
та курортів в Україні на період до 2022 року; 

Ø розроблення порядку ведення та запровадження Єдиного електронного 
реєстру автобусних маршрутів; 

Ø збільшення пропускної здатності залізничного коридору Київ – Львів – 
Чоп (спорудження Бескидського залізничного тунелю); 



 

43 
 

Ø збільшення пропускної здатності залізничного сполучення в напрямку 
морського торговельного порту “Южний” (збільшення пропускної здатності 
ділянки Чорноморська – Берегова); 

Ø приведення до європейського рівня транспортно-експлуатаційного 
стану автомобільної дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський на ділянці 
Лубни – Полтава та автомобільних доріг на підходах до міста Києва; 

Ø спорудження нового автомобільного мосту через р. Дніпро у місті 
Кременчуці; 

Ø внесення з урахуванням досвіду держав-членів Європейського Союзу 
змін до державних будівельних норм (Споруди транспорту) щодо каналі-
зування потоків на перехресті, облаштування пішохідних переходів пониженим 
бордюром, облаштування підвищених над рівнем дороги посадочних площадок 
на трамвайних зупинках, облаштування в населених пунктах на пішохідних 
переходах підвищених острівців безпеки; 

Ø передача автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення в управління місцевих органів виконавчої влади; 

Ø внесення змін до законодавства, які б дали змогу реалізувати пілотні 
проекти запровадження безготівкової системи оплати проїзду в міському 
електричному транспорті; 

Ø затвердження порядку формування тарифів на послуги міського 
електричного транспорту, передбачивши включення до тарифу на послуги 
міського електричного транспорту інвестиційної складової, яка дасть змогу 
оновлювати рухомий склад за 15 років; 

Ø внесення змін до Правил паркування транспортних засобів стосовно 
заборони облаштування суб’єктами господарювання місць для паркування на 
тротуарах та проїзній частині автомобільних доріг; 

Ø удосконалення законодавства у сфері дорожнього руху та стандартів 
розміщення дорожніх знаків з урахуванням положень Конвенції про дорожній 
рух та стандартів, що діють у державах-членах Європейського Союзу, зокрема, 
щодо: неможливості притягнення до адміністративної відповідальності за 
порушення правил дорожнього руху в разі, якщо дорожня розмітка та/чи 
дорожні знаки не відповідають чинним стандартам або є невидимими для 
учасників руху; обов’язкового встановлення на автомобільних дорогах із більш 
ніж однією полосою руху дорожніх знаків для кожної полоси руху; запро-
вадження європейських стандартів дорожніх знаків, дорожньої розмітки, освіт-
лення пішохідних переходів на острівцях безпеки та пішохідних переходів; 
обов’язкового руху транспортних засобів з увімкненими фарами ближнього світла 
у будь-який час за межами населених пунктів у період з 1 жовтня по 1 травня; 

Ø внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України 
“Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення” 
щодо: запровадження фотофіксування порушень правил дорожнього руху в 
режимі “без втручання уповноваженої особи”, яке базується на принципах 
автоматичної обробки інформації про порушення правил дорожнього руху; 
вручення постанови про адміністративне порушення особисто власнику 
транспортного засобу з установленням строку на судове оскарження такої 
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постанови протягом 30 днів з дня її вручення; звільнення власника транспорт-
ного засобу від відповідальності в разі, коли наведено достовірну інформацію 
про особу, яка вчинила правопорушення на його транспортному засобі, та коли 
ця особа буде притягнута до відповідальності; 

З метою ефективного розвитку сільського господарства і земельної 
реформи, Національним планом дій на 2013 рік передбачено виконання заходів 
щодо: 

Ø внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України 
про внесення змін до деяких законодавчих актів, передбачивши, зокрема: запро-
вадження порядку, за яким фізична та юридична особа під час оформлення 
документації на земельну ділянку не зобов’язана подавати документи або 
інформацію, що перебувають у володінні державних органів або органів 
місцевого самоврядування; деталізацію процедури взаємодії центрального орга-
ну виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних 
відносин, з іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до 
Земельного кодексу України надають висновки щодо погодження проектів 
землеустрою, в тому числі визначення строків розгляду проектів землеустрою 
всіма центральними органами виконавчої влади, які погоджують проекти 
землеустрою; чіткий та прозорий механізм відповідальності посадових осіб за 
порушення строків розгляду проектів землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки; впровадження принципу мовчазної згоди під час вирішення земельних 
питань органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; 

Ø інформаційне наповнення офіційного веб-порталу Держземагентства 
України, передбачивши, зокрема, оприлюднення відомостей Державного зе-
мельного кадастру (в тому числі результатів робіт із землеустрою), інформації 
про земельні ділянки або права на них, які виставлено на земельні торги, та 
результати торгів на офіційному веб-порталі Держземагентства України 
відповідно до Закону України “Про Державний земельний кадастр”; 

Ø винесення на громадське обговорення проекту акта Кабінету Міністрів 
України про затвердження Програми розвитку аграрного сектору економіки 
України на період до 2020 року; 

Ø внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України 
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 
законодавства у сфері державної системи біобезпеки під час створення, випро-
бування, транспортування та використання генетично модифікованих орга-
нізмів, передбачивши, зокрема: створення ефективного механізму маркування 
генетично модифікованої продукції; удосконалення регулювання обігу біо-
технологічних сортів рослин; запровадження процедури державного контролю, 
реєстрації та обігу насіння, отриманого шляхом застосування біотехнологій, 
відповідно до вимог Світової організації торгівлі та Європейського Союзу; 
визначення порядку захисту авторських та суміжних прав власників зареє-
строваних біотехнологічних сортів рослин; 

Ø видання Кабінетом Міністрів України акта про затвердження типової 
форми договору оренди водних об’єктів. 
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З метою реформування сфери публічного управління, Національним 
планом дій на 2013 рік передбачено виконання заходів щодо: 

Ø розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту 
Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забез-
печення проведення адміністративної реформи, скорочення контрольно-
наглядових функцій центральних органів виконавчої влади та звільнення 
Кабінету Міністрів України від невластивих йому повноважень; 

Ø внесення на розгляд до Верховної Ради України проекту 
Адміністративно-процедурного кодексу України; 

Ø внесення проектів указів Президента України про внесення змін до 
положень про міністерства, інші центральні органи виконавчої влади щодо 
уточнення повноважень центральних органів виконавчої влади; 

Ø розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту 
Закону України щодо визначення: механізму перевірки відомостей, що міс-
тяться в деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру осіб, уповноважених на виконання функцій держави; механізму 
методичного забезпечення діяльності підрозділів органів виконавчої влади з 
питань запобігання і виявлення корупції; обмеження переліку посад, пов’язаних 
із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, претенденти на 
зайняття яких підлягають спеціальній перевірці; 

Ø видання нормативно-правового акта щодо створення національної 
системи оцінки рівня корупції; 

Ø перегляд нормативно-правових актів у сфері санітарного та епіде-
мічного благополуччя населення з метою оптимізації їх кількості; 

Ø розроблення та затвердження Концепції оптимізації мережі державних 
лабораторій, передбачивши, зокрема: створення єдиної мережі державних 
лабораторій з проведення випробувань у сфері безпечності та якості продуктів 
харчування, нехарчової продукції, охорони праці, безпеки навколишнього 
природного середовища; забезпечення координації державного управління 
зазначеними лабораторіями; 

Ø внесення на розгляд Президента України проекту Указу Президента 
України про затвердження Концепції реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади; 

Ø розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту 
Закону України: 

− про співробітництво територіальних громад; 
− про внесення змін до Закону України “Про органи самоорганізації 

населення” (нова редакція); 
− про право територіальних громад на об’єднання; 
− про місцевий референдум. 
Ø затвердження з урахуванням стандартів Європейського Союзу Дер-

жавної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року; 
Ø доопрацювання та внесення на розгляд Верховної Ради України про-

екту Закону України про внесення змін до Закону України “Про службу в 
органах місцевого самоврядування” (нова редакція); 
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Ø нормативне забезпечення виконання Закону України “Про державну 
службу” від 17 листопада 2011 року № 4050-VI; 

Ø видання Кабінетом Міністрів України нормативно-правових актів з 
питань державної служби щодо: порядку та умов визначення заробітної плати 
для обчислення пенсії державного службовця; порядку перерахунку раніше 
призначених пенсій державних службовців; 

Ø внесення змін до Порядку підвищення рівня професійної компетентності 
державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства України 
з питань державної служби від 6 квітня 2012 року № 65, щодо можливості 
реалізації спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, стажування, інших 
форм підвищення рівня професійної компетентності державних службовців за 
кошти державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, 
підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності. 

З метою виконання заходів передбачених Національним планом дій на 
2013 рік щодо впровадження національних проектів та інвестицій 
необхідно забезпечити: 

Ø проведення презентацій проектів із пріоритетних напрямів соціально-
економічного та культурного розвитку (національні проекти) за кордоном; 

Ø реалізацію національного проекту “LNG Україна” – створення 
інфраструктури постачання скрапленого газу в Україну; 

Ø видання акта Кабінету Міністрів України про затвердження порядку про-
ведення та умов конкурсу з вибору інвестора на будівництво та експлуатацію 
LNG-термінала, а також органу, уповноваженого на проведення конкурсу та укла-
дення інвестиційного договору на будівництво та експлуатацію LNG-термінала; 

Ø внесення до Верховної Ради України проекту Закону України “Про 
внесення змін до Законів України “Про природні монополії” та “Про засади 
функціонування ринку природного газу” щодо: визначення поняття “рега-
зифікація природного газу”; забезпечення недискримінаційного доступу до 
потужностей з регазифікації природного газу; визначення повноважень 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, 
щодо встановлення тарифів на послуги з регазифікації природного газу; 
застосування стимулюючого тарифного регулювання при встановленні тарифів 
на послуги з регазифікації природного газу; 

Ø реалізацію національного проекту з урахуванням визначеної форми 
участі держави в національному проекті щодо технічного та методичного 
супроводу створення інформаційно-комунікаційної освітньої мережі у загально-
освітніх навчальних закладах; 

Ø реалізацію національних проектів: 
− “Вчасна допомога” – утворення єдиних регіональних оперативно-

диспетчерських служб із використанням сучасних GPS-технологій для 
зменшення часу прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнта; 

− “Енергія природи” – будівництво комплексу вітрових, сонячних та 
малих гідроелектростанцій, виробництво твердого альтернативного палива; 

− “Нове життя” – нова якість охорони материнства та дитинства; 
− “Якісна вода” – забезпечення населення якісною питною водою; 
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− “Олімпійська надія – 2022” – створення спортивно-туристичної 
інфраструктури; 

− “Повітряний експрес” – залізничне пасажирське сполучення м. Київ – 
міжнародний аеропорт “Бориспіль” і будівництво інших інфраструктурних 
об”єктів Київського регіону; 

− “Зерно України” – програма розвитку зерновиробництва з високими 
виробничими та економічними показниками; 

− “Зелені ринки” – створення мережі регіональних оптових продовольчих 
ринків; 

− “Відроджене скотарство” – розроблення та реалізація програми 
розвитку скотарства; 

− “Індустріальні парки України” – створення промислово-виробничої 
інфраструктури; 

− “Технополіс” – створення інфраструктури інноваційного розвитку та 
високих технологій. 

З метою виконання заходів передбачених Національним планом дій на  
2013 рік щодо впровадження електронного урядування необхідно забезпечити: 

Ø розробку та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону 
України щодо впорядкування розроблення та реалізації ІКТ-проектів, перед-
бачивши, зокрема: визначення загальних правил розроблення та впровадження 
ІКТ-проектів; визначення базових механізмів реалізації ІКТ-проектів; проведення 
незалежної експертизи ІКТ-проектів; чітке розмежування повноважень державних 
органів щодо реалізації механізмів впровадження ІКТ-проектів в органах 
державної влади; застосування проектних механізмів впровадження ІКТ-проектів 
за сучасними методиками та стандартами; визначення порядку використання 
бюджетних коштів на фінансування ІКТ-проектів; визначення особливостей 
процедур закупівлі товарів та послуг під час реалізації ІКТ-проектів; визнання 
такими, що втратили чинність, Законів України “Про Концепцію Національної 
програми інформатизації” та “Про Національну програму інформатизації”; 

Ø розробку та затвердження Кабінетом Міністрів України нової редакції 
Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в 
Україні (затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 
вересня 2011 року № 1014-р); 

Ø  затвердження плану дій з реалізації Концепції створення та 
функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних 
електронних інформаційних ресурсів, передбачивши в ньому заходи щодо 
створення такої системи, їх етапність, підготовку функціональних вимог та 
планування кошторису впровадження інформаційної системи, проведення 
аналізу стану та умов експлуатації, змісту державних електронних 
інформаційних ресурсів та документування результатів такого аналізу; 

Ø розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту 
Закону України “Про державну інформаційну систему електронної взаємодії 
державних електронних інформаційних ресурсів”, передбачивши, зокрема: 
визначення порядку обробки даних та повноваження державних органів щодо 
такої обробки; розподіл повноважень державних органів щодо підтримки 
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функціонування інформаційної системи; обов’язковість підключення до інфор-
маційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних 
ресурсів усіх державних інформаційних ресурсів; аспекти захисту персо-
нальних даних при обробці інформації; посилення адміністративної та кримі-
нальної відповідальності за порушення, пов’язані з обробкою інформації при 
використанні державної інформаційної системи; 

Ø розроблення та видання акта Кабінету Міністрів України про Концеп-
цію створення та функціонування автоматизованої системи “Єдине вікно 
подання електронної звітності”, в якій передбачити, зокрема, уніфікацію 
електронної звітності, що подається до центральних органів виконавчої влади в 
електронному вигляді, формування функціональних вимог до такої системи, 
спрощення процедури подання електронної звітності; 

Ø видання акта Кабінету Міністрів України щодо деталізації вимог до 
Єдиного державного порталу адміністративних послуг, порядку його функціо-
нування та розміщення інформації на ньому; 

Ø модернізація системи електронної взаємодії між центральними органами 
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та обласними, 
Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями, іншими 
державними органами з урахуванням вимог користувачів цієї системи; 

Ø введення в експлуатацію інформаційної системи “Звернення громадян”, 
забезпечивши підключення до цієї системи всіх органів виконавчої влади, 
нормативне забезпечення її функціонування, а також захищеність передачі та 
обробки даних; 

Ø розроблення та ухвалення плану дій на період до 2016 року щодо 
реалізації Стратегії розвитку сфери ІКТ в Україні. 

 
4. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СЛУХАЧІВ 

 
1. Орган при Президентові України, який забезпечує впровадження 

та супровід Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”:  

А) Адміністрація Президента України як постійно діючий допоміжний 
орган, що забезпечує організаційне, правове, консультативне, інформаційне, 
експертно-аналітичне супроводження діяльності Президента України. 

Б) Інститут стратегічних досліджень як базова науково-дослідна 
установа аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України 
у сфері формування основних засад стратегії економічного і соціально-
політичного розвитку, внутрішньої і зовнішньої політики держави. 

В) Комітет з економічних реформ як консультативно-дорадчий орган при 
Президентові України, створений з метою впровадження системних еконо-
мічних реформ для забезпечення сталого економічного розвитку України. 

2. Метою Програми економічних реформ “Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” є: 

А) Реформування всіх сфер життєдіяльності суспільства шляхом побудови 
сучасної, стійкої, відкритої й конкурентоспроможної у світовому масштабі 
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економіки, формування професійної й ефективної системи державного 
управління, направлених на підвищення добробуту українських громадян. 

Б) Створення базових передумов економічного росту через утримання 
низького рівня інфляції, стабілізації державних фінансів і створення стійкої 
фінансової системи. 

В) Формування режиму максимального сприяння бізнесу шляхом змен-
шення втручання держави в економіку, зниження адміністративних бар’єрів для 
його розвитку, модернізації податкової системи й поглиблення міжнародної 
економічної інтеграції України. 

3. Програма економічних реформ “Заможне суспільство, конкуренто-
спроможна економіка, ефективна держава” розрахована на: 

А) 2012-2013 роки. 
Б) 2010-2013 роки. 
В) 2010-2014 роки. 
4. Національний план дій щодо впровадження Програми економічних 

реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава” затверджується: 

А) Розпорядженням Кабінету Міністрів України. 
Б) Указом Президента України. 
В) Законом України. 
5. Програма охоплює широкий набір стратегічних перетворень за 

такими напрямами: 
А) Створення базових передумов економічного росту; підвищення стан-

дартів життя; поліпшення бізнес-клімату й залучення інвестицій; модернізації 
інфраструктури і базових секторів. 

Б) Стале економічне зростання; підвищення стандартів життя; поліп-
шення бізнес-клімату й залучення інвестицій; модернізації інфраструктури і 
базових секторів; актуалізація законодавчої бази. 

В) Формування режиму максимального сприяння бізнесу шляхом 
зменшення втручання держави в економіку; модернізації податкової системи й 
поглиблення міжнародної економічної інтеграції України; модернізації 
інфраструктури та базових секторів шляхом усунення усталених структурних 
проблем в енергетичній, вугільній, нафтовій галузях і житлово-комунальному 
господарстві, а також розвитку транспортної інфраструктури і ринку землі; 
перехід від дотацій до самоокупності виробництва й соціальних послуг. 

6. Напрям реформ “Підвищення стандартів життя” включає у себе: 
А) Реформу медичного обслуговування; реформу системи пенсійного 

страхування; реформу системи освіти; реформу системи соціальної підтримки. 
Б) Реформу житлово-комунального господарства; розвиток транспортної 

інфраструктури; розвиток сільського господарства й земельної реформи; 
реформу пенсійного страхування. 

В) Всі вище перераховані реформи. 
7. Чи вірно, що Національний план дій на 2013 рік щодо 

впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне 
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суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” 
містить план заходів за такими напрямками: 

 РЕФОРМА ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ 
 РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ 
 РЕФОРМА МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 РЕФОРМА ОСВІТИ ТА РОЗВИТОК НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СФЕРИ 

 РЕФОРМА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 
 ДЕРЕГУЛЯЦІЯ, РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА РЕФОРМУВАННЯ НАДАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 
 ПРИВАТИЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ 
 МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ 

 РЕФОРМА ЕНЕРГЕТИКИ 
 РЕФОРМА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
 РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА 
 РЕФОРМА СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
 ВПРОВАДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ТА ІНВЕСТИЦІЇ 

 ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ 
А) Так. 
Б) Ні. 
8. Програма економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне су-

спільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” містить: 
А) Цілі, завдання, необхідні кроки, етапність впровадження реформ та 

індикатори успіху. 
Б) Проблеми та причини зазначених проблем, які призвели до негативних 

процесів в галузі і які потребують вирішення шляхом проведення реформ. 
В) Всі вище перераховані складові. 
9. Чи вірним є твердження, що індикаторами успіху реформи систе-

ми соціальної підтримки є: 
Ø підвищення до 50% питомої ваги коштів на соціальну підтримку, що 

надаються бідному населенню; 
Ø зниження на третину частки небідного населення серед одержувачів 

соціальної підтримки; 
Ø зниження показників споживання природного газу одержувачами 

соціальної допомоги на 15% до 2014 року; 
Ø зниження показників споживання інших ресурсів мінімум на 3% 

щорічно до 2014 року. 
А) Так. 
Б) Ні. 
10. Чи вірно, що з метою реформування транспортної 

інфраструктури, Національним планом дій на 2013 рік передбачено 
виконання наступних заходів: 

Ø збільшення пропускної здатності залізничного коридору Київ – Львів – 
Чоп (спорудження Бескидського залізничного тунелю); 

Ø збільшення пропускної здатності залізничного сполучення в напрямку 
морського торговельного порту “Южний” (збільшення пропускної здатності 
ділянки Чорноморська - Берегова); 
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Ø приведення до європейського рівня транспортно-експлуатаційного 
стану автомобільної дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський на ділянці 
Лубни – Полтава та автомобільних доріг на підходах до міста Києва; 

Ø спорудження нового автомобільного мосту через р. Дніпро у місті 
Кременчуці. 

А) Так. 
Б) Ні. 
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