
ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 4 березня 2015 р. № 213-р 

ПЛАН ЗАХОДІВ 
з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та  

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” у 2015 році 

Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Нова оборонна політика, що гарантує національну безпеку і обороноздатність України  
та відновлення національного суверенітету на всій території держави 

1. Реформування системи національної безпеки та 
оборони (Стратегія сталого розвитку “Україна—
2020” (далі — Стратегія). 
Оновлення доктринальних та концептуальних 
підходів до забезпечення національної безпеки 
(Стратегія). 
Розроблення та прийняття у новій редакції 
Воєнної доктрини з урахуванням змін у воєнно-
політичній обстановці довкола України. Зокрема, 
передбачення у Воєнній доктрині терміна 
“вірогідний противник” та чітке окреслення 
критерію визнання певної держави (груп держав) 
вірогідним противником (Коаліційна угода (далі 
— Угода) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
пропозицій щодо нової редакції 
Воєнної доктрини України 

до 31 березня Міноборони 

2. Реформування всієї системи мобілізаційної 
підготовки та мобілізації України з урахуванням 
особливостей збройної агресії в сучасних умовах 
(системи мобілізації Збройних Сил та інших 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до законів України щодо оборони, 

до 30 жовтня  Міноборони 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

військових формувань, сил цивільного захисту, 
національної економіки). Внесення необхідних 
змін до Законів України “Про оборону” та “Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, 
перегляд усіх стратегічних мобілізаційних планів 
(Угода) 

мобілізаційної підготовки та 
мобілізації (стосовно 
реформування системи 
мобілізаційної підготовки та 
мобілізації України з 
урахуванням можливостей 
національної економіки, досвіду 
проведення часткової мобілізації 
та проведення антитерористичної 
операції, досвіду інших країн у 
зазначеній сфері)

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Міноборони 

3. Створення ефективної державної системи 
кризового реагування (мережі ситуаційних центрів 
центральних органів виконавчої влади) за 
провідної ролі Ради національної безпеки і 
оборони України (Стратегія) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
пропозицій щодо концепції 
створення ефективної державної 
системи кризового реагування 
(мережі ситуаційних центрів 
центральних органів виконавчої 
влади) та плану заходів щодо 
реалізації зазначеної концепції

до 30 листопада Міноборони 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 

4. Розроблення та реалізація концепції 
інформаційної безпеки України (Програма 
діяльності Кабінету Міністрів України (далі — 
Програма). 
Створення взаємоузгодженої державної системи 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
пропозицій щодо концепції 
інформаційної безпеки 

до 30 липня МІП 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

інформаційної безпеки та розроблення і прийняття 
Концепції інформаційної безпеки (Угода) 2) розроблення у взаємодії з 

Центром передового досвіду 
НАТО із стратегічних 
комунікацій та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту нормативно-правового 
акта щодо структури та завдань, 
пов’язаних з функціонуванням 
системи інформаційної безпеки 

до 30 вересня МІП 

5. Розроблення та внесення змін до Закону 
України “Про очищення влади” з метою 
встановлення окремого механізму проведення 
заходів із очищення влади в розвідувальних 
органах України, що забезпечить дотримання 
вимог положень Закону України “Про 
розвідувальні органи” та мінімізує можливі 
загрози національній безпеці, які можуть 
виникнути під час здійснення таких заходів 
(Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону щодо внесення 
змін до Закону України “Про 
очищення влади” з метою 
встановлення окремого механізму 
проведення заходів із очищення 
влади в розвідувальних органах 
України, що забезпечить 
дотримання вимог Закону 
України “Про розвідувальні 
органи” та мінімізує можливі 
загрози національній безпеці, які 
можуть виникнути під час 
здійснення таких заходів 

до 16 березня Мін’юст 

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мін’юст 

6. Встановлення рівня витрат на оборону та 1) забезпечення під час складання до 15 вересня Мінфін
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

правоохоронну діяльність до 5 відсотків валового 
внутрішнього продукту щороку, в тому числі 
видатки на оборону — не менше 3 відсотків 
валового внутрішнього продукту щороку (Угода, 
Програма). 
Розроблення та сприяння прийняттю закону про 
Державний бюджет України з відповідним 
обсягом видатків (щороку) (Програма). 
Централізація закупівель (Стратегія). 
Розроблення та сприяння прийняттю у новій 
редакції Закону України “Про державне оборонне 
замовлення” (Програма) 

проекту закону про Державний 
бюджет України на відповідний 
рік пріоритетного спрямування 
бюджетних коштів на оборону та 
правоохоронну діяльність

інші державні органи 

2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Закону України “Про державне 
оборонне замовлення” 

до 31 березня Мінекономрозвитку 

3) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінекономрозвитку 

7. Реалізація проекту “Європейський вал”: 
будівництво і облаштування надійно укріпленого 
кордону між Україною та Російською Федерацією. 
Створення Державного агентства з облаштування 
кордону. 
Вжиття заходів щодо отримання фінансової 
допомоги від ЄС для забезпечення облаштування 
державного кордону. 
Вжиття заходів щодо отримання допомоги Місії 
ЄС з реформування сектору безпеки. 
Залучення вітчизняних компаній до облаштування 
кордону (Програма)

інженерно-фортифікаційне 
обладнання визначених 
позиційних районів поблизу 
кордону між Україною та 
Російською Федерацією  

протягом року Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
Міноборони 
ДФС 

 
8. Досягнення критеріїв для запровадження 
безвізового режиму з ЄС, зокрема видача 

1) підготовка і проведення 
експертних місій ЄС для оцінки 

до 30 березня МЗС 
Мін’юст
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

громадянам біометричних паспортів, що 
відповідають вимогам ЄС (Програма) 

прогресу України з досягнення 
критеріїв Плану дій щодо 
лібералізації ЄС візового режиму 
для України за блоком 3  

МВС
інші центральні 
органи виконавчої 
влади

 2) досягнення критеріїв другої 
фази виконання Плану дій щодо 
лібералізації ЄС візового режиму 
для України

до 21 травня МЗС 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади

 3) проведення роботи з 
Європейською Комісією та 
державами — членами ЄС щодо 
ухвалення до початку Ризького 
саміту “Східного партнерства” 
політичного рішення про 
скасування візового режиму для 
поїздок українських громадян до 
європейських країн 

до 20 травня МЗС 

9. Реформування Збройних Сил та інших 
військових формувань України відповідно до 
сучасних вимог та з урахуванням досвіду, 
набутого у ході антитерористичної операції 
(Стратегія). 
Реформування Збройних Сил. 
Прийняття нових документів оборонного 
планування з урахуванням сучасних воєнних 
викликів і загроз національним інтересам та 
набутого бойового досвіду під час 
антитерористичної операції (Програма розвитку 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
пропозицій щодо нової редакції 
Стратегічного оборонного 
бюлетеня України

до 15 березня Міноборони 

2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про 
затвердження Державної цільової 
оборонної програми оптимізації 

до 30 березня Міноборони 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Збройних Сил, Програма розвитку озброєнь та 
військової техніки) (Угода). 
Прийняття і виконання Державної програми 
розвитку Збройних Сил до 2020 року (Програма). 
Відновлення припинених важливих програм 
розробки перспективних зразків озброєння та 
військової техніки та затвердження нових програм 
у цій сфері (Угода). 
Розроблення Концепції імпортозаміщення та 
створення нових промислових потужностей, в 
тому числі ліцензійного виробництва критично 
важливих комплектуючих для забезпечення 
українських виробників елементною базою, яка не 
виробляється в Україні (Угода) 

та реорганізації Збройних Сил на 
2015—2017 роки
3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
постанови Кабінету Міністрів 
України про затвердження 
Державної програми розвитку 
Збройних Сил на 
середньострокову перспективу

у шестимісячний 
строк після 
завершення 
особливого періоду 

Міноборони 

4) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України про схвалення 
Концепції державної цільової 
оборонної програми розвитку 
озброєння і військової техніки 
Збройних Сил на довгострокову 
перспективу

у шестимісячний 
строк після 
завершення 
особливого періоду 

Міноборони 

 5) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про 
затвердження Державної цільової 
оборонної програми розвитку 
озброєння і військової техніки 
Збройних Сил на довгострокову 
перспективу

у тримісячний строк 
після прийняття 
розпорядження, 
визначеного у 
підпункті 4 цього 
пункту 

Міноборони 

 6) розроблення та подання до 31 березня Адміністрація 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Кабінетові Міністрів України 
проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України про 
затвердження плану заходів щодо 
створення Національної мережі 
конфіденційного мобільного 
зв’язку державних органів 

Держспецзв’язку  

 7) закупівля засобів та 
обладнання зв’язку для 
проведення модернізації 
Державної системи урядового 
зв’язку, Національної системи 
конфіденційного зв’язку, засобів 
криптографічного і технічного 
захисту інформації та протидії 
технічним розвідкам 

до 25 грудня Адміністрація 
Держспецзв’язку 
інші державні органи 

 8) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про внесення 
змін до Державної цільової 
оборонної програми розвитку 
озброєння та військової техніки 
Збройних Сил на 2012—
2017 роки

у тримісячний строк 
після прийняття 
постанови Кабінету 
Міністрів України, 
визначеній у 
підпункті 2 цього 
пункту 

Міноборони 

 
 
 9) розроблення та подання у двомісячний строк МВС
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Кабінетові Міністрів України 
проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України про схвалення 
Концепції державної цільової 
програми розвитку Національної 
гвардії  

після видання Указу 
Президента України 
“Про рішення Ради 
національної безпеки 
і оборони України 
“Про Стратегічний 
оборонний бюлетень 
України (нова 
редакція)” та 
внесення змін до 
пункту 16 постанови 
Кабінету Міністрів 
України від 1 березня 
2014 р. № 65 “Про 
економію державних 
коштів та 
недопущення втрат 
бюджету”

 10) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про 
затвердження Державної цільової 
програми розвитку Національної 
гвардії на 2016—2018 роки 

у чотиримісячний 
строк після 
прийняття проекту 
розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України про 
схвалення Концепції 
державної цільової 
програми розвитку 
Національної гвардії 

МВС 

10. Надання у Збройних Силах пріоритету 1) забезпечення виконання протягом року Міноборони 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

повному оновленню структури, починаючи від 
органів управління і закінчуючи штатними 
розписами частин та підрозділів (Стратегія). 
Перехід до нової функціональної структури 
Збройних Сил, серед іншого, з урахуванням 
критерію швидкості реагування на загрози та 
готовності до виконання завдань та оптимізація 
системи управління військами з урахуванням цих 
змін (Угода). 
Запровадження кластерного принципу ротації 
кадрів, перегляд кваліфікаційних вимог та 
забезпечення чіткого дотримання цих вимог і 
повна переатестація кадрів, водночас 
вирішальними мають бути не тільки професійні, а 
й особистісні якості людини (Стратегія) 

основних заходів оптимізації та 
реорганізації Збройних Сил, 
спрямованих на набуття ними 
здатності до відбиття збройної 
агресії
2) створення Сил спеціальних 
операцій, зокрема командування 
Сил спеціальних операцій, 
визначення їх завдання, 
організаційної структури, 
системи забезпечення і 
підготовки

до 30 вересня Міноборони 

3) утворення нових органів 
військового управління розвідки 
та військових частин розвідки 
відповідно до комплектування 
частин, з’єднань та об’єднань 
Збройних Сил 

до 30 червня Міноборони 

 4) забезпечення переходу до 
нового розподілу бойового складу 
Збройних Сил у мирний час за 
строками готовності до 
виконання завдань за 
призначенням

після завершення 
особливого періоду 

Міноборони 

 5) створення дієвого кадрового 
резерву для комплектування 
керівних посад 
військовослужбовців, 

до 30 червня Міноборони 
інші державні органи 
(відповідно до 
компетенції) 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

забезпечення пріоритетності для 
учасників антитерористичної 
операції

 6) розроблення та прийняття 
нормативно-правових актів щодо 
запровадження кластерного 
принципу ротації кадрів, 
перегляду кваліфікаційних вимог 
та вдосконалення атестації кадрів

до 30 жовтня Міноборони 
інші державні органи 
(відповідно до 
компетенції) 

11. Повний перегляд системи розвідки — від 
розвідувальних комплектів частин до 
розвідувальних органів Міноборони (Стратегія). 
Оптимізація розвідки Збройних Сил (Угода). 
Формування системи управління, контролю, 
комунікацій, комп’ютерної підтримки, розвідки та 
інформаційного забезпечення (Стратегія)

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів нормативно-правових 
актів щодо розвитку 
розвідувальних органів України  

протягом року Міноборони 
інші державні органи 
(відповідно до 
компетенції) 

12. Затвердження нового військово-
адміністративного поділу України. Відновлення 
військової інфраструктури, перегляд розташування 
місць постійної дислокації з’єднань та частин 
Збройних Сил (затвердження нового Плану 
дислокації Збройних Сил), зокрема з метою 
постійної військової присутності на Сході держави. 
Формування на базі військових містечок системи 
автономних військових баз з необхідною 
інфраструктурою для розташування військових 
частин та із фондом службового житла та 
соціально-побутовою інфраструктурою для 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
пропозицій щодо затвердження 
військово-адміністративного 
поділу території України 

до 15 травня Міноборони 

2) відновлення військової 
інфраструктури Військово-
Морських Сил Збройних Сил  

протягом року Міноборони 

3) відновлення військової 
інфраструктури на Сході України 
з урахуванням розгортання 

протягом року Міноборони 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

військовослужбовців та членів їх сімей (Угода) додатково сформованих 
військових частин і підрозділів 
Збройних Сил  

 4) перегляд місць розташування 
військових частин Збройних Сил 
з урахуванням створення 
чотирьох оперативних 
командувань та їх типового 
комплекту військ

протягом року Міноборони 

 5) формування на базі військових 
містечок системи автономних 
військових баз з необхідною 
інфраструктурою для 
розташування військових частин 
із фондом службового житла і 
соціально-побутовою 
інфраструктурою для 
військовослужбовців та членів їх 
сімей

протягом року Міноборони 

13. Удосконалення системи мобілізації шляхом 
створення необхідної чисельності військкоматів та 
їх працівників, а також створення на базі Єдиного 
державного реєстру, як його складової, Єдиного 
державного реєстру військовозобов’язаних осіб із 
відповідним ступенем захищеності, ведення якого 
доручити Головному управлінню оборонного та 
мобілізаційного планування Генерального штабу 
Збройних Сил (Угода) 

розроблення та прийняття 
нормативно-правових актів щодо:

  

покращення стану військового 
обліку в Україні;

протягом року Міноборони 

відновлення та розгортання 
системи військових комісаріатів у 
необхідному обсязі 

у тримісячний строк 
після завершення 
особливого періоду 

Міноборони 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

14. Поступовий перехід до стандартів НАТО 
(STANAG) (Угода). 
Впровадження стандартів НАТО у Збройних 
Силах: перехід до нової системи логістичного 
забезпечення Збройних Сил відповідно до 
стандартів НАТО (Програма). 
Оптимізація системи логістичного забезпечення 
(Стратегія) 

створення нової системи 
логістичного забезпечення 
Збройних Сил відповідно до 
стандартів НАТО (у рамках 
Трастового фонду з 
удосконаленням систем логістики 
та стандартизації Збройних Сил:

  

проведення разом з експертами 
НАТО, США досліджень щодо 
стану системи матеріально-
технічного забезпечення Збройних 
Сил та опрацювання пропозицій 
щодо перспективної системи 
логістичного забезпечення, її 
організаційної структури та 
системи інформаційного 
забезпечення матеріально-
технічного забезпечення 

до 30 березня Міноборони 

 опрацювання переліку стандартів 
та кодексів усталеної практики у 
сфері логістики, які доцільно 
запровадити у першу чергу

до 30 червня Міноборони 

 опрацювання переліку 
національних та міжвідомчих 
стандартів з управління життєвим 
циклом озброєння та військової 
техніки, що мають 
системоутворювальне значення. 

до 30 червня Міноборони 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Організація роботи з їх 
перероблення (розроблення) з 
урахуванням відповідних 
стандартів НАТО

 отримання від Офісу 
стандартизації НАТО документів 
з бази даних стандартизації 
НАТО

протягом року Міноборони 
МЗС 

15. Забезпечення функціональної оптимізації 
(скорочення дублюючих і зайвих структур) 
(Стратегія). 
Оптимізація та відповідне скорочення структури 
Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил 
з метою уникнення дублювання функцій 
(приведення структури Генерального штабу 
Збройних Сил до стандартів НАТО) (Угода) 

1) забезпечення оптимізації 
складу та організаційної 
структури Міноборони та 
Генерального штабу Збройних 
Сил відповідно до положень про 
Міноборони та Генеральний штаб 
Збройних Сил 

до 30 червня Міноборони 

2) усунення дублювання у 
виконанні функцій фінансового, 
правового забезпечення і з питань 
запобігання та виявлення 
корупції, зосередження обсягів 
близької за характером роботи в 
одному структурному підрозділі 
апарату Міноборони  

до 30 червня Міноборони 

16. Виведення з підпорядкування 
Мінінфраструктури Держспецтрансслужби та 
включення її до складу Збройних Сил (Угода) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту нормативно-правового  
акта Кабінету Міністрів України 
щодо включення 

до 31 березня Міноборони 
Мінінфраструктури 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Держспецтрансслужби до складу 
Збройних Сил 

17. Збільшення грошового утримання 
військовослужбовців шляхом підвищення 
посадових окладів та окладів за військовим 
званням. Підвищення престижу військової 
професії та мотивації на проходження військової 
служби (Угода) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про внесення 
змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 7 листопада 
2007 р. № 1294 “Про 
упорядкування структури та умов 
грошового забезпечення 
військовослужбовців, осіб 
рядового і начальницького складу 
та деяких інших осіб” стосовно 
підвищення розмірів окладів за 
військовим званням та посадових 
окладів

до 31 березня Міноборони 
Мінсоцполітики 
Мінфін 

18. Соціальне забезпечення військовослужбовців 
та інших учасників антитерористичної операції: 
видача посвідчень учасників антитерористичної 
операції; 
фінансування пільг для учасників 
антитерористичної операції; 
надання соціальної допомоги, послуг з медичної 
реабілітації через Державну службу у справах 
ветеранів війни та учасників антитерористичної 
операції; 
затвердження Програми соціальної реабілітації та 
адаптації учасників антитерористичної операції 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Закону України “Про 
соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх 
сімей” щодо: 
надання гарантій соціального 
захисту особам, які призиваються 
на військову службу за призовом, 
осіб офіцерського складу та 
членів їх сімей; 

до 31 березня Міноборони 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

(Програма) скасування обмежень для 
військовослужбовців та членів їх 
сімей на санаторно-курортне 
забезпечення; 
надання військовослужбовцям 
рядового, сержантського і 
старшинського складу військової 
служби за контрактом права на 
отримання грошової компенсації 
за піднайом (найом) жилого 
приміщення

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Міноборони 

 3) забезпечення роботи 
Міжвідомчої комісії з питань 
розгляду матеріалів про 
визначення учасників бойових дій

протягом року Мінсоцполітики 

 4) організація заходів із 
протезування учасників 
антитерористичної операції за 
кордоном

протягом року Мінсоцполітики 

 5) організація протезування 
учасників антитерористичної 
операції в Україні

протягом року Мінсоцполітики 

 6) забезпечення психологічної 
реабілітації учасників 
антитерористичної операції

протягом року Мінсоцполітики 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

 7) забезпечення соціальної та 
професійної адаптації учасників 
антитерористичної операції

протягом року Мінсоцполітики 

 8) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про 
затвердження програми 
соціальної реабілітації та 
адаптації учасників 
антитерористичної операції

до 30 квітня Мінсоцполітики 

19. Формування нових органів управління у сфері 
забезпечення національної безпеки (Стратегія). 
Внесення змін до Законів України “Про оборону” 
та “Про правовий режим воєнного стану” з метою 
більш чіткого визначення порядку 
підпорядкування утворених відповідно до законів 
України військових формувань Генеральному 
штабу Збройних Сил у разі введення правового 
режиму воєнного стану. 
Внесення змін до законодавства з метою 
запровадження механізму призначення військових 
комендантів територій, щойно звільнених з-під 
контролю ворожих збройних формувань, у 
ситуаціях, коли в державі не введений правовий 
режим воєнного стану, але на її території ведуться 
бойові дії (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Законів України “Про 
оборону” та “Про правовий 
режим воєнного стану” з метою 
більш чіткого визначення 
порядку підпорядкування 
утворених відповідно до законів 
військових формувань 
Генеральному штабу Збройних 
Сил у разі введення правового 
режиму воєнного стану, 
запровадження механізму 
призначення військових 
комендантів територій, щойно 
звільнених з-під контролю 
ворожих збройних формувань, у 

до 31 березня Міноборони 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

разі коли в державі не введено 
правовий режим воєнного стану, 
але на її території ведуться бойові 
дії

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Міноборони 

20. Реформування та оптимізація системи 
військової освіти з урахуванням кращих практик 
країн—членів НАТО, в тому числі реформування 
системи освіти, що надається на кафедрах 
військової підготовки цивільних вищих 
навчальних закладів (Угода) 

1) організація підготовки 
військових фахівців у навчальних 
центрах в обсягах, що 
відповідають потребі військових 
частин бойового складу у 
навченому особовому складі та 
забезпечення створення резерву 
військово-навченого ресурсу

протягом року Міноборони 

 2) участь військових частин і 
підрозділів Збройних Сил у 
навчаннях в рамках програми 
“Партнерство заради миру”, у 
тому числі тих, що проводяться 
на території України, включаючи 
навчання Сил реагування НАТО, 
участь Збройних Сил в Ініціативі 
взаємопоєднаних сил та Ініціативі 
взаємосумісності партнерів

протягом року Міноборони 

 3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 

до 30 червня Міноборони 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Міністрів України про 
оптимізацію мережі військових 
навчальних підрозділів вищих 
навчальних закладів 

 4) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про 
реорганізацію та утворення 
військових навчальних підрозділів 
вищих навчальних закладів

до 31 березня  Міноборони 

 5) забезпечення повного перегляду 
усіх навчальних програм вищих 
військових навчальних закладів з 
урахуванням нової структури 
Збройних Сил, нових штатів 
підрозділів, нових тактичних 
нормативів

до 30 листопада Міноборони 

21. Запровадження дієвих механізмів 
фінансування будівництва житла для 
військовослужбовців (службового та постійного) 
(Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про внесення 
змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 16 лютого 
2011 р. № 147 “Про затвердження 
Порядку використання коштів, 
передбачених у державному 
бюджеті на будівництво 
(придбання) житла для 
військовослужбовців, осіб 

до 30 червня Міноборони 
Мінфін 
МВС 
Мінекономрозвитку 
інші державні органи 
(відповідно до 
компетенції) 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

рядового і начальницького складу”
 2) забезпечення будівництва 

(придбання) житла, насамперед 
для сімей загиблих та поранених 
військовослужбовців (осіб 
рядового і начальницького 
складу), які брали безпосередню 
участь у антитерористичних 
операціях, заходах, пов’язаних із 
забезпеченням правопорядку на 
державному кордоні 

протягом року Міноборони 
Мінфін 
МВС 
Мінекономрозвитку 
інші державні органи 
(відповідно до 
компетенції) 

22. Реформування оборонно-промислового 
комплексу (Стратегія). 
Розвиток оборонно-промислового комплексу для 
максимального задоволення потреб армії 
(Стратегія). 
Оптимізація системи фінансової діяльності 
Державного концерну “Укроборонпром” з метою 
забезпечення повернення більшості коштів від 
реалізації контрактів із виробництва та постачання 
озброєнь підприємствам-виробникам для 
забезпечення їх ефективного функціонування та 
розвитку (Угода)

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів нормативно-правових 
актів щодо управління об’єктами 
державної власності в оборонно-
промисловому комплексі 

протягом року Мінекономрозвитку 

23. Створення міжвідомчої комісії з питань 
розвитку оборонно-промислового комплексу при 
Кабінеті Міністрів України (у форматі 
консультативно-дорадчого органу) з метою 
забезпечення експертно-аналітичної підтримки 
роботи Кабінету Міністрів України у сфері 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту нормативно-правового 
акта щодо утворення міжвідомчої 
комісії з питань розвитку 
оборонно-промислового 

до 30 червня Мінекономрозвитку 
Міноборони 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

розвитку оборонно-промислового комплексу 
(Угода) 

комплексу, затвердження її 
складу та визначення 
повноважень 

24. Організація співробітництва у галузі розробок 
озброєння та військової техніки з іноземними 
виробниками (ЄС, Канада, США, Південно-Східна 
Азія); зокрема шляхом укладення міжнародних 
договорів про технічну кооперацію у сфері 
вироблення військової техніки, озброєнь, 
спеціальних засобів з державами — членами 
НАТО (Угода, Програма) 

підготовка міжнародних 
договорів України з питань 
науково-технічної, технічної та 
виробничої кооперації у галузі 
виробництва озброєння, 
військової та спеціальної техніки 

протягом року Мінекономрозвитку 
Міноборони 

25. Реалізація української космічної програми 
(Стратегія) 

1) виконання Загальнодержавної 
цільової науково-технічної 
космічної програми України на 
2013—2017 роки 

протягом року ДКА 

 2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України щодо 
схвалення Концепції 
Загальнодержавної цільової 
науково-технічної космічної 
програми України на 2018—2022 
роки

до 30 листопада ДКА 

26. Оптимізація всіх систем та норм забезпечення, 
впровадження нових зразків озброєння та 
військової техніки, перегляд тактики і стратегії з 
урахуванням вимог сучасності (Стратегія).

1) розроблення нормативно-
правових актів у сфері оборонно-
промислового комплексу з метою 
забезпечення створення умов для 

протягом року Мінекономрозвитку 
Міноборони 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Розвиток оборонно-промислового комплексу, 
освоєння у кооперації з провідними світовими 
виробниками виробництва озброєнь, військової та 
спеціальної техніки, що сумісна із стандартами 
НАТО (Програма). Залучення іноземних 
інвестицій та формування ефективної моделі 
державно-приватного партнерства (Стратегія) 

його сталого розвитку 
2) участь в роботі робочих груп 
Конференції національних 
директорів озброєнь CNAD, 
зокрема Промислово-дорадчій 
групі НАТО (NIAG) та 
щорічному промисловому форумі 
НАТО

протягом року Мінекономрозвитку 
Міноборони 

27. Відновлення роботи втрачених важливих 
підприємств оборонно-промислового комплексу 
(Донецький казенний завод хімічних виробів, 
Державна акціонерна холдингова компанія 
“Топаз” тощо) на базі інших підприємств (Угода)

зміна місця розташування 
підприємств, що виробляють 
оборонну продукцію, у разі 
потреби та відновлення їх роботи 

протягом року Мінекономрозвитку 

28. Запровадження механізмів надання можливості 
приватним розробникам розробляти та 
випробовувати продукцію військового та 
спеціального призначення за результатами 
тендерів, зокрема радіотехнічної продукції, що 
працює на частотних діапазонах, закріплених за 
військовими, а також спеціальної IT-продукції (з 
шифрування, дешифрування, прихованого зв’язку 
тощо) та засобів оперативної техніки. Внести з 
цією метою необхідні зміни до нормативно-
правової бази (Угода) 

розроблення та прийняття 
нормативно-правових актів щодо 
механізму надання приватним 
розробникам можливості 
розробляти та випробовувати 
продукцію військового та 
спеціального призначення за 
результатами тендерів 

до 30 червня Міноборони 
Мінекономрозвитку 

29. Перегляд розташування місць постійної 
дислокації з’єднань та частин Національної 
гвардії, зокрема з урахуванням збільшення 
чисельності та створення нових формувань. 

проведення капітального ремонту 
та реконструкції казармено-
житлового фонду військових 
містечок військових частин 

протягом року МВС 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Формування на базі військових містечок системи 
автономних військових баз з необхідною 
інфраструктурою для розташування військових 
частин із фондом службового житла та соціально-
побутовою інфраструктурою для 
військовослужбовців і членів їх сімей (Угода)

Національної гвардії, придбання і 
будівництво житла в межах 
коштів, передбачених у 
державному бюджеті 

30. Приведення процедури призначення 
Командувача Національної гвардії у відповідність 
з Конституцією України (Угода) 

розроблення проекту закону про 
внесення зміни до статті 7 Закону 
України “Про Національну 
гвардію України”

до 30 листопада МВС 

31. Формування та реалізація державної політики, 
спрямованої на фактичне повернення Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополя до складу 
України, а також на відновлення діяльності 
законних органів влади на всій території 
Донецької та Луганської областей. 
Всебічна протидія діяльності окупаційної влади 
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а 
також незаконних терористичних угруповань, які 
діють на території Донецької і Луганської 
областей (Угода)

використання міжнародних 
правозахисних механізмів для 
захисту прав людини на 
тимчасово окупованій території, а 
також в районах проведення 
антитерористичної операції  

протягом року МЗС 

32. Захист національних інтересів у міжнародних 
судах, забезпечення компенсації збитків, завданих 
збройною агресією Російської Федерації 
(Програма). 
Подання міжнародних позовів проти Російської 
Федерації в інтересах держави Україна, 
підприємств державної та інших форм власності та 
громадян України, що постраждали від окупації 

1) забезпечення представництва 
інтересів держави в 
Європейському суді з прав 
людини за скаргами, поданими 
Кабінетом Міністрів України 
щодо порушення прав, 
гарантованих Конвенцією про 
захист прав людини і 

протягом року Мін’юст 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 
військових дій на території Донецької і Луганської 
областей (Угода) 

основоположних свобод 
2) продовження роботи з 
притягнення Російської Федерації 
до міжнародно-правової 
відповідальності за порушення 
нею своїх зобов’язань за 
міжнародними договорами 
України

протягом року МЗС 

 3) залучення іноземних 
юридичних радників для 
забезпечення правового 
супроводження процедури 
розв’язання спорів з Російською 
Федерацією, пов’язаних з 
порушенням Російською 
Федерацією своїх зобов’язань за 
міжнародними договорами 
України

до 31 березня МЗС 
Мін’юст 
Мінфін 
Мінекономрозвитку 

 4) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
пропозиції щодо перегляду 
порядку здійснення захисту прав 
та інтересів України під час 
урегулювання спорів, розгляду у 
закордонних юрисдикційних 
органах справ за участю 
іноземного суб’єкта та України

до 31 березня МЗС 
Мін’юст 
Мінфін 
Мінекономрозвитку 

 5) розроблення та подання до 31 березня МЗС
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про внесення 
змін до Порядку фінансування 
витрат, пов’язаних із захистом 
прав та інтересів України під час 
урегулювання спорів, розгляду у 
закордонних юрисдикційних 
органах справ за участю 
іноземного суб’єкта та України, 
затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 5 
серпня 2003 р. № 1198  

Мін’юст
Мінфін 
Мінекономрозвитку 

33. Забезпечення повного дотримання 
міжнародних норм і правил, встановлених щодо 
окупованих територій (Угода) 

доведення до відома світового 
співтовариства інформації про 
міжнародно-протиправні діяння з 
боку Російської Федерації, 
закликання країн вимагати від 
Російської Федерації виконання 
своїх зобов’язань як держави-
окупанта

протягом року МЗС 

34. Формування на територіях України, суміжних з 
тимчасово окупованими територіями, а також 
тимчасово непідконтрольними органам влади 
України територіями Луганської та Донецької 
областей, додаткової інфраструктури органів 
державної влади, покликаної забезпечити 
реалізацію прав і законних інтересів громадян 
України, що проживають на таких територіях 

забезпечення формування 
додаткової інфраструктури 
органів державної влади (з 
урахуванням можливостей 
державного бюджету) 

протягом року центральні органи 
виконавчої влади 
(відповідно до 
компетенції) 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

(Угода) 
35. Формування та реалізація державної 
інформаційної політики, спрямованої на 
підтримку громадян України, що проживають на 
тимчасово окупованій території, а також на 
тимчасово непідконтрольних органам влади 
України територіях Луганської та Донецької 
областей (Угода) 

вжиття заходів щодо формування 
та реалізації державної 
інформаційної політики, 
спрямованої на підтримку 
громадян України, що 
проживають на тимчасово 
окупованій території, а також в 
районах проведення 
антитерористичної операції

протягом року МІП 
Держкомтелерадіо 

36. Вдосконалення законодавства, що регулює 
економічну діяльність на тимчасово окупованій 
території (Угода) 

1) аналіз практики застосування 
законодавства що регулює 
економічну діяльність на 
тимчасово окупованій території

до 30 березня Мінекономрозвитку 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади

 2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів нормативно-правових 
актів, спрямованих на 
вдосконалення законодавства, що 
регулює економічну діяльність на 
тимчасово окупованій території

до 30 вересня  Мінекономрозвитку 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 

 3) супроводження у Верховній 
Раді України законопроектів, 
спрямованих на вдосконалення 
законодавства, що регулює 
економічну діяльність на 
тимчасово окупованій території 
(у разі потреби)

до прийняття 
відповідного закону 

Мінекономрозвитку 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Нова політика державного управління 

37. Дерегуляція та розвиток підприємництва. 
Скорочення кількості органів державного нагляду 
(контролю) (Стратегія). 
Дерегуляція та зменшення кількості точок дотику 
бізнесу та держави (Програма). 
Забезпечення протягом одного року заміни 
існуючої системи регулювання підприємницької 
діяльності на європейську (Угода). 
Впровадження регуляторної моделі, що 
передбачає кількість та функції контролюючих 
органів відповідно до стандартів ЄС та Угоди про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їх державами-
членами, з іншої сторони. 
Завершення зменшення кількості контролюючих 
органів з 56 до 28, функцій - з 1032 до 680 (перше 
півріччя 2015 року), приведення кількості 
контролюючих органів та їх функцій у повну 
відповідність з європейськими стандартами 
(Програма). 
Скорочення кількості регуляторних та 
контролюючих органів шляхом їх злиття або 
ліквідації, забезпечення усунення дублювання 
функцій між органами державного нагляду 
(контролю) або делегування окремих функцій 
держави саморегулівним організаціям (Угода)

1) завершення розроблення 
проектів положень про 
центральні органи виконавчої 
влади із урахуванням Схеми 
спрямування і координації 
діяльності центральних органів 
виконавчої влади Кабінетом 
Міністрів України через 
відповідних членів Кабінету 
Міністрів України, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 вересня 2014 р. № 
442 “Про оптимізацію системи 
центральних органів виконавчої 
влади”, та внесення їх на розгляд 
Кабінету Міністрів України

до 30 червня центральні органи 
виконавчої влади 
Мінекономрозвитку 
ДРС 

2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України щодо 
приведення системи 
контролюючих органів у 
відповідність з європейськими 
стандартами 

до 30 вересня Мінекономрозвитку 

38. Реформування захисту економічної 1) розроблення та подання до 30 листопада Антимонопольний 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

конкуренції (Стратегія). 
Розроблення та сприяння прийняттю у новій 
редакції Закону України “Про захист економічної 
конкуренції” (Програма). 
Забезпечення прозорості у діяльності органів 
Антимонопольного комітету (Угода) 

Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Закону України “Про захист 
економічної конкуренції”, 
спрямованого на: 
запровадження опублікування 
Антимонопольним комітетом 
своїх рішень на офіційному веб-
сайті; визначення порядку 
використання конфіденційної 
інформації, врегулювання питань 
доступу до інформації у справах 
про порушення законодавства про 
захист економічної конкуренції та 
у справах про концентрацію; 
нормативно-правове закріплення 
принципів розрахунку штрафних 
санкцій, що накладаються за 
порушення законодавства про 
захист економічної конкуренції

комітет

 2) спрощення системи контролю 
за концентраціями, а саме: 
підвищення вартісних показників, 
у разі досягнення яких необхідно 
отримати дозвіл 
Антимонопольного комітету на 
концентрацію, та обов’язкове 
проведення оцінки наявності 
(відсутності) впливу концентрації 

до 30 листопада Антимонопольний 
комітет 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

на конкуренцію в Україні;
запровадження скороченої 
процедури оцінки концентрації; 
зменшення обсягу інформації, що 
подається до Антимонопольного 
комітету, яка не є необхідною для 
оцінки впливу концентрації на 
конкуренцію в Україні; 
запровадження проведення 
попередніх консультацій для 
прийняття заяви до розгляду; 
надання заявникам можливості 
участі у засіданнях 
Антимонопольного комітету з 
приводу надання дозволів на 
концентрацію та узгоджені дії; 
визначення підходів до оцінки 
впливу укладених договорів між 
конкурентами (на 
“горизонтальних ринках”)

 3) забезпечення реалізації прав 
осіб, які беруть участь у розгляді 
справ про порушення 
законодавства про захист 
економічної конкуренції, а саме: 
встановлення строків розгляду 
справ про порушення 

до 30 листопада Антимонопольний 
комітет 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

законодавства про захист 
економічної конкуренції 
органами Антимонопольного 
комітету; 
закріплення необхідного обсягу 
прав осіб, які беруть участь у 
розгляді справ про порушення 
законодавства про захист 
економічної конкуренції 
органами Антимонопольного 
комітету; 
врегулювання питання щодо 
підстав і порядку проведення 
перевірок Антимонопольним 
комітетом та розв’язання спорів у 
зв’язку з проведенням таких 
перевірок; 
врегулювання питання щодо 
повноважень Антимонопольного 
комітету на різних етапах 
розгляду справ про порушення 
законодавства про захист 
економічної конкуренції 

 4) встановлення дисциплінарної 
відповідальності посадових осіб, 
дії або бездіяльність яких 
призвели до вчинення порушення 
у вигляді антиконкурентних дій 

до 30 листопада Антимонопольний 
комітет 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

органів влади, органів місцевого 
самоврядування, органів 
адміністративно-господарського 
управління та контролю 

39. Забезпечення до 2016 року зонування 
територій щонайменше в обласних центрах та 
продовження зонування на інших територіях 
(Угода) 

проведення моніторингу 
забезпечення планами зонування 
територій міст — обласних 
центрів та інших населених 
пунктів

протягом року Мінрегіон  

40. Скорочення строку видачі дозвільних 
документів у сфері будівництва, установлення 
вичерпного переліку підстав для повернення 
декларації про початок виконання будівельних 
робіт та дозволу на виконання будівельних робіт, 
декларації та сертифіката готовності об’єкта до 
експлуатації, а також передбачення можливості 
замовника будівництва на застосування 
автономних систем інженерного забезпечення. 
Удосконалення процедури приєднання до мереж 
суб’єктів природних монополій (електро-, газо-, 
тепло- водопостачання та водовідведення) (Угода)

розроблення проектів 
нормативно-правових актів, що 
спрямовані на реалізацію закону 
про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
децентралізації повноважень у 
сфері архітектурно-будівельного 
контролю та удосконалення 
містобудівного законодавства 

у шестимісячний 
строк з дня 
опублікування 
відповідного закону 

Мінрегіон 

41. Спрощення процедур та скорочення строків 
оформлення прав користування і продажу земель 
(крім земель сільськогосподарського призначення) 
державної та комунальної власності або прав на 
них (Угода) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Земельного кодексу України 
щодо спрощення процедур та 
скорочення строків оформлення 
прав користування і продажу 
земель

до 30 листопада Мінрегіон  
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

42. Запровадження прозорої процедури набуття 
права власності на об’єкти незавершеного 
будівництва (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Закону України “Про 
особливості приватизації об’єктів 
незавершеного будівництва” з 
метою спрощення механізму 
приватизації об’єктів 
незавершеного будівництва та 
забезпечення прозорості 
приватизації

до 31 липня  Фонд державного 
майна 

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Фонд державного 
майна 

43. Реалізація прийнятих у 2014 році Законів 
України “Про метрологію та метрологічну 
діяльність” та “Про стандартизацію” (Програма) 

розроблення та прийняття 
проектів нормативно-правових 
актів у сфері метрології  

до 30 червня Мінекономрозвитку 

44. Розроблення та схвалення визначених 
технічними регламентами державних стандартів, 
адаптованих до вимог ЄС з метою приєднання до 
Угоди про оцінку відповідності та прийнятність 
промислових товарів (Угода). 
Прийняття 1500 національних стандартів, 
гармонізованих із стандартами ЄС, припинення дії 
на території України стандартів колишнього СРСР 
(Програма) 

прийняття національним органом 
стандартизації національних 
стандартів, гармонізованих з 
європейськими, з одночасним 
скасуванням відповідних 
стандартів колишнього СРСР 

протягом року Мінекономрозвитку 

45. Створення повнотекстової електронної бази 
стандартів (близько 28 тис. стандартів) (Програма)

внесення національним органом 
стандартизації документів до 

протягом року Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

повнотекстової електронної бази 
стандартів

46. Програма розвитку малого та середнього 
бізнесу (Стратегія) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України щодо 
схвалення Концепції державної 
програми розвитку малого і 
середнього підприємництва на 
період до 2020 року 

до 30 червня Мінекономрозвитку 

47. Децентралізація та реформа державного 
управління. Реформування регіональної політики 
(Стратегія). 
Децентралізація та реформа місцевого 
самоврядування. Ефективний розподіл 
повноважень. Територіальна організація влади на 
місцевому рівні (Угода) 

1) розроблення пропозицій на 
засадах децентралізації, 
субсидіарності та спроможності 
місцевого самоврядування щодо 
внесення змін до Конституції 
України стосовно реформування 
місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади 

до 31 березня Мінрегіон 

 2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів законів: 
про внесення змін до Закону 
України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” (нова 
редакція); 
про місцеві органи виконавчої 
влади;

у тримісячний строк 
з дня опублікування 
акта щодо внесення 
відповідних змін до 
Конституції України 

Мінрегіон  
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

про внесення змін до Закону 
України “Про органи 
самоорганізації населення” (нова 
редакція)

 3) супроводження зазначених 
проектів законів у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідних законів 

Мінрегіон 

48. Законодавче врегулювання питання 
проведення місцевих референдумів (Угода) 

супроводження проектів законів з 
питань проведення місцевих 
референдумів у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідних законів 

Мін’юст 

49. Забезпечення спроможності місцевого 
самоврядування (Стратегія). 
Належне ресурсне забезпечення місцевого 
самоврядування (Угода) 

розроблення проектів 
нормативно-правових актів та 
здійснення заходів, необхідних 
для забезпечення реалізації 
Закону України “Про внесення 
змін до Бюджетного кодексу 
України щодо реформи 
міжбюджетних відносин” 

у строки, визначені у 
дорученнях Кабінету 
Міністрів України  

центральні органи 
виконавчої влади 

50. Забезпечення можливості взяття 
довгострокових бюджетних зобов’язань за 
проектами державно-приватного партнерства, що 
спрямовані на проекти розвитку, пов’язаних з 
розбудовою, відновленням та модернізацією 
інфраструктури (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Бюджетного кодексу України 
щодо можливості взяття 
довгострокових бюджетних 
зобов’язань за проектами 
державно-приватного 
партнерства, що спрямовані на 

до 29 травня Мінекономрозвитку 
Мінфін 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

проекти розвитку, пов’язаних з 
розбудовою, відновленням та 
модернізацією інфраструктури

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінекономрозвитку 

51. Формування самодостатніх громад. 
Забезпечення принципу, відповідно до якого на 
одній території існує не більше одного органу 
самоврядування одного рівня та повсюдності 
юрисдикції місцевого самоврядування на рівні 
територіальних громад. 
Визначення критерію формування 
адміністративно-територіальних одиниць базового 
рівня (громад) з урахуванням їх матеріально-
фінансової спроможності для забезпечення 
доступності основних публічних послуг, що 
надаються на території громади (час прибуття для 
надання швидкої медичної допомоги в ургентних 
випадках та пожежної допомоги не має 
перевищувати 30 хвилин). 
Запровадження зміни територіальних меж громад 
виключно з урахуванням попереднього з’ясування 
думки відповідних місцевих громад (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту Закону України “Про 
адміністративно-територіальний 
устрій України”

у тримісячний строк 
з дня опублікування 
акта щодо внесення 
відповідних змін до 
Конституції України

Мінрегіон 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінрегіон 

3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про 
затвердження методики 
формування спроможних 
територіальних громад з 
урахуванням вимог Закону 
України “Про добровільне 
об’єднання територіальних 
громад”

у місячний строк з 
дня набрання 
чинності Законом 
України “Про 
добровільне 
об’єднання 
територіальних 
громад” 

Мінрегіон 

52. Розроблення та сприяння прийняттю закону 
про децентралізацію повноважень у сфері 

супроводження проекту Закону 
України “Про внесення змін до 

до прийняття 
відповідного закону

Мінрегіон 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

архітектурно-будівельного контролю (Програма) деяких законодавчих актів 
України щодо децентралізації 
повноважень у сфері 
архітектурно-будівельного 
контролю та удосконалення 
містобудівного законодавства” 
(реєстраційний номер 1546) у 
Верховній Раді України 

53. Удосконалення інструментів Державного 
фонду регіонального розвитку (ДФРР): 
спрямовування всіх капітальних трансфертів в 
регіони лише через ДФРР; забезпечення 
фінансування через ДФРР проектів розвитку (у 
тому числі проектів співробітництва та 
добровільно об’єднаних територіальних громад), а 
не об’єктів інфраструктури. Розподіл видатків 
ДФРР між регіонами України передбачити як 
додаток до державного бюджету (Угода) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про внесення 
змін до Порядку підготовки, 
оцінки та відбору інвестиційних 
програм (проектів), що можуть 
реалізуватися за рахунок коштів 
Державного фонду регіонального 
розвитку, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 4 липня 2012 р. 
№ 656 “Питання державного 
фонду регіонального розвитку”, 
щодо розширення напрямів 
спрямування коштів державного 
фонду регіонального розвитку на 
фінансування найважливіших 
проектів, які забезпечують 
соціально-економічний розвиток 
регіонів, зокрема проектів 

до 31 березня Мінрегіон 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

співробітництва та добровільно 
об’єднаних територіальних 
громад 

54. Удосконалення механізмів державно-
приватного партнерства під час реалізації проектів 
розвитку (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про внесення 
змін до Методики виявлення 
ризиків, пов’язаних з державно-
приватним партнерством, їх 
оцінки та визначення форми 
управління ними, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 16 лютого 2011 р. № 
232, щодо удосконалення методів 
оцінки ризиків та їх розподілу 
між державним та приватним 
партнером

до 31 березня Мінекономрозвитку 

 2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови про внесення 
змін до Методики розрахунку 
концесійних платежів, 
затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 12 
квітня 2000 р. № 639 

до 29 травня Мінекономрозвитку 

 3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови про внесення 

30 червня Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

змін до Порядку надання 
приватним партнером 
державному партнеру інформації 
про виконання договору, 
укладеного в рамках державно-
приватного партнерства, 
затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 9 
лютого 2011 р. № 81 

 4) супроводження проекту Закону 
України “Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України (щодо зняття 
регуляторних бар’єрів для 
розвитку державно-приватного 
партнерства в Україні та 
стимулювання інвестицій)” 
(реєстраційний номер 1058)

до прийняття 
відповідного закону 

Мінекономрозвитку 

55. Реформування державної служби та 
оптимізація системи державних органів. Побудова 
прозорої системи державного управління, 
створення професійного інституту державної 
служби (Стратегія). 
Реформування публічного адміністрування. 
Розроблення та сприяння прийняттю у новій 
редакції Закону України “Про державну службу”. 
Запровадження персональної відповідальності 
державних службовців (Програма). 
Деполітизація та професіоналізація державної 

супроводження проекту Закону 
України “Про державну службу” 
(нова редакція) у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону 

Нацдержслужба 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

служби. 
Введення нової прозорої класифікації посад 
державної служби, розвиток вищого корпусу 
державної служби. 
Інституційне посилення системи управління 
державною службою (Угода) 
56. Запровадження виключно конкурсного відбору 
на посади державної служби (усіх категорій) 
(Угода). Конкурсний відбір на новій основі 
(Програма) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів постанов Кабінету 
Міністрів України про 
затвердження Порядку 
проведення конкурсу на зайняття 
посад державної служби та про 
затвердження Положення про 
Комісію з питань вищого корпусу 
державної служби

у двомісячний строк 
з дня опублікування 
Закону України “Про 
державну службу” 
(нова редакція) 

Нацдержслужба 

 2) затвердження Порядку 
визначення спеціальних вимог до 
осіб, які претендують на зайняття 
посад державної служби 
категорій “Б” і “В”

у тримісячний строк 
з дня опублікування 
Закону України “Про 
державну службу” 
(нова редакція) 

Нацдержслужба 

 3) визначення спеціальних вимог 
до професійної компетентності 
осіб, які претендують на зайняття 
посад державної служби 
категорій “Б” і “В”

у тримісячний строк 
з дня опублікування 
Закону України “Про 
державну службу” 
(нова редакція) 

Нацдержслужба 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади  

 4) розроблення типових вимог до 
осіб, які претендують на зайняття 
посад державної служби категорії 

у тримісячний строк 
з дня опублікування 
Закону України “Про 

Нацдержслужба 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

“А”, та подання їх на 
затвердження Кабінету Міністрів 
України

державну службу” 
(нова редакція) 

57. Перетворення підрозділів по роботі з кадрами в 
державних органах на HR служби, які 
функціонально будуть координуватися державним 
органом з питань державної служби з такими 
функціями, як реалізація кадрової політики, 
ведення статистики і HR-аналітики, ведення 
профілів державних службовців, участь в 
організації конкурсів на заміщення вакантних 
посад, оцінці державних службовців, проведення 
оцінки потреб у навчанні та формування 
відповідного замовлення (Угода) 

затвердження типового 
положення про службу персоналу 
державного органу 

у тримісячний строк 
з дня опублікування 
Закону України “Про 
державну 
службу”(нова 
редакція) 

Нацдержслужба 

58. Впровадження ефективних інструментів 
оцінювання державних службовців з урахуванням 
досягнення відповідних цільових показників 
(Угода) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про 
затвердження Порядку 
проведення оцінювання 
результатів службової діяльності 
державних службовців 

у двомісячний строк 
з дня опублікування 
Закону України “Про 
державну службу” 
(нова редакція) 

Нацдержслужба 

59. Запровадження програм розвитку персоналу, 
планування кар’єри та розвитку талантів, 
створення кадрового резерву, побудова ефективної 
системи професійного навчання державних 
службовців, зокрема із залученням приватних 
надавачів послуг, впровадження інноваційних 
технологій, посилення повноважень та 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України щодо внесення 
змін до Положення про систему 
підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 

до 20 липня Нацдержслужба 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

відповідальності державних секретарів 
міністерств, керівників державних органів за 
якість таких послуг (Угода) 

державних службовців і 
посадових осіб місцевого 
самоврядування, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 7 липня 2010 р. № 
564 

60. Уніфікація розмірів заробітної плати для всіх 
державних службовців відповідно до категорій і 
залежно від рівня відповідальності, складності 
роботи та компетенції, що вимагаються. Всі 
додаткові виплати робити виключно на основі 
оцінки виконання (Угода) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту акта Кабінету Міністрів 
України про умови оплати праці 
державних службовців 

у місячний строк з 
дня прийняття 
Закону України про 
Державний бюджет 
України на рік, з 
якого передбачено 
введення в дію 
Закону України “Про 
державну службу” 
(нова редакція)

Мінсоцполітики 
Нацдержслужба 

61. Реформування дипломатичної служби 
(Стратегія) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту Закону про внесення змін 
до Закону України “Про 
дипломатичну службу” 

у тримісячний строк 
з дня опублікування 
Закону України “Про 
державну службу” 
(нова редакція) 

МЗС 
Нацдержслужба 

 2) оптимізація забезпечення 
дипломатичної присутності 
України за кордоном  

протягом року МЗС 

62. Прийняття нової редакції закону про службу в 
органах місцевого самоврядування, побудовану на 
європейських принципах публічної служби. 
Забезпечення професійності та політичної 

супроводження проекту Закону 
України “Про службу в органах 
місцевого самоврядування” (нова 
редакція) у Верховній Раді 

до прийняття 
відповідного закону 

Нацдержслужба 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

нейтральності представництв виконавчої влади на 
місцях через прозорі конкурсні процедури добору 
керівників та службовців таких органів (Угода) 

України

    
63. Проведення функціонального аналізу і 
організаційної реструктуризації (оптимізації) 
органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, скорочення чисельності 
державних службовців (не менше ніж на 
10 відсотків), оптимізація витрат на забезпечення 
органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування (Угода). 
Скорочення кількості державних службовців на 10 
відсотків, відповідне збільшення заробітної плати 
(Програма) 

проведення функціонального 
обстеження органів виконавчої 
влади 

протягом року центральні та місцеві 
органи виконавчої 
влади 
Нацдержслужба 

64. Внесення змін до Закону України “Про Кабінет 
Міністрів України” та інших законодавчих актів 
щодо: 
закріплення загальних принципів процесу 
прийняття рішень Кабінетом Міністрів України, у 
тому числі з метою посилення відповідальності 
профільного міністра; 
запровадження колегіальності та прозорості 
діяльності Кабінету Міністрів України, зокрема 
шляхом завчасного оприлюднення проектів 
рішень Кабінету Міністрів України та підвищення 
ефективності роботи Урядових комітетів (Угода)

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Закону України “Про Кабінет 
Міністрів України” та інших 
законодавчих актів  

до 15 березня Мін’юст 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону 

Мін’юст 

65. Внесення змін до Закону України “Про 
центральні органи виконавчої влади” та інших 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 

до 15 березня Нацдержслужба 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

законодавчих актів щодо: 
запровадження інституту Державних секретарів 
Кабінету Міністрів України та міністерств; 
скорочення політичних посад заступників 
міністра; 
укрупнення департаментів міністерств із 
посиленням відповідальності та збільшенням 
повноважень їх керівників, утворення типових 
секретаріатів міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади; 
фінансування міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади відповідно до обсягу 
покладених на них завдань та результатів їх 
виконання; 
надання міністрові виключних повноважень на 
внесення Кабінету Міністрів України пропозицій 
щодо призначення своїх заступників та керівників 
центральних органів виконавчої влади, що 
перебувають в його координації, посилення його 
політичної відповідальності за реалізацію 
державної політики у відповідній сфері; 
надання керівнику центрального органу 
виконавчої влади повноважень з призначення 
своїх заступників (Угода) 

проекту закону про внесення змін 
до Закону України “Про 
центральні органи виконавчої 
влади” та інших законодавчих 
актів
2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону 

Нацдержслужба 

66. Запровадження системи аналізу, 
прогнозування та стратегічного планування 
державної політики (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту Закону України “Про 
державне стратегічне 
планування”

до 30 березня Мінекономрозвитку  

 2) супроводження зазначеного до прийняття Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

проекту закону у Верховній Раді 
України

відповідного закону

 3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів нормативно-правових 
актів, що спрямовані за 
реалізацію Закону України “Про 
державне стратегічне 
планування” 

у тримісячний строк 
з дня опублікування 
Закону України “Про 
державне стратегічне 
планування” 

Мінекономрозвитку 

67. Делегування органам місцевого 
самоврядування відповідного рівня повноважень з 
надання базових адміністративних послуг 
(зокрема, реєстрація місця проживання, видача 
паспортних документів, державна реєстрація 
юридичних та фізичних осіб — підприємців, 
об’єднань громадян, реєстрація актів цивільного 
стану, речових прав, вирішення земельних питань, 
реєстрація автотранспортних засобів, оформлення 
посвідчень водія) (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону щодо 
децентралізації повноважень з 
надання найбільш важливих для 
громадян адміністративних 
послуг 

до 30 листопада Мінрегіон 

2) розроблення проектів 
нормативно-правових актів з 
питань діяльності центрів 
надання адміністративних послуг

протягом року Мінекономрозвитку 
Мін’юст 
МВС 
Мінрегіон 

 3) поліпшення якості надання 
адміністративних послуг щодо 
реєстрації місця проживання, 
видачі паспортних документів, 
державної реєстрації юридичних 
осіб та фізичних осіб — 
підприємців, об’єднань громадян, 

до 30 квітня  МВС 
Мін’юст 
Мінрегіон 
Мінекономрозвитку 
місцеві державні 
адміністрації 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

реєстрації речових прав, 
вирішення земельних питань, 
реєстрації автотранспортних 
засобів, оформлення посвідчень 
водія

68. Скорочення кількості адміністративних послуг. 
Впорядкування відносин щодо оплати 
адміністративних послуг (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про перелік 
адміністративних послуг та плату 
(адміністративний збір) за їх 
надання

до 1 червня Мінекономрозвитку 

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінекономрозвитку 

 3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону щодо внесення 
змін до Закону України “Про 
адміністративні послуги” та інші 
законодавчі акти України, яким 
передбачити, зокрема: 
оптимізацію процедур надання 
адміністративних послуг; 
запровадження дієвого механізму 
розгляду скарг та посилення 
відповідальності посадових осіб 
органів державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування за порушення 

до 30 червня Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

вимог законодавства у цій сфері
    
 4) супроводження зазначеного 

проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінекономрозвитку 

 5) забезпечення перегляду на 
постійній основі вартості бланків 
документів, які використовуються 
для оформлення результатів 
надання адміністративних послуг 
з метою недопущення 
виникнення проблем під час їх 
виготовлення на державному 
підприємстві “Поліграфкомбінат 
“Україна”

до 30 грудня центральні органи 
виконавчої влади 

69. Законодавче врегулювання відповідно до 
стандартів Ради Європи відносин органів 
виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування з громадянами та суб’єктами 
господарювання, підвищення ефективності 
процедури адміністративного (несудового) 
оскарження (закон про адміністративну 
процедуру) (Угода)

супроводження проекту закону 
про адміністративну процедуру у 
Верховній Раді України  

до прийняття 
відповідного закону 

Мін’юст 

70. Програма електронного урядування. 
Забезпечити надання послуг для громадян та 
бізнесу в електронному вигляді (Стратегія). 
Запровадження електронного 
урядування (Програма). 
Розроблення та затвердження державної концепції 

проведення аналізу та 
забезпечення актуалізації 
Концепції розвитку електронного 
урядування в Україні та плану 
заходів щодо її реалізації (у разі 
необхідності розробити 

до 30 вересня Мінрегіон 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

електронного урядування України (Угода) відповідний проект акта Кабінету 
Міністрів України)

71. Прийняття законів, що внормовують порядок і 
послідовність створення систем електронного 
врядування на всіх рівнях органів державної влади 
(Угода). 
Розроблення та сприяння прийняттю закону про 
єдину систему електронної взаємодії (Програма) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про єдину 
систему електронної взаємодії

до 30 листопада Мінрегіон 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінрегіон 

 3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Закону України “Про 
Національну програму 
інформатизації”

до 30 листопада Мінрегіон 

 4) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінрегіон 

72. Електронна ідентифікація та електронний 
підпис громадянина (Програма). 
Реформування системи електронного цифрового 
підпису з метою забезпечення 
інтероперабельності, відповідності стандартам 
застосування електронного цифрового підпису в 
ЄС (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про електронні 
довірчі послуги

до 30 квітня Мін’юст 
Адміністрація 
Держспецзв’язку 
Мінрегіон 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону 

Мін’юст 
Адміністрація 
Держспецзв’язку 
Мінрегіон 

 3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 

до 31 грудня Мін’юст 
Адміністрація 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України про схвалення 
Концепції стандартизації 
інфраструктури відкритих ключів 
та надання послуг електронного 
цифрового підпису

Держспецзв’язку 
Мінекономрозвитку 
Мінфін 

 4) затвердження вимог до 
формату кваліфікованих 
сертифікатів ключів підпису чи 
штампа та строку дії 
кваліфікованих сертифікатів 
ключів підпису чи штампа

у шестимісячний 
строк з дня 
опублікування 
закону про 
електронні довірчі 
послуги

Мін’юст 
Адміністрація 
Держспецзв’язку 

 5) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів нормативно-правових 
актів щодо: 
визначення вимог, яким повинен 
відповідати суб’єкт надання 
кваліфікованих електронних 
довірчих послуг, а також 
організаційних, технічних і 
технологічних умов його 
діяльності; 
затвердження порядку 
застосування кваліфікованого 
електронного підпису органами 
державної влади та органами 
місцевого самоврядування, 
державними підприємствами, 

у шестимісячний 
строк з дня 
опублікування 
закону про 
електронні довірчі 
послуги 

Мін’юст 
Адміністрація 
Держспецзв’язку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

установами та організаціями;
затвердження порядку скасування 
кваліфікованих сертифікатів 
ключів підпису чи штампа, 
порядку зарахування плати за 
надання кваліфікованих 
електронних довірчих послуг 
центральним засвідчувальним 
органом; 
державного нагляду (контролю) у 
сфері застосування 
кваліфікованого електронного 
підпису органами державної 
влади та органами місцевого 
самоврядування, державними 
підприємствами, установами та 
організаціями; 
затвердження порядку видачі 
документа дозвільного характеру 
на право надання кваліфікованих 
електронних довірчих послуг; 
визначення вимог до надання 
кваліфікованої електронної 
довірчої послуги засвідчення 
справжності кваліфікованого 
електронного підпису чи штампа; 
визначення вимог до надання 
кваліфікованої електронної 
довірчої послуги захисту 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

електронних документів та інших 
електронних даних з накладеним 
кваліфікованим електронним 
підписом чи штампом; 
визначення вимог до засобів та 
процедур надання кваліфікованої 
електронної доставки 
електронних документів та інших 
електронних даних, а також 
порядку оцінки відповідності 
таким вимогам та контролю за їх 
додержанням; 
визначення вимог до надання 
послуг електронної позначки 
часу; 
визначення вимог до надання 
кваліфікованої електронної 
довірчої послуги автентифікації 
інформаційних систем, у тому 
числі веб-сайтів; 
затвердження порядку 
використання інформаційно-
телекомунікаційної системи 
центрального засвідчувального 
органу для визнання в Україні 
іноземних сертифікатів ключів та 
електронних підписів, що 
використовуються під час 
надання юридично значущих 



 50

Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

електронних послуг у процесі 
взаємодії між суб’єктами різних 
держав

 6) перегляд і скасування 
застарілих стандартів, що 
забезпечують технічне 
регулювання інфраструктури 
відкритих ключів та надання 
послуг електронного цифрового 
підпису; 
гармонізація національних 
стандартів, спрямованих на 
забезпечення технічного 
регулювання інфраструктури 
відкритих ключів та надання 
послуг електронного цифрового 
підпису, з європейськими та 
міжнародними стандартами; 
проходження процедури визнання 
національних стандартів, що 
забезпечують технічне 
регулювання інфраструктури 
відкритих ключів та надання 
послуг електронного цифрового 
підпису, на міжнародному рівні

протягом року Мін’юст 
Адміністрація 
Держспецзв’язку 
Мінекономрозвитку 

Нова антикорупційна політика 

73. Оновлення влади та антикорупційна реформа 1) забезпечення проведення протягом року Мін’юст
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

(Стратегія). 
Проведення перевірки осіб, на яких поширюється 
дія Закону України “Про очищення влади” 
(Програма) 

перевірок відповідно до Закону
України “Про очищення влади” та 
розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 16 жовтня 
2014 р. № 1025 “Про 
затвердження плану проведення 
перевірок відповідно до Закону 
України “Про очищення влади” 

інші державні органи 

 2) забезпечення ведення Єдиного 
державного реєстру осіб, щодо 
яких застосовано положення 
Закону України “Про очищення 
влади” 

протягом року Мін’юст 

 3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів нормативно-правових 
актів щодо внесення змін до актів 
законодавства у сфері очищення 
влади 

до 30 березня Мін’юст 
інші державні органи 

74. Утворення Національного антикорупційного 
бюро для виявлення і розслідування корупційних 
злочинів вищих посадових осіб (Стратегія, Угода) 

супроводження проекту Закону 
України “Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України у зв’язку з прийняттям 
Закону України “Про 
Національне антикорупційне 
бюро України” у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мін’юст 

75. Впровадження процедури перевірки на супроводження проекту закону до прийняття Мін’юст
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

доброчесність та моніторингу способу життя осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування. Прийняття закону 
про порядок проведення перевірки на 
доброчесність та необхідних підзаконних актів 
(Угода) 

щодо регулювання порядку 
проведення перевірки на 
доброчесність осіб, 
уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого 
самоврядування, у Верховній Раді 
України

відповідного закону

76. Реалізація нової Антикорупційної стратегії та 
впровадження нових антикорупційних механізмів, 
серед яких декларування майнового стану 
публічних службовців, запобігання та 
врегулювання конфліктів інтересів, перевірка 
доброчесності службовців та моніторинг їх 
способу життя (Стратегія). 
Ліквідація корупційних схем у державному 
секторі (Угода). 
Реалізація антикорупційного законодавства 
(Програма) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів нормативно-правових 
актів щодо:

  

реалізації засад державної 
антикорупційної політики в 
Україні (Антикорупційна 
стратегія) на 2014—2017 роки

до 27 березня Мін’юст 

приведення актів законодавства у 
відповідність із Законом України 
“Про запобігання корупції”

до 26 квітня Мін’юст 

 визначення алгоритму дій 
Української Сторони для 
повернення в Україну у взаємодії 
з компетентними органами США 
та інших держав коштів, 
незаконно виведених колишніми 
високопосадовцями 
(П. І. Лазаренко, В. Ф. Янукович 
та інші) внаслідок злочинної 
діяльності, та здійснення 
запропонованих заходів 

протягом року Мін’юст 
МЗС 
ДФС 
інші державні органи 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

 забезпечення організації 
діяльності міжвідомчої комісії з 
питань повернення у власність 
держави коштів та майна, 
одержаних внаслідок 
корупційних правопорушень

протягом року Мін’юст 
МВС 
інші органи державної 
влади 

 застосування до суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності 
України та іноземних суб’єктів 
господарської діяльності 
спеціальних санкцій щодо 
повернення із-за кордону 
валютних і матеріальних 
цінностей (за поданням органів 
прокуратури, СБУ, МВС, ДФС) 
згідно із статтею 37 Закону 
України “Про 
зовнішньоекономічну діяльність”

протягом року Мінекономрозвитку 

77. Подолання політичної корупції, докорінна 
реформа системи політичного фінансування 
(Стратегія). 
Прийняття комплексних змін до актів 
законодавства щодо забезпечення прозорості 
фінансування партій та виборчих кампаній згідно з 
рекомендаціями GRECO (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону щодо виконання 
рекомендацій Групи держав Ради 
Європи проти корупції (GRECO) 
стосовно прозорості 
фінансування політичних партій

до 29 травня Мін’юст 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мін’юст 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

78. Використання новітніх технологій, зокрема для 
забезпечення державою доступу до інформації у 
формі “відкритих даних” (Стратегія). 
Внесення змін до законодавчих актів України з 
метою запровадження стандартів “відкритих 
даних”, що передбачають обов’язкове 
оприлюднення органами влади наборів даних, які 
придатні для подальшої автоматизованої обробки, 
зокрема стосовно суспільно важливої інформації 
(інформація про закупівлі, декларації про майно і 
доходи осіб, що виконують функції держави або 
місцевого самоврядування, даних Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб — підприємців, Єдиного реєстру об’єктів 
державної власності, Державного реєстру 
телерадіоорганізацій тощо) (Угода). 
Розроблення та сприяння прийняттю закону про 
відкриті дані (Програма) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до деяких законів України щодо 
доступу до публічної інформації у 
формі відкритих даних 

до 30 листопада Мінрегіон 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону 

Мінрегіон 

79. Внесення змін до законодавчих актів України 
щодо створення (визначення) незалежного органу 
державного нагляду у сфері забезпечення права на 
доступ до публічної інформації (Угода) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону щодо здійснення 
державного нагляду у сфері 
реалізації права на доступ до 
публічної інформації  

до 10 грудня Держкомтелерадіо 
МІП 

80. Реформування правоохоронної системи 
(Стратегія, Угода). 
Реформування МВС, розроблення проекту і 
схвалення Концепції першочергових заходів з 

1) виконання плану заходів щодо 
реформування та розвитку 
органів внутрішніх справ

протягом року МВС 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

реформування системи МВС: реалізація принципу 
“Служити і захищати” замість “Карати та 
кришувати”. 
Розроблення та сприяння прийняттю закону про 
національну поліцію (Програма) 

2) проведення в 
м. Хмельницькому експерименту 
із створення на базі підрозділів 
патрульно-постової служби 
міліції громадської безпеки та 
Державної автомобільної 
інспекції єдиної патрульної 
служби, яка виконуватиме 
завдання з охорони громадського 
порядку та запобігання 
правопорушенням у містах 
силами спеціальних нарядів, 
кожен з яких нестиме службу в 
межах закріпленого за ним 
сектору з метою оперативного 
реагування на виявлені 
правопорушення та повідомлення 
про їх вчинення

до 27 квітня МВС 

 3) проведення експерименту з 
удосконалення діяльності органів 
і підрозділів внутрішніх справ 
Головного управління МВС 
України у Львівській області

до 30 червня МВС 

81. Створення Державного бюро розслідувань 
(Угода, Програма) 

розроблення проекту Закону 
України щодо створення 
Державного бюро розслідувань 

до 30 грудня Мін’юст 
МВС 
Мінфін 
ДФС 
Держфінмоніторинг 
СБУ (за згодою)  



 56

Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

82. Прийняття закону про муніципальну поліцію, 
що надасть право органам місцевого 
самоврядування створювати за кошти місцевих 
бюджетів власні підрозділи правопорядку. 
Передача відповідних повноважень та функцій 
блоку громадської безпеки МВС до органів 
муніципальної поліції з урахуванням принципу 
усунення дублювання повноважень (Угода)

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про муніципальну 
поліцію

до 30 березня МВС 
Мін’юст 
Мінрегіон 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону 

МВС 

83. Створення на базі Військової служби 
правопорядку у Збройних Силах Військової 
поліції з визначенням пріоритетів її діяльності 
попередження і виявлення кримінальних 
правопорушень та надання їй права здійснювати 
досудове розслідування в умовах воєнного стану 
всіх кримінальних правопорушень, вчинених 
військовослужбовцями, а також злочинів, 
вчинених військовослужбовцями безпосередньо у 
зоні ведення бойових дій (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про військову 
поліцію

до 16 березня Міноборони 
Мін’юст 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Міноборони 
Мін’юст 

3) вжиття заходів щодо 
переформування військової 
служби правопорядку у Збройних 
Силах у військову поліцію 

у шестимісячний 
строк з дня 
опублікування 
закону про військову 
поліцію

Міноборони 

84. Судова реформа, нова система правосуддя 
(Угода, Програма). 
Невідкладне оновлення законодавства, спрямоване 
на відновлення довіри до судової влади в Україні 
(Стратегія) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону щодо 
врегулювання розгляду справ з 
іноземним елементом та 
вдосконалення порядку 
примусового виконання рішень в 
інтересах дітей

до 25 травня Мін’юст 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

    
 2) супроводження зазначеного 

проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мін’юст 

 3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про внесення 
змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 10 липня 
2006 р. № 952 “Про виконання на 
території України Конвенції про 
цивільно-правові аспекти 
міжнародного викрадення дітей”

до 30 листопада Мін’юст 

 4) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення 
виконання судових рішень

до 30 квітня Мін’юст 

 5) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мін’юст 

85. Відведення адвокатам важливої ролі у 
функціонуванні системи правосуддя (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України щодо провадження 

до 30 листопада Мін’юст 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

адвокатської діяльності 
 2) супроводження зазначеного 

проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мін’юст 

 3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів законів про внесення 
змін до Бюджетного кодексу 
України (щодо фінансування 
безоплатної правової допомоги), 
змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення 
доступу до безоплатної правової 
допомоги та підвищення якості її 
надання

до 30 листопада Мін’юст 

 4) супроводження зазначених 
проектів законів у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мін’юст 

 5) забезпечення утворення 
місцевих (районних, 
міжрайонних, міських, 
міськрайонних, міжрайонних та 
районних у місті) центрів з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги

до 25 квітня  Мін’юст 

86. Забезпечення системних змін в законодавстві: 
прийняття нової Конституції України та на основі 
відповідних конституційних змін — нових законів, 

1) забезпечення участі у Раді з 
питань судової реформи та в 
утворених в рамках діяльності 

протягом року Мін’юст  
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

що стосуються судоустрою та судочинства, інших 
суміжних правових інститутів (Стратегія, Угода) 

Ради робочих групах щодо 
підготовки законопроекту про 
внесення змін до Конституції 
України
2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України — після його внесення 
Президентом України на розгляд 
Верховної Ради України 

до прийняття 
відповідного закону 

Мін’юст 

87. Реформа виборчого законодавства (Стратегія, 
Угода) 

супроводження законів з питань 
удосконалення виборчого 
законодавства у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідних законів 

Мін’юст 

Нова економічна політика 

88. Розроблення довгострокової стратегії розвитку 
високотехнологічних виробництв з визначенням 
галузей-драйверів, яка дасть можливість 
забезпечити створення нових робочих місць та 
повернення трудових мігрантів, переорієнтацію 
системи державного замовлення в освіті під 
завдання зазначеної стратегії (Угода)

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту нормативно-правового 
акта щодо затвердження 
довгострокової стратегії розвитку 
високотехнологічних галузей 

до 30 жовтня Мінекономрозвитку 
центральні органи 
виконавчої влади  

89. Запровадження системного міжнародного 
просування українських виробників, у тому числі 
через міжнародні виставки, та України як 
зовнішнього виробничого майданчика для 
глобальних ринків та науково-дослідницької 
платформи для багатонаціональних 
високотехнологічних корпорацій (Угода)

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України “Про 
схвалення Концепції проекту 
Закону України “Про виставково-
ярмаркову діяльність” 

до 30 червня  Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

 2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про виставково-
ярмаркову діяльність в Україні

до 30 жовтня Мінекономрозвитку 

 3) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінекономрозвитку 

90. Підвищення прозорості в управлінні 
публічними фінансами та ефективності їх 
розподілу і витрачання (Стратегія). 
Запровадження середньострокового бюджетного 
прогнозування та планування і системи 
стратегічного планування, в тому числі шляхом 
запровадження трирічної бюджетної декларації та 
стратегічних планів міністерств (у межах 
граничних сум середньострокового бюджету) з 
переглядом наявної системи державних цільових 
програм на основі системи державного планування 
та прогнозування. 
Виконання відповідними структурними 
підрозділами органів влади функцій оцінки 
реалізації стратегічних та оперативних планів 
таких органів, досягнення стратегічних цілей. 
(Угода) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Бюджетного кодексу України 
щодо запровадження трирічної 
бюджетної декларації 

у тримісячний строк 
з дня опублікування 
Закону України “Про 
державне стратегічне 
планування” 

Мінфін 

91. Запровадження системи внутрішнього 
контролю і аудиту відповідно до стандартів ЄС 

здійснення консультативної, 
роз’яснювальної, методологічної 
роботи, організації навчальних 
заходів та періодичного 
підвищення фахового рівня 

до 30 грудня  Держфінінспекція 
Мінфін 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

(семінари, конференції, засідання 
за круглим столом, брифінги, 
робочі зустрічі), моніторингу 
впровадження нормативно-
правових актів з питань 
внутрішнього контролю та 
внутрішнього аудиту 

92. Створення механізмів для забезпечення 
здешевлення фінансування капітальних інвестицій 
національних виробників (Угода) 

супроводження проекту Закону 
України “Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України 
щодо державних інвестиційних 
проектів” (реєстраційний номер 
2258) у Верховній Раді України

до прийняття 
відповідних законів 

Мінекономрозвитку  

93. Створення системи управління ризиками 
державного боргу з метою запобігання піковим 
навантаженням на державний бюджет, розвитку 
вторинного ринку державних облігацій за рахунок 
проведення активних операцій з державним 
боргом з вільними коштами на єдиному 
казначейському рахунку (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту нормативно-правового 
акта щодо затвердження 
середньострокової стратегії 
управління державним боргом 

до 30 червня Мінфін 

2) проведення активних операцій 
з державним боргом за умови 
наявності вільних коштів на 
єдиному казначейському рахунку 
та сприятливої кон’юнктури 
фінансового ринку

протягом року Мінфін 

94. Реформування державного фінансового 
контролю та бюджетних відносин (Стратегія). 
Запровадження повноцінної системи планування і 
оцінки виконання державного бюджету за 

розроблення та прийняття 
нормативно-правових актів щодо 
планування та виконання 
показників результативності 
діяльності головних 

до 30 грудня Мінфін 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

результатами (запровадити комплексну систему 
ключових показників ефективності, зокрема 
результативні показники ефективності надання 
державних послуг) на основі системи державного 
планування та прогнозування (Угода)

розпорядників бюджетних коштів 

95. Впровадження інтегрованої інформаційно-
аналітичної системи “Прозорий бюджет” з метою 
забезпечення доступності інформації про державні 
фінанси для суспільних потреб із забезпеченням 
відкритої звітності за всіма коштами, 
використаними отримувачами бюджетних коштів, 
на їх офіційних сайтах із забезпеченням доступу в 
режимі реального часу до всіх транзакцій, що 
здійснюються на рахунках Казначейства (Угода) 

1) схвалення Концепції створення 
інтегрованої інформаційно-
аналітичної системи “Прозорий 
бюджет”

до 30 листопада Мінфін 
Казначейство  
МІП 

2) розроблення технічного 
завдання на створення 
інтегрованої інформаційно-
аналітичної системи “Прозорий 
бюджет”

до 30 листопада Мінфін 
Казначейство  
МІП 

96. Розділення сервісної та правоохоронної 
функцій фіскальної служби шляхом утворення 
єдиного органу для запобігання, виявлення, 
розкриття та розслідування економічних злочинів 
проти держави — Служби фінансових 
розслідувань. Фіскальна служба як сервісна 
взаємодіє з платниками податків до моменту 
реєстрації кримінального провадження, яке 
можливе лише в разі недосягнення компромісу під 
час застосування механізму медіації. Служба 
фінансових розслідувань не бере участі у 
проведенні перевірок, здійснює виключно 
аналітичну роботу з базами даних, збирання 
доказової бази, без втручання в діяльність бізнесу 
до порушення кримінального провадження) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про створення 
служби фінансових розслідувань 

до 30 серпня Мінфін 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону 

Мінфін 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

(Угода) 
97. Забезпечення дотримання “структурних 
маяків”, передбачених у Меморандумі про 
економічну та фінансову політику між Україною і 
МВФ щодо дефіциту сектору загальнодержавного 
управління (за методологією МВФ) (Угода) 

проведення моніторингу 
показника “дефіцит сектору 
загальнодержавного управління” 
(без дефіциту НАК “Нафтогаз 
України”) 

відповідно до 
встановлених 
протягом дії спільної 
з МВФ угоди 
“структурних 
маяків”

Мінфін 

98. Реформа у сфері здійснення державних 
закупівель. Процес здійснення державних 
закупівель повинен стати максимально прозорим 
та ураховувати загальні принципи конкуренції. 
Корупційна складова під час здійснення 
державних закупівель має бути ліквідована 
(Стратегія). 
Законодавче визначення особливості процедур 
державних закупівель у сферах, в яких вони 
проводяться за процедурою одного учасника, в 
тому числі передбачити заходи, спрямовані на 
недопущення здійснення закупівель за цінами, 
вищими, ніж середньоринкові. Передбачити 
створення реєстру основних постачальників та 
проведення постійного моніторингу ринкових цін 
з метою оперативного контролю за цінами, що 
пропонуються до закупівлі (Угода)

вивчення можливості 
врегулювання питання здійснення 
закупівель за середньоринковими 
цінами та створення реєстру 
постачальників з урахуванням 
зобов’язань України, визначених 
Угодою про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, 
Європейським Співтовариством з 
атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої 
сторони, та з огляду на 
необхідність імплементації 
директив ЄС з питань державних 
закупівель 

до 30 жовтня Мінекономрозвитку 

99. Розроблення та сприяння прийняттю Закону 
України про електронні державні закупівлі та 
впровадження електронних державних закупівель. 
Запровадження системи електронних державних 
закупівель відповідно до зобов’язань України, 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону щодо 
удосконалення системи 
державних закупівель та 

до 30 вересня Мінекономрозвитку 
Антимонопольний 
комітет 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

визначених Угодою про асоціацію з ЄС.
Законодавча вимога до усіх компаній, які виявили 
намір взяти участь у державних закупівлях, 
встановлювати та оголошувати кінцевих власників 
(фізичних осіб), частка володіння яких перевищує 
10 відсотків. У разі порушень цієї вимоги шляхом 
неподання даних заборонити участь таких 
учасників у тендерах. 
Суттєве скорочення кількості винятків із 
загальних правил та розміщення моніторингової 
бази на етапах пропозицій та результатів 
виконання робіт в публічному доступі. 
Забезпечення обов’язкового оприлюднення на 
порталі уповноваженого органу усіх документів, 
пов’язаних з проведенням тендеру та визначенням 
переможця, в обсязі необхідної достатності. 
Суттєве спрощення процедур для учасників 
тендерів. 
Створення та забезпечення функціонування 
електронного реєстру порушників у сфері 
державних закупівель. 
Створення чітких регламентів оскарження 
результатів торгів Антимонопольного комітету. 
Введення особистої відповідальності посадових 
осіб за діяльність чи бездіяльність, що 
перешкоджає прозорості та ефективності 
державних закупівель. Розкриття інформації  
про оскарження в електронній формі у спосіб, що 
найбільш сприяє прозорості процедури (Програма, 

електронних закупівель  
2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону 

Мінекономрозвитку 
Антимонопольний 
комітет 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Угода) 
100. Програма залучення інвестицій. 
Гармонізація із законодавством Європейського 
Союзу положення законодавства України щодо 
захисту прав національних та іноземних інвесторів 
та кредиторів (Стратегія). 
Створення сприятливого для інвестицій 
середовища (Угода)

проведення громадського 
обговорення механізмів 
утворення державного банку 
розвитку та подання Кабінетові 
Міністрів України пропозицій 
щодо утворення державного 
банку розвитку

до 30 листопада Мінекономрозвитку 
Мінфін 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 
Національний банк (за 
згодою)

101. Скорочення кількості документів дозвільного 
характеру у сфері господарської діяльності та 
видів господарської діяльності, що підлягають 
ліцензуванню, скасування регуляторних актів, які 
ускладнюють провадження підприємницької 
діяльності (Стратегія). 
Усунення надмірного регулювання господарської 
діяльності через зменшення кількості документів 
дозвільного характеру, дозвільно-погоджувальних 
процедур, переліку видів господарської діяльності, 
що підлягають ліцензуванню, та переліку 
продукції (товарів, послуг), що підлягають 
сертифікації, зокрема сприяння прийняттю у новій 
редакції Закону України “Про ліцензування 
певних видів господарської діяльності”. 
Внесення змін до Закону України про Державний 
земельний кадастр з метою забезпечення вільного 
доступу в Інтернеті до інформації про земельні 
ділянки, у тому числі про володільців прав на них. 
Забезпечення належного виконання усіма 
центральними органами виконавчої влади вимог 

1) внесення змін до переліку 
продукції, що підлягає 
обов’язковій сертифікації в 
Україні 

до 15 грудня Мінекономрозвитку  

2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону щодо скорочення 
кількості документів дозвільного 
характеру не менше ніж на 25 
відсотків, у тому числі шляхом 
поширення застосування 
декларативного (реєстраційного, 
заявницького) принципу 

до 30 вересня Мінекономрозвитку 

3) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінекономрозвитку 

4) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 

до 30 листопада Мінекономрозвитку  
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Закону України “Про основні засади регуляторної 
політики” (Угода) 

Міністрів України щодо внесення 
змін у додаток до постанови 
Кабінету Міністрів України від 25 
грудня 1996 р. № 1548 “Про 
встановлення повноважень 
органів виконавчої влади та 
виконавчих органів міських рад 
щодо регулювання цін (тарифів)” 
та визнання такими, що втратили 
чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України 
(щодо лібералізації 
ціноутворення, зокрема усунення 
надмірного регулювання цін на 
продовольчі товари) 

 5) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до деяких законів України щодо 
скорочення дозвільних процедур 
у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності, яким передбачити 
скасування 10 видів ліцензій

до 30 вересня Мінекономрозвитку 

 6) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінекономрозвитку 

 
 7) розроблення та подання до 30 жовтня Мінекономрозвитку 



 67

Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до деяких законів України щодо 
здійснення інвестування майна і 
майнових прав за межі України та 
реекспорту стосовно уточнення 
порядку видачі дозволів на 
реекспорт та ліцензій на 
здійснення майнових інвестицій 
за межі України відповідно до 
законодавства про дозвільну 
систему та надання 
адміністративних послуг 

 8) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінекономрозвитку 

 9) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до деяких законів України щодо 
удосконалення системи 
нетарифного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності 
та приведення законодавчих актів 
у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності у відповідність з 
положеннями Закону України 
“Про адміністративні послуги”

до 30 жовтня Мінекономрозвитку 

 10) супроводження зазначеного до прийняття Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

проекту закону у Верховній Раді 
України

відповідного закону

 11) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до статті 37 Закону України “Про 
зовнішньоекономічну діяльність” 
щодо лібералізації порядку 
застосування (скасування, 
тимчасового зупинення дії) 
спеціальних санкцій 

до 30 жовтня Мінекономрозвитку 

 12) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінекономрозвитку 

 13) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до деяких законів України щодо 
скасування дозволу на імпорт в 
Україну товарів, щодо яких 
застосовуються заходи нагляду, 
зокрема регіонального, стосовно 
скасування дозволу на імпорт

до 30 жовтня Мінекономрозвитку 

 14) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінекономрозвитку 

 15) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про особливості 

до 29 травня  Держатомрегулювання 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

проведення перевірок з питань 
безпеки діяльності суб’єктів 
господарювання, зокрема з 
питань забезпечення ядерної та 
радіаційної безпеки (щодо 
заборони на проведення протягом 
2015—2016 років перевірок 
суб’єктів господарювання 
контролюючими органами)

 16) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Держатомрегулювання 

 17) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону щодо спрощення 
доступу до ринку 
телекомунікацій, який 
передбачає: 
запровадження процедури 
надання загальної авторизації та 
обмеження необхідності видачі 
індивідуальних ліцензій 
окремими обґрунтованими 
випадками; 
удосконалення контролю та 
нагляду за провадженням 
діяльності у сфері 
телекомунікацій та користування 
радіочастотним ресурсом з метою 

до 31 березня НКРЗІ 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

його спрямування на запобігання 
правопорушенням та зниження 
потенційно можливого тиску на 
суб’єктів господарювання, 
зменшення кількості перевірок 
таких суб’єктів на їх території; 
зменшення та впорядкування 
регуляторного впливу держави на 
відносини у сфері користування 
радіочастотним ресурсом

 18) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

НКРЗІ 

 19) розгляд скарг на рішення 
уповноваженого органу про 
необхідність усунення порушень 
принципів державної 
регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності 

постійно Мінекономрозвитку 

102. Забезпечення істотного поліпшення умов 
ведення бізнесу в Україні за тими напрямами, що 
враховуються Світовим банком та Міжнародною 
фінансовою корпорацією під час складення 
рейтингу “Doing Business”, маючи за стратегічну 
мету входження України до провідної двадцятки 
країн світу за умовами ведення бізнесу (Угода) 

1) моніторинг виконання 
центральними органами 
виконавчої влади, 
відповідальними за напрями 
рейтингу (Мін’юст, Мінрегіон, 
Міненерговугілля, Мінфін, 
Мінекономрозвитку), планів 
заходів щодо покращення 
показників України в рейтингу 
“Doing Business”, аналіз та 

щокварталу до 
25 числа наступного 
місяця 

Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

узагальнення результатів
 2) розроблення та подання 

Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України щодо переобладнання та 
перепланування жилих 
приміщень та удосконалення 
містобудівного законодавства 

до 30 листопада Мінрегіон 

 3) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону 

Мінрегіон 

 4) супроводження проекту Закону 
України “Про внесення змін  до  
деяких законів України щодо 
уточнення повноважень 
нотаріусів та особливостей 
реєстрації похідних речових прав 
на земельні ділянки 
сільськогосподарського 
призначення” (реєстраційний 
номер 0944) у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону 

Мін’юст 
Мінагрополітики 

 5) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту Кодексу електричних 
мереж з урахуванням Закону 

до 30 квітня Міненерговугілля 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

України “Про засади 
функціонування ринку 
електричної енергії України” 

 6) внесення змін до Методики 
розрахунку плати за приєднання 
електроустановок до електричних 
мереж та Правил приєднання 
електроустановок до електричних 
мереж  

до 31 травня НКРЕКП 

 7) впровадження електронного 
документообігу між 
контролюючими, дозвільними 
органами і морськими портами 
України 

до 30 листопада Мінінфраструктури 
ДФC 

 8) запровадження електронної 
звітності арбітражних керуючих 
(розпорядників майна, керуючих 
санацією, ліквідаторів) із 
створенням відповідного 
програмного забезпечення, а 
саме: 
розроблення та впровадження 
програмного забезпечення 
Єдиного реєстру підприємств, 
щодо яких порушено 
провадження у справі про 
банкрутство, яким передбачено 

до 30 листопада Мін’юст 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

подання інформації арбітражними 
керуючими в електронній формі; 
розроблення електронного 
кабінету арбітражного 
керуючого, за допомогою якого 
буде здійснюватись наповнення 
Єдиного реєстру підприємств, 
щодо яких порушено 
провадження у справі про 
банкрутство арбітражним 
керуючим у режимі реального 
часу 

 9) розроблення відповідних 
програмних засобів для надання 
можливості фізичним та 
юридичним особам отримувати 
інформацію з Єдиного реєстру 
підприємств, щодо яких 
порушено провадження у справі 
про банкрутство в електронній 
формі в режимі реального часу 

до 30 листопада Мін’юст 

    
    
 10) розроблення та подання 

Кабінетові Міністрів України 
проекту закону щодо 
вдосконалення процедури 

до 30 вересня Мін’юст 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

банкрутства з урахуванням 
практики застосування 
законодавства з питань 
банкрутства для вирішення 
проблемних питань у роботі 
арбітражного керуючого, 
господарських судів, захисту 
інтересів кредиторів та боржників 

103. Забезпечення ефективного захисту права 
приватної власності, у тому числі судовими 
органами (Стратегія). 
Забезпечення ефективного захисту прав приватної 
власності, гармонізація із законодавством ЄС 
положень українського законодавства щодо 
захисту інвесторів (внутрішніх та іноземних) і 
кредиторів (Угода) 

1) проведення разом з ОЕСР 
огляду інвестиційної політики в 
Україні (Investment Policy Review 
of Ukraine) 

до 30 вересня Мінекономрозвитку 

2) розроблення проекту 
нормативно-правового акта про 
приєднання України до 
Декларації ОЕСР про міжнародне 
інвестування і багатонаціональні 
підприємства 

до 30 грудня Мінекономрозвитку 

104. Реформа у сфері захисту прав споживачів 
(Стратегія) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту прав 
споживачів стосовно усунення 
дублювання контрольних функцій 
органів захисту споживачів, 
органів державного ринкового 
нагляду, органів, відповідальних за 

до 30 червня Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

харчову безпеку, органів, 
відповідальних за безпечність 
послуг (робіт), та стосовно 
відповідальності суб’єктів 
господарювання у відповідних 
сферах діяльності 

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону 

Мінекономрозвитку 

105. Реформування телекомунікаційної 
інфраструктури (Стратегія). 
Концентрація функцій в єдиному центральному 
органі виконавчої влади щодо визначення 
державної політики в галузі інформаційно-
комунікаційних технологій та зв’язку (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про електронні 
комунікації 

до 29 травня НКРЗІ 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

НКРЗІ 

106. Забезпечення умов для розвитку 
телекомунікаційних мереж четвертого та п’ятого 
поколінь, створення та імплементація дорожньої 
карти впровадження загальнодержавного 
широкосмугового доступу до Інтернету (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів постанов Кабінету 
Міністрів України щодо внесення 
змін до Національної таблиці 
розподілу смуг радіочастот 
України, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 15 грудня 2005 р. 
№ 1208, та Плану використання 
радіочастотного ресурсу України, 
затвердженого постановою 

до 30 вересня Адміністрація 
Держспецзв’язку 
НКРЗІ 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Кабінету Міністрів України від 9 
червня 2006 р. № 815 

 2) розроблення проектів 
регуляторних актів щодо 
ліцензування смуг радіочастот  

протягом трьох 
місяців після 
внесення змін до 
постанов Кабінету 
Міністрів України, 
зазначених у 
підпункті 1 цього 
пункту

НКРЗІ 

107. Реформування статистики (Стратегія) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
пропозицій щодо внесення змін 
до актів законодавства у частині 
визначення повноважень 
Держстату стосовно координації 
національної системи офіційної 
статистики і розроблення 
багаторічних статистичних 
програм та плану державних 
статистичних спостережень на 
відповідний рік 

до 15 грудня Мінекономрозвитку 
Держстат 

 
 
108. Податкова реформа. 
Перехід від наглядово-каральної функції 
фіскальних органів до обслуговуючої, що 
допомагає в нарахуванні та проведенні сплати 
податків. 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону щодо внесення 
змін до Податкового кодексу 
України в частині надання 

до 30 березня Мінфін 
ДФС 
Мінекономрозвитку 
Мін’юст 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Впровадження електронних сервісів для платників 
податків; зменшення податкового навантаження на 
заробітну плату з метою її детінізації; 
удосконалення законодавства України, 
спрямованого на посилення боротьби  
із схемами ухилення від сплати податків як 
юридичними, так і фізичними особами, зокрема 
удосконалення адміністрування податку на додану 
вартість, формування системи податкового 
контролю залежно від ступеня ризику діяльності 
платників податків, забезпечення відкритості 
доступу до інформації про сплату податків. 
Реформа державної митної справи та інтеграція в 
митну спільноту Європейського Союзу 
(Стратегія). 
Закріплення на законодавчому рівні функції 
надання узагальнюючих податкових консультацій 
за Мінфіном. Впровадження інституту фінансової 
медіації (Угода) 

податкових консультацій 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону 

Мінфін 
ДФС 
Мінекономрозвитку 
Мін’юст 

3) розроблення та прийняття 
нормативно-правового акта щодо 
скорочення кількості та обсягів 
податкової звітності, розширення 
можливостей безперешкодного 
дистанційного звітування та 
сплати податків (електронні 
сервіси) 

до 31 березня Мінфін 

 
    
    
109. Ліквідація корупційної складової в 
адмініструванні податків, у тому числі в усіх 
видах плати за земельні ділянки та в 
адмініструванні екологічного податку (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про 
затвердження Методики 
визначення фактичної ціни 

до 31 березня Мінекономрозвитку  
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

реалізації руд чорних, кольорових 
та легувальних металів, 
урановмісних руд та обчислення 
коригуючого коефіцієнта, що 
застосовується до ставок плати за 
користування надрами для руд 
чорних, кольорових та 
легувальних металів, 
урановмісних руд

 2) визначення та оприлюднення 
на офіційному веб-сайті 
Мінекономрозвитку фактичних 
цін реалізації та коефіцієнта, що 
зазначені у підпункті 1 цього 
пункту

щокварталу Мінекономрозвитку 

110. Скасування штрафних фінансових санкцій 
щодо платників податків, які без оскарження 
податкового повідомлення-рішення сплатили 
донараховані платежі (Угода) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону щодо внесення 
змін до Податкового кодексу 
України в частині застосування 
штрафних санкцій

до 30 листопада ДФС 

 
111. Надання можливості для досягнення 
податкового компромісу (податкової угоди) у 2014 
році та проведення податкової амністії капіталів 
після реформування податкової системи шляхом 
одноразового добровільного декларування з 1 
січня 2016 р. (Угода) 

1) розроблення та прийняття 
нормативно-правових актів для 
забезпечення реалізації 
процедури досягнення 
податкового компромісу 

до 30 листопада Мінфін 

2) розроблення та подання до 30 листопада Мінфін
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Кабінетові Міністрів України 
проекту закону щодо внесення 
змін до Податкового кодексу 
України в частині запровадження 
одноразового добровільного 
декларування

112. Спрощення системи адміністрування у разі 
використання реєстраторів розрахункових 
операцій (Угода) 

розроблення та прийняття 
нормативно-правових актів у 
частині застосування реєстраторів 
розрахункових операцій 

до 30 листопада Мінфін 

113. Запровадження обов’язковості видачі 
податкового повідомлення-рішення у разі 
складення акта за результатами перевірки (Угода) 

розроблення та прийняття 
нормативно-правових актів щодо 
запровадження обов’язковості 
видачі податкового 
повідомлення-рішення у разі 
складення акта за результатами 
перевірки

до 30 листопада ДФС 

114. Поширення дії Закону України “Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності” на податкові органи 
(Угода) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів законів щодо внесення 
змін до Закону України “Про 
основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності” та 
Податкового кодексу України

до 31 березня Мінфін 

115. Установлення особистої фінансової 
відповідальності працівників податкових та 
митних органів за втрати, понесені суб’єктами 
підприємницької діяльності через незаконні дії або 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів законів про внесення 
змін до Податкового та Митного 

до 31 березня Мінфін 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

бездіяльність чиновників (Угода) кодексів України у частині 
відшкодування шкоди, заподіяної 
особам внаслідок прийняття 
неправомірних рішень митними 
органами та їх посадовими 
особами

116. Ініціювання укладення договорів про 
уникнення подвійного оподаткування, зокрема з 
країнами, які внесені до переліку офшорних зон 
(Угода) 

проведення переговорів щодо 
укладення нових міжнародних 
договорів про уникнення 
подвійного оподаткування та 
внесення змін до діючих 
договорів, зокрема з Кіпром, 
Швейцарією, Люксембургом, 
Нідерландами

протягом року Мінфін 
ДФС 
МЗС 
Мін’юст 
Мінекономрозвитку 

117. Посилення відповідальності за виплату 
заробітної плати “в конвертах” (розроблення змін 
до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення  та Кримінального кодексу 
України) (Програма) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів нормативно-правових 
актів, що спрямовані на 
реалізацію Закону України “Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
реформування 
загальнообов’язкового 
державного соціального 
страхування та легалізації фонду 
оплати праці”

відповідно до 
строків, визначених 
дорученнями 
Кабінету Міністрів 
України 

Мінсоцполітики 

118. Забезпечення сплати податку на доходи 
фізичних осіб виключно за місцем провадження 
діяльності працівника, податок з доходів якого 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів нормативно-правових 

до 30 листопада Мінфін 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

сплачується (Угода).
Законодавче забезпечення збільшення рівня 
фінансування місцевих бюджетів (зокрема, 
шляхом сплати податку на доходи фізичних осіб 
за місцем провадження підприємницької 
діяльності (розташування земельної ділянки), 
укладення соціальних угод між суб’єктами 
господарювання та органами місцевого 
самоврядування для фінансування розвитку 
сільської місцевості, передбачивши відповідні 
кошти у складі фіксованого 
сільськогосподарського податку (Угода)

актів щодо внесення змін до актів 
податкового та бюджетного 
законодавства 

119. Забезпечення адміністрування податку на 
додану вартість із забезпеченням прав платників 
податку шляхом своєчасного його відшкодування 
(Угода) 

розроблення та прийняття 
нормативно-правових актів у 
частині адміністрування податку 
на додану вартість із 
забезпеченням прав платників 
податку шляхом своєчасного його 
відшкодування

до 30 листопада ДФС 

120. Суттєве зменшення чисельності працівників 
Державної фіскальної служби (Угода) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту нормативно-правового 
акта щодо затвердження 
граничної чисельності 
працівників ДФС

до 31 березня  Мінфін 
ДФС 

121. Програма розвитку українського експорту. 
Приведення системи технічного регулювання у 
відповідність із європейськими вимогами 
(Стратегія). 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту розпорядження щодо 
внесення змін до плану заходів з 

до 30 червня Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Сприяння виходу на зовнішні ринки продукції з 
підвищеним вмістом доданої вартості та 
високотехнологічної продукції, а також включення 
українських компаній в глобальні та регіональні 
коопераційні проекти і програми (Угода) 

розвитку та реалізації 
експортного потенціалу України і 
розширення зовнішніх ринків 
збуту товарів вітчизняних 
товаровиробників на період до 
2015 року, затвердженого 
розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 
16 листопада 2011 р. № 1206 

 2) розроблення та прийняття 
нормативно-правового акта щодо 
порядку взаємодії 
Мінекономрозвитку та МЗС 
стосовно інформаційного 
наповнення веб-порталу 
“Комплексна система 
інформаційно-консультаційної 
підтримки та розвитку експорту 
(www.ukrexport.gov.ua)”  

до 30 червня Мінекономрозвитку 
МЗС 

 3) проведення оцінки експортного 
потенціалу української 
сільськогосподарської продукції 
та продовольства шляхом 
складення загальнодержавних 
балансів основних видів 
продовольчих ресурсів 

щомісяця протягом 
року 

Мінекономрозвитку 

 4) проведення засідань Спільних 
міжурядових комісій з питань 
співробітництва з країнами-
партнерами та координація 

протягом року Мінекономрозвитку 
МЗС 
центральні органи 
виконавчої влади  
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

роботи їх Українських частин
122. Створення спеціального органу страхування 
та фінансування експорту у вигляді Експортно-
кредитного агентства, що забезпечить сприяння 
українським експортерам у їх експансії на 
зовнішніх ринках (Угода) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту нормативно-правового 
акта щодо створення 
спеціального органу страхування 
та фінансування експорту

до 15 грудня Мінекономрозвитку 

123. Підписання з урахуванням національних 
інтересів угод про створення зони вільної торгівлі 
з Канадою, Туреччиною, Ізраїлем, Радою 
співробітництва арабських держав Перської 
затоки, Економічним співтовариством держав 
Західної Африки (Програма) 

1) проведення переговорів з 
урахуванням національних 
інтересів щодо укладення угод 
про створення зони вільної 
торгівлі з Канадою, Туреччиною, 
Ізраїлем

протягом року Мінекономрозвитку 

2) проведення оцінки наслідків 
укладення угоди про вільну 
торгівлю з Радою співробітництва 
арабських держав Перської 
затоки 

протягом року Мінекономрозвитку 

 3) проведення оцінки наслідків 
укладення угоди про вільну 
торгівлю з Економічним 
співтовариством держав Західної 
Африки 

протягом року Мінекономрозвитку 

 4) формування позиції 
української сторони в рамках 
започаткування переговорного 
процесу з укладення угоди про 
вільну торгівлю із В’єтнамом

протягом року Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

 5) відпрацювання можливості 
відновлення переговорів щодо 
укладення угод про створення 
зони вільної торгівлі із 
Сінгапуром та Сербією з 
урахуванням національних 
інтересів

протягом року Мінекономрозвитку 

 6) розгляд економічної 
доцільності з питань укладення 
угод про вільну торгівлю з 
окремими країнами, які вже 
мають договори про вільну 
торгівлю з ЄС

протягом року Мінекономрозвитку 

124. Проведення наступальної політики Торговим 
представником України (Програма) 

1) проведення переговорів щодо 
приєднання України до угоди 
СОТ про державні закупівлі

протягом року Мінекономрозвитку 

 2) здійснення 
внутрішньодержавних процедур з 
метою ратифікації Угоди СОТ із 
сприяння торгівлі

протягом року Мінекономрозвитку 
МЗС 

 3) застосування механізму 
врегулювання суперечок СОТ з 
метою відстоювання прав та 
торговельних інтересів України в 
СОТ, забезпечення дотримання 
іншими членами СОТ обов’язків 
за Угодою СОТ

протягом року Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

 4) внесення на розгляд 
профільних органів СОТ 
проблемних питань України з 
метою усунення торговельних 
бар’єрів для українських товарів 
та послуг. Активізація та 
посилення роботи України в 
комітетах та радах СОТ щодо 
відстоювання національних 
інтересів 

протягом року  Мінекономрозвитку 

 5) проведення переговорів 
стосовно поліпшення доступу до 
ринків товарів та послуг найбільш 
активних щодо набуття членства 
в СОТ країн на умовах, що 
відповідають економічним 
інтересам України (залежно від 
готовності  
країни-кандидата)

протягом року  Мінекономрозвитку 

 6) подальше зміцнення 
інституційної спроможності 
України щодо нотифікацій з 
метою забезпечення дотримання 
Україною принципу 
транспарентності СОТ та 
відповідних положень Угоди з ЄС 
щодо прозорості у сфері 
технічних бар’єрів у торгівлі 

протягом року Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

 7) удосконалення механізму 
застосування інструментів 
торговельного захисту 

протягом року Мінекономрозвитку 

 8) посилення роботи із 
забезпечення захисту інтересів 
вітчизняних виробників на 
ринках іноземних країн у рамках 
антидемпінгових, 
антисубсидиційних, спеціальних 
розслідувань та діючих заходів 
стосовно українських товарів

протягом року Мінекономрозвитку 

 9) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про ратифікацію 
Протоколу про внесення змін до 
Угоди про Правила визначення 
країни походження товарів у 
Співдружності Незалежних 
Держав від 20 листопада 2009 р., 
підписаного 18 жовтня 2011 року

до 30 червня Мінекономрозвитку 

 10) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінекономрозвитку 

 11) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про ратифікацію 
Протоколу про внесення змін до 
Угоди про Правила визначення 

до 30 червня Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

країни походження товарів у 
Співдружності Незалежних 
Держав від 20 листопада 2009 р., 
підписаного 28 вересня 2012 року

 12) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінекономрозвитку 

 13) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про ратифікацію 
Протоколу про внесення змін до 
Угоди про Правила визначення 
країни походження товарів у 
Співдружності Незалежних 
Держав від 20 листопада 2009 р., 
підписаного 20 листопада 2013 
року

до 30 червня Мінекономрозвитку 

 14) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінекономрозвитку 

 15) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про ратифікацію 
Протоколу про застосування 
Договору про зону вільної 
торгівлі від 18 жовтня 2011 р. між 
його Сторонами і Республікою 
Узбекистан  
від 21 травня 2013 року 

до 30 червня Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

 16) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону 

Мінекономрозвитку 

 17) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту нормативно-правового 
акта про правила визначення 
країни походження товарів 
відповідно до Угоди про 
створення зони вільної торгівлі 
між державами — учасницями 
ГУУАМ

до 15 липня Мінекономрозвитку 

 18) підготовка та проведення 
погоджувальних процедур щодо 
проекту Протоколу про 
затвердження порядку створення 
та діяльності Робочого Органу, що 
координує дії сторін Угоди про 
створення зони вільної торгівлі 
між державами — учасницями 
ГУУАМ

до 20 червня Мінекономрозвитку 

 19) розроблення нормативно-
правових актів стосовно 
створення торгових 
представництв у складі 
закордонних дипломатичних 
установ України

до 31 березня Мінекономрозвитку 
МЗС 

 20) сприяння вітчизняним 
суб’єктам господарювання у 

постійно Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

проведенні та участі в 
міжнародних та національних 
виставках і ярмарках  

125. Збільшення удвічі обсягів експорту товарів 
вітчизняного виробництва до 2019 року. 
Максимальне використання переваг режиму 
вільної торгівлі з державами — членами ЄС. 
Створення та просування бренду “Продукт 
України” (Програма). 
Програма популяризації України у світі та 
просування інтересів України у світовому 
інформаційному просторі (Стратегія) 

1) забезпечення у співробітництві 
із стороною ЄС підготовки до 
відкриття повноцінної зони 
вільної торгівлі Україна — ЄС 
(створення/актуалізація 
специфічних механізмів/умов 
експорту-імпорту товарів між 
Україною та ЄС) 

протягом року Мінекономрозвитку 

2) організація та проведення 
семінарів, конференцій, тренінгів, 
засідань для представників бізнес-
середовища стосовно створення 
умов для забезпечення доступу 
товарів вітчизняного виробництва 
до ринку ЄС у частині дії 
автономних торговельних 
преференцій ЄС для України та 
імплементації Угоди про асоціацію 
між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, 
Європейським Співтовариством з 
атомної енергії і їх державами-
членами, з іншої сторони, 
включаючи підготовку до 
відкриття повноцінної зони вільної 

протягом року Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

торгівлі Україна — ЄС 
 3) розроблення та подання 

Кабінетові Міністрів України 
проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України щодо 
схвалення Концепції 
популяризації України у світі та 
просування інтересів України у 
світовому інформаційному 
просторі

до 30 листопада МІП 
МЗС 
центральні органи 
виконавчої влади  

126. Підтвердження відповідності української 
системи технічного регулювання вимогам ЄС 
шляхом створення незалежних органів 
стандартизації та метрології відповідно до 
європейської практики (Угода) 

1) затвердження Положення про 
керівну раду національного 
органу стандартизації та її складу

до 31 березня Мінекономрозвитку 

2) затвердження Положення про 
комісію з апеляцій, її складу та 
Порядку розгляду нею апеляцій

до 31 березня Мінекономрозвитку 

 3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів актів Кабінету Міністрів 
України, необхідних для 
реалізації Закону України “Про 
технічні регламенти та оцінку 
відповідності”

протягом одного року 
з дня опублікування 
Закону України “Про 
технічні регламенти 
та оцінку 
відповідності” 

Мінекономрозвитку 

 
 4) підготовка та прийняття 

нормативно-правових актів, 
необхідних для реалізації Закону 
України “Про технічні 

протягом одного 
року з дня 
опублікування 
Закону України “Про 

Мінекономрозвитку 
центральні органи 
виконавчої влади, на 
які покладається 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

регламенти та оцінку 
відповідності” 

технічні регламенти 
та оцінку 
відповідності” 

виконання функції з 
технічного 
регулювання у 
визначених сферах 
діяльності 

127. Розроблення та впровадження технічних 
регламентів на основі директив Нового та 
Глобального підходу (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про 
затвердження Технічного 
регламенту електромагнітної 
сумісності (нова редакція)

до 30 листопада Мінекономрозвитку 

 2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про 
затвердження Технічного 
регламенту низьковольтного 
електричного обладнання (нова 
редакція) 

до 30 листопада Мінекономрозвитку 

 3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про 
затвердження Технічного 
регламенту обмеження 
використання деяких небезпечних 
речовин в електричному та 
електронному обладнанні (нова 

до 30 листопада Мінекономрозвитку 



 92

Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

редакція)
 4) розроблення та подання 

Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про 
затвердження Технічного 
регламенту обладнання та 
захисних систем, призначених 
для застосування в потенційно 
вибухонебезпечному середовищі 
(нова редакція)

до 30 листопада Мінекономрозвитку 

 5) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про гармонізацію 
основних вимог до будівель та 
споруд з нормами законодавства 
Європейського Союзу, а також 
спрощення умов для розміщення 
на ринку будівельних виробів

до 30 листопада Мінрегіон 

 6) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінрегіон 

 
 
128. Реформа у сфері забезпечення безпечності та 
якості харчових продуктів (Стратегія). 
Запровадження системи регулювання та 

1) розроблення та прийняття 
проектів нормативно-правових 
актів щодо запровадження 

протягом року Державна служба з 
питань безпечності 
харчових продуктів та 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

державного контролю за безпечністю харчової 
продукції “від лану до столу”, реалізації системи 
НАССР на українських підприємствах відповідно 
до вимог ЄС (Угода) 

системи регулювання та 
державного контролю за 
безпечністю харчової продукції 
“від лану до столу”

захисту споживачів 

2) затвердження порядку 
державної реєстрації харчових 
добавок, ароматизаторів та 
ензимів з урахуванням 
Регламенту Європейського 
Парламенту та Ради ЄС 
№ 1331/2008 від 16 грудня 
2008 року

до 30 серпня МОЗ 

 3) затвердження гігієнічних вимог 
щодо застосування харчових 
добавок, ароматизаторів та 
ензимів

до 30 серпня МОЗ 

 4) затвердження гігієнічних вимог 
до молока та молочних продуктів, 
параметрів безпечності молока і 
молочних продуктів, окремих 
показників їх якості з метою 
гармонізації законодавства 
України з відповідними 
документами Комісії з Кодексу 
Аліментаріус та законодавством 
Європейського Союзу 

до 30 серпня МОЗ 

 5) затвердження гігієнічних вимог 
до м’яса та м’ясних продуктів, 
параметрів безпечності м’яса та 

до 30 червня  МОЗ 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

м’ясних продуктів, окремих 
показників їх якості з метою 
гармонізації законодавства 
України з відповідними 
документами Комісії з Кодексу 
Аліментаріус та законодавством 
Європейського Союзу 

 6) затвердження гігієнічних вимог 
до води питної, включаючи воду 
природну мінеральну, параметрів 
безпечності води питної, 
включаючи воду природну 
мінеральну, та окремих 
показників її якості з метою 
гармонізації законодавства 
України з Директивами Ради ЄС 
№ 80/777/EEC від 15 липня 1980 
р., № 98/83/EC від 3 листопада 
1998 р. та Директивою 
Європейської Комісії № 
2003/40/EC від 16 травня 2003 
року

до 30 серпня МОЗ 

 7) затвердження гігієнічних вимог 
до соків і сокових напоїв, 
параметрів безпечності соків і 
сокових напоїв, окремих 
показників їх якості з метою 
гармонізації законодавства 
України з відповідними 
документами Комісії з Кодексу 

до 30 червня  МОЗ 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Аліментаріус та законодавством 
Європейського Союзу 

 8) затвердження гігієнічних вимог 
до безалкогольних напоїв, 
параметрів безпечності 
безалкогольних напоїв, окремих 
показників їх якості з метою 
гармонізації законодавства 
України з відповідними 
документами Комісії з Кодексу 
Аліментаріус та законодавством 
Європейського Союзу 

до 30 вересня МОЗ 

 9) затвердження гігієнічних вимог 
до кондитерських виробів, 
параметрів безпечності 
кондитерських виробів, окремих 
показників їх якості з метою 
гармонізації законодавства 
України з відповідними 
документами Комісії з Кодексу 
Аліментаріус та законодавством 
Європейського Союзу 

до 10 грудня МОЗ 

 10) затвердження гігієнічних 
вимог до харчових продуктів, що 
виробляються на підприємствах 
громадського харчування

до 30 серпня МОЗ 

 11) внесення змін до Гігієнічних 
вимог до дієтичних добавок з 
метою їх приведення у 

до 30 серпня МОЗ 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

відповідність з Директивою 
Європейського Парламенту та 
Ради ЄС 2002/46/ЄС від 10 червня 
2002 року

129. Перехід від адміністративного контролю до 
підтримки бізнесу. 
Обмеження повноважень органів державного 
нагляду (контролю) щодо застосування штрафних 
санкцій, зокрема, обмеження або припинення 
діяльності бізнесу виключно за рішенням суду 
(Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення 
законодавства у сфері державного 
нагляду (контролю) 

до 30 березня  Мінекономрозвитку 

 2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України щодо мінімізації 
протиправного втручання 
правоохоронних органів у 
господарську діяльність та 
захисту права власності 

до 30 березня Мінекономрозвитку 

130. Відхід від системи тотального обтяжливого 
контролю за всіма суб’єктами господарської 
діяльності на основі запровадження 
ризикоорієнтованої системи державного контролю 
(Угода) 

1) звернення до центральних 
органів виконавчої влади щодо 
подання інформації про стан 
перегляду діючих та розроблення 
нових критеріїв оцінки ступеня 
ризику у сферах господарської 
діяльності 

до 29 травня  ДРС 

 2) проведення аналізу поданої до 30 вересня ДРС
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

центральними органами 
виконавчої влади інформації та 
інформування Уряду щодо стану 
роботи із затвердження критеріїв 
оцінки ступеня ризику у сферах 
господарської діяльності 

131. Проведення комплексної інвентаризації 
наявної нормативно-правової бази у сфері 
державного контролю та регулювання 
підприємництва із скасуванням неактуальних 
нормативно-правових актів (Угода)  

1) подання Кабінетові Міністрів 
України пропозицій щодо 
доручення центральним органам 
виконавчої влади створення 
робочих груп із залученням до їх 
складу не менше 50 відсотків 
представників бізнесу з метою 
проведення інвентаризації 
наявної нормативно-правової 
бази у сфері державного 
контролю та регулювання 
підприємництва і подання 
пропозицій щодо внесення змін 
до законодавства у відповідних 
сферах з метою скасування 
неактуальних нормативно-
правових актів 

до 30 березня ДРС 

 
 2) опрацювання результатів 

інвентаризації нормативно-
правової бази у сфері державного 
контролю та регулювання 
підприємництва і подання 

до 30 червня ДРС 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

пропозицій щодо внесення змін 
до законодавства у відповідних 
сферах з метою скасування 
неактуальних нормативно-
правових актів

 3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Закону України “Про ціни і 
ціноутворення” щодо скорочення 
контрольно-наглядових функцій у 
сфері ціноутворення 

до 30 листопада Мінекономрозвитку 

 4) внесення змін до наказу 
Мінекономрозвитку про надання 
висновків щодо проведення 
розрахунків економічно 
обґрунтованих планованих витрат 
під час формування цін (тарифів) 
на товари, роботи і послуги, щодо 
яких запроваджене державне 
регулювання цін (тарифів) у 
частині скасування порядку 
надання Держцінінспекцією 
висновків щодо розрахунків 
економічно обґрунтованих 
планованих витрат під час 
формування тарифів на окремі 
види житлово-комунальних 
послуг

до 30 листопада Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

132. Скасування нормативно-правових актів 
(зокрема САНПін), та актів, які не розміщені у 
вільному доступі та використовуються для 
регулювання підприємницької діяльності (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів нормативно-правових 
актів щодо скасування 
нормативно-правових актів, які не 
розміщені у вільному доступі та 
використовуються для 
регулювання підприємницької 
діяльності

протягом року ДРС (координація) 
центральні органи 
виконавчої влади 

 2) скасування нормативно-
правових актів, які не розміщенні 
у вільному доступі та 
використовуються для 
регулювання підприємницької 
діяльності

протягом року ДРС (координація) 
центральні органи 
виконавчої влади 

133. Створення інтегрованої бази даних 
контролюючих органів, спрямованої на зменшення 
контакту таких органів із суб’єктами 
підприємницької діяльності, що повинна 
забезпечувати автоматичне віднесення суб’єктів 
господарювання до групи залежно від ступеня 
ризику від провадження господарської діяльності, 
визначення періодичності проведення планових 
заходів кожним з органів державного нагляду 
(контролю), оприлюднення інформації про 
законодавчі вимоги до конкретних видів 
підприємницької діяльності (Угода) 

1) розроблення Концепції 
створення інтегрованої бази 
даних контролюючих органів 

до 30 квітня Мінекономрозвитку 
ДРС 

2) створення інтегрованої бази 
даних контролюючих органів, 
спрямованої на зменшення 
контакту таких органів із 
суб’єктами підприємницької 
діяльності, яка забезпечує 
автоматичне віднесення суб’єктів 
господарювання до груп залежно 
від ступеня ризику від 
провадження господарської 

у тримісячний строк 
після прийняття 
проекту Закону 
України “Про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
вдосконалення 
законодавства у 
сфері державного 

ДРС 
Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

діяльності, визначення 
періодичності проведення 
планових заходів кожним із 
органів державного нагляду 
(контролю), оприлюднення 
інформації про законодавчі 
вимоги до конкретних видів 
підприємницької діяльності

нагляду (контролю)”

134. Забезпечення конкуренції на ринку 
проведення оцінки та оприлюднення 
неперсоніфікованої бази результатів оцінки 
(Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Закону України “Про оцінку 
майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в 
Україні” з метою забезпечення 
дерегуляції оціночної діяльності, 
підвищення якості оціночних 
послуг, посилення ролі 
саморегулівних організацій 
оцінювачів у забезпеченні якості 
робіт з проведення оцінки та 
підвищення рівня фахової 
підготовки оцінювачів  

до 30 червня Фонд державного 
майна 

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Фонд державного 
майна 

135. Збільшення кількості видів ділової діяльності 
суб’єктів господарювання, які можуть 
здійснювати самостійне оцінювання відповідності 

розроблення проектів актів 
законодавства, спрямованих на 
запровадження самостійного 

до 31 травня  центральні органи 
виконавчої влади 
Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

власної діяльності вимогам та прийнятим нормам 
без застосування системи державного нагляду 
(контролю) (Угода) 

оцінювання відповідності 
діяльності суб’єктів 
господарювання вимогам 
законодавства без застосування 
системи державного нагляду 
(контролю)

136. Реформування фінансового сектору. 
Реформування ринку капіталу. 
Реформування монетарної політики (Стратегія). 
Запровадження ефективного нагляду. 
Підвищення якості регулювання фінансового 
сектору з метою більш зваженого консолідованого 
пруденційного нагляду, в тому числі шляхом 
передачі функцій з нагляду за бюро кредитних 
історій від Нацкомфінпослуг до Національного 
банку (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до деяких законів України щодо 
передачі функцій нагляду за бюро 
кредитних історій Національному 
банку 

до 30 листопада  Нацкомфінпослуг 

2) опрацювання з 
представництвами міжнародних 
інституцій в Україні питання 
посилення інституційної 
спроможності Нацкомфінпослуг з 
метою здійснення ефективного 
регулювання та нагляду на 
ринках небанківських фінансових 
послуг 

до 31 серпня Нацкомфінпослуг 

 3) розроблення проекту закону 
щодо посилення інституційної 
спроможності Нацкомфінпослуг 
(за результатами опрацювання з 
представництвами міжнародних 
інституцій) 

до 30 листопада Нацкомфінпослуг 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

 4) затвердження Положення про 
порядок нагляду на 
консолідованій основі за 
небанківськими фінансовими 
групами, більша частина 
діяльності яких провадиться 
фінансовими установами, нагляд 
за якими здійснює 
Нацкомфінпослуг

до 30 квітня Нацкомфінпослуг 

 5) здійснення контролю за 
дотриманням вимог регулярного 
проведення стрес-тестування 
страховиками та розкриття 
інформації про ключові ризики та 
результати проведених стрес-
тестів, затверджених 
Нацкомфінпослуг 

протягом року Нацкомфінпослуг 

 6) затвердження вимог до 
регулярного проведення стрес-
тестування кредитних установ 
для визначення їх фінансової 
стійкості

до 30 листопада Нацкомфінпослуг 

 
137. Приведення законодавства про регулювання 
страхових компаній у відповідність з директивами 
ЄС (Угода) 

супроводження проекту закону 
про внесення змін до Закону 
України “Про страхування” (нова 
редакція) у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону 

Нацкомфінпослуг 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

138. Розроблення з урахування міжнародного 
досвіду нормативно-правової бази для захисту 
прав кредиторів, яка дасть змогу розробити дієві 
механізми захисту фінансової системи та знизити 
рівень впливу кризових явищ на учасників 
фінансового ринку (Угода) 

супроводження проекту Закону 
України “Про Фонд гарантування 
страхових виплат за договорами 
страхування життя” 
(реєстраційний номер 0958) у 
Верховній Раді України  

до прийняття 
відповідного закону 

Нацкомфінпослуг  

139. Ліквідація можливості ухилення від 
оподаткування із застосуванням фінансових 
інструментів шляхом запровадження ефективних 
механізмів запобігання створенню та діяльності 
фінансових пірамід, фіктивних емітентів цінних 
паперів, їх виявлення і ліквідації та посилення 
регулювання діяльності фінансових установ 
(Угода) 

супроводження проекту Закону 
України “Про заборону 
фінансових пірамід в Україні” 
(реєстраційний номер 0959) у 
Верховній Раді України  

до прийняття 
відповідного закону 

Нацкомфінпослуг 

140. Забезпечення реалізації членства НКЦПФР у 
міжнародній асоціації регуляторів фондових 
ринків IOSCO та запровадження її принципів 
щодо регулювання українського фондового ринку 
(Угода) 

1) забезпечення сплати 
членського внеску в IOSCO 

протягом року НКЦПФР 
Мінфін 

2) здійснення заходів щодо 
приєднання до Багатостороннього 
меморандуму про 
взаєморозуміння щодо 
консультування та 
співробітництва і обміну 
інформацією

протягом року НКЦПФР 

 3) сприяння залученню 
донорських коштів для постійної 
участі представників НКЦПФР у 
засіданнях IOSCO

постійно НКЦПФР 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

 4) участь НКЦПФР в 
опрацюванні документів IOSCO

постійно НКЦПФР 

141. Впровадження у регуляторів фінансового 
ринку єдиних міжнародних стандартів 
електронного документообігу, надання 
адміністративних послуг та здійснення 
комунікацій з учасниками ринку в електронному 
форматі (Угода) 

розроблення на подання 
Кабінетові Міністрів України 
пропозицій щодо необхідності 
впровадження у 
Нацкомфінпослуг електронного 
документообігу з можливістю 
здійснення комунікацій з 
учасниками ринку в 
електронному форматі відповідно 
до міжнародних стандартів, 
зокрема стосовно фінансування, 
програмного та технічного 
забезпечення 

до 30 березня Нацкомфінпослуг  

142. Розвиток інструментів фондового ринку 
шляхом прийняття нового закону про деривативи 
та удосконалення законодавства щодо 
корпоративних облігацій та оподаткування доходу 
від операцій з фінансовими інструментами (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону щодо похідних 
(деривативів)

до 30 листопада НКЦПФР 

2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Податкового кодексу України 
щодо оподаткування похідних 
(деривативів)

до 30 листопада НКЦПФР 

 3) супроводження проекту Закону 
України “Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 

до прийняття 
відповідного закону 

НКЦПФР 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

України щодо емісії цінних 
паперів” (реєстраційний 
номер 0956) у Верховній Раді 
України 

143. Реформування корпоративного права 
(Стратегія). 
Поліпшення стану корпоративного управління. 
Врегулювання питання участі в управлінні 
акціонерними товариствами акціонерів, які до 12 
жовтня 2014 р. не скористалися своїм правом на 
зарахування належних їм акцій на рахунки в 
цінних паперах у депозитарній системі (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону щодо 
врегулювання питання участі 
акціонерів в управлінні 
акціонерними товариствами

до 30 жовтня НКЦПФР 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону 

НКЦПФР 

144. Створення умов консолідації контролюючим 
акціонером, якому належить більше ніж 
95 відсотків акцій публічних акціонерних 
товариств, всіх акцій такого товариства шляхом 
запровадження інституту публічної вимоги 
мажоритарія до продажу йому акцій міноритаріїв 
(squeeze-out) (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України щодо підвищення рівня 
корпоративного управління в 
акціонерних товариствах 

до 30 вересня НКЦПФР 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

НКЦПФР 

 
145. Забезпечення можливості визначення порядку 
управління та прийняття внутрішніх рішень 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про 

до 30 жовтня НКЦПФР 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

акціонерами/учасниками шляхом укладення 
корпоративних угод (Угода). 
Оптимізація механізму участі міноритарних 
акціонерів в управлінні акціонерним товариством 
(Угода) 

удосконалення законодавства 
щодо корпоративного управління 
2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

НКЦПФР 

146. Удосконалення захисту міноритарних 
акціонерів шляхом запровадження інституту 
похідного позову та встановлення заборони на 
участь у прийнятті рішень про вчинення 
правочинів, стосовно яких є заінтересованість 
акціонерів (Угода) 

1) розроблення проекту закону 
про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
посилення захисту прав 
акціонерів 

до 30 березня НКЦПФР 
Мінекономрозвитку  

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону 

НКЦПФР 
Мінекономрозвитку 

147. Капіталізація державних банків (Програма) капіталізація АТ “Ощадбанк” та 
АТ “Укрексімбанк” 

протягом року Мінфін 

148. Удосконалення законодавства щодо 
функціонування товарного біржового ринку з 
метою забезпечення прозорого ціноутворення на 
товарних біржах та побудови системи ефективного 
нагляду за ними. 
Забезпечення на законодавчому рівні 
врегулювання та практичного запровадження 
фінансових інструментів на ринках 
сільськогосподарської продукції (ф’ючерсні і 
форвардні контракти, у тому числі укладені на 
світових товарних та фондових біржах) (Угода)

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту Закону України “Про 
товарний біржовий ринок” 

до 30 квітня Мінекономрозвитку 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону 

Мінекономрозвитку 

149. Реформування транспортної інфраструктури 1) забезпечення реєстрації у до 31 березня Мінінфраструктури  
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

(Стратегія). 
Створення публічного акціонерного товариства 
“Українська залізниця” як холдингової компанії, 
виділення дочірніх ефективних вертикально 
інтегрованих компаній за видами діяльності на 
принципах прозорості, ліквідації перехресного 
субсидіювання між видами діяльності, реалізація 
непрофільних активів Укрзалізниці (Угода) 

встановленому порядку ПАТ 
“Українська залізниця” 
2) розроблення та прийняття 
нормативно-правових актів 
стосовно передачі непрофільних 
активів підприємств залізничного 
транспорту загального 
користування Фонду державного 
майна 

до 30 жовтня Мінінфраструктури 
Фонд державного 
майна 

150. Розмежування господарських функцій і 
функцій державного управління (господарські 
функції передаються до ПАТ “Українська 
залізниця”, 100 відсотків акцій якого закріплені в 
державній власності, а функції державного 
управління — відповідним органам державної 
виконавчої влади) (Угода) 

1) проведення структурних 
перетворень ПАТ “Українська 
залізниця” з метою створення 
вертикально інтегрованої системи 
управління

протягом року Мінінфраструктури 
Мін’юст  

2) впровадження фінансово-
економічної моделі, що дає 
можливість забезпечити прозорий 
розподіл фінансових потоків за 
видами діяльності, у тому числі 
проведення тендерів на залізниці

протягом року  Мінінфраструктури 
Мінфін  

151. Утворення Національної комісії з 
регулювання транспорту. Поступова ліквідація 
перехресного субсидіювання між вантажними та 
пасажирськими перевезеннями і впровадження 
механізмів компенсації збитків перевізникам від 
здійснення пасажирських перевезень за тарифами, 
що є нижчими, ніж економічно обґрунтовані 
(Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до законів України щодо 
утворення Національної комісії з 
регулювання транспорту та 
поступової ліквідації 
перехресного субсидіювання між 

до 16 березня Мінінфраструктури  
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

вантажними та пасажирськими 
перевезеннями 

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону 

Мінінфраструктури  

152. Прийняття нового закону про залізничний 
транспорт, що передбачає збереження монополії 
держави відносно володіння об’єктами 
інфраструктури залізничного транспорту (полотно 
та пов’язані з ним об’єкти, об’єкти, що 
забезпечують безпеку та виконання 
диспетчерських функцій тощо) та локомотивами, 
створення конкурентного ринку перевізників, 
забезпечення рівного доступу всіх суб’єктів 
господарювання до об’єктів інфраструктури та 
тяги для здійснення вантажних перевезень (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту Закону України “Про 
залізничний транспорт” (нова 
редакція)

до 30 жовтня Мінінфраструктури  

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону  

Мінінфраструктури  

3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України щодо 
затвердження Правил 
рівноправного доступу до 
інфраструктури залізничного 
транспорту

у двомісячний строк 
з дня опублікування 
Закону України “Про 
залізничний 
транспорт” (нова 
редакція) 

Мінінфраструктури  

 4) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України щодо 
затвердження Порядку 
державного замовлення на 
соціальні (публічні) послуги усіх 

у двомісячний строк 
з дня опублікування 
Закону України “Про 
залізничний 
транспорт” (нова 
редакція) 

Мінінфраструктури  
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

сегментів пасажирських 
перевезень залізничним 
транспортом, який 
передбачатиме, зокрема, механізм 
компенсації з бюджетів різних 
рівнів різниці між встановленим 
рівнем тарифів та економічно 
обґрунтованим їх рівнем 

 5) підготовка до реформування 
системи тарифоутворення на 
послуги з перевезення 
залізничним транспортом 
шляхом: 
проведення моніторингу 
розділення витрат за видами 
послуг: інфраструктура, 
перевезення вантажів (у тому 
числі виділення витрат на тягу), 
перевезення пасажирів за видами 
сполучень; 
проведення аналізу витрат на 
надання кожного виду послуг 
залізничного транспорту; 
проведення аналізу витрат на 
надання послуг у соціальному 
сегменті перевезень пасажирів

протягом року Мінінфраструктури 

153. Залучення приватних інвестицій для розвитку 
стратегічних об’єктів портової інфраструктури на 

1) затвердження Методики 
розрахунку ставок портових 

до 30 червня Мінінфраструктури 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

умовах, визначених Законом України “Про 
морські порти”. Захист інтересів інвесторів 
(Угода) 

зборів
2) затвердження Порядку та умов 
укладення договорів, на підставі 
яких здійснюється компенсація 
інвестицій, залучених суб’єктами 
господарювання у стратегічні 
об’єкти портової інфраструктури

до 30 квітня Мінінфраструктури 

154. Приватизація цілісних майнових комплексів, 
що забезпечує стивідорну діяльність у морських 
портах, відповідно до Закону України “Про 
морські порти” (Угода) 

розроблення та прийняття 
нормативно-правових актів щодо 
скорочення переліку державних 
підприємств, які належать до 
сфери управління 
Мінінфраструктури, шляхом: 
розширення переліку об’єктів 
права державної власності 
(державних підприємств), які 
можуть бути приватизовані, у 
результаті прийняття нової 
редакції Закону України “Про 
перелік об’єктів права державної 
власності, що не підлягають 
приватизації”; 
передачі державних підприємств 
Фонду державного майна для 
приватизації

до 30 березня Мінінфраструктури  

155. Прийняття Закону України “Про внутрішній 
водний транспорт” для встановлення загальних 
правил здійснення перевезень внутрішніми 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внутрішній 

до 30 червня  Мінінфраструктури  
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

водами, управління портовою інфраструктурою, 
порядку доступу до неї, порядку провадження 
комерційної діяльності в річкових портах, підходів 
до закріплення об’єктів портової інфраструктури в 
державній власності або їх приватизації. 
Забезпечення збереження державної власності на 
стратегічні об’єкти портової інфраструктури, 
зокрема причали та інші гідротехнічні споруди 
(Угода). 
Розвиток портової та залізничної інфраструктури 
для нарощення експорту (Програма) 

водний транспорт
2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону  

Мінінфраструктури 

3) розроблення та прийняття 
нормативно-правового акта щодо 
розділення адміністративної 
функції та функції забезпечення 
безпеки судноплавства, з одного 
боку, і функції провадження 
господарської діяльності, з 
іншого

у місячний строк з 
дня опублікування 
Закону України  
“Про внутрішній 
водний транспорт” 

Мінінфраструктури  

 4) розроблення та прийняття 
нормативно-правового акта щодо 
введення єдиного річкового 
збору, сплата якого дасть змогу 
забезпечити підтримання у 
належному стані річкових шляхів

у місячний строк з 
дня опублікування 
Закону України  
“Про внутрішній 
водний транспорт” 

Мінінфраструктури 

 5) здійснення заходів щодо 
удосконалення тарифного 
регулювання на річковому 
транспорті 

у місячний строк з 
дня опублікування 
Закону України  
“Про внутрішній 
водний транспорт”

Мінінфраструктури 

 
 6) затвердження Положення про 

систему управління безпекою 
об’єктів портової інфраструктури 
на морському та річковому 

до 15 грудня  Мінінфраструктури 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

транспорті
 7) будівництво та розвиток 

стратегічних об’єктів портової 
інфраструктури, що перебувають 
на балансі державного 
підприємства “Адміністрація 
морських портів України”, а саме: 
завершення будівництва 
контейнерного термінала на 
Карантинному молу Одеського 
морського порту; 
будівництво причалу № 1-з 
Одеського морського порту для 
перевантаження зернових 
вантажів; 
будівництво 1-го і 2-го колін та 
нової частини 3-го коліна 
морського підхідного каналу 
порту “Южний”; 
реконструкція морського 
підхідного каналу та внутрішніх 
водних підходів до 
глибоководних причалів порту 
“Южний”; 
реконструкція акваторії 1-го 
ковша Сухого лиману та 
підхідного каналу Іллічівського 
морського порту;

протягом року Мінінфраструктури  
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

будівництво причалу № 8 
Миколаївського морського порту; 
реконструкція транспортної 
естакади Одеського морського 
порту

156. Передача доріг місцевого значення до сфери 
управління облдержадміністрацій з одночасною 
передачею джерел фінансових ресурсів, 
необхідних для виконання відповідних функцій 
(Угода) 

передача доріг місцевого 
значення до сфери управління 
облдержадміністрацій 

протягом року Укравтодор 
Мінінфраструктури 
Мінфін 
місцеві 
держадміністрації 

157. Розмежування функцій замовника та 
виконавця будівництва, ремонту та утримання 
доріг шляхом створення на базі ВАТ “ДАК 
“Автомобільні дороги України” регіональних 
компаній та їх подальшої приватизації (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України щодо внесення 
змін до Концепції реформування 
системи державного управління 
автомобільними дорогами 
загального користування, 
схваленої розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 20 
серпня 2008 р. № 1096  

до 31 березня Мінінфраструктури 

 2) реорганізація ПАТ “ДАК 
“Автомобільні дороги України” 
шляхом виділення 25 акціонерних 
товариств з метою передачі акцій 
утворених товариств із сфери 
управління Укравтодору до сфери 
управління облдержадміністрацій

протягом року Мінінфраструктури 
Укравтодор 
Мінекономрозвитку 
Мінфін 
Фонд державного 
майна 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

158. Створення конкурентно-сприятливого 
середовища в дорожній галузі для реалізації 
проектів державно-приватного партнерства 
(Угода) 

внесення змін до законодавства, 
що регулює питання державно-
приватного партнерства в 
дорожній галузі

протягом року Мінінфраструктури 
Укравтодор 
Мінекономрозвитку 

159. Включення до контрактів на будівництво 
автомобільних доріг обов’язкової умови про 
взяття підрядником зобов’язань із забезпечення 
гарантійного строку служби елементів 
автомобільної дороги з обов’язковим 
оприлюдненням відповідних умов контрактів, про 
підтримку після введення в експлуатацію та 
відповідальність за невиконання таких положень 
(Угода) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів нормативно-правових 
актів щодо адаптації 
національного законодавства та 
імплементації положень типових 
контрактів Міжнародної 
федерації інженерів-
консультантів (FIDIC) 

до 31 грудня Мінінфраструктури 

160. Запровадження контрактів на експлуатаційне 
утримання автодоріг тривалого строку дії (п’ять — 
сім років). Забезпечення їх новою системою 
кількісних показників для оцінки результатів 
роботи підрядника, що корелює з рівнем безпеки 
та споживчими якостями автодоріг (Угода) 

1) реалізація пілотного проекту 
експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг загального 
користування тривалого строку 
дії

до 31 грудня Мінінфраструктури 
Укравтодор 

2) розроблення перспективних 
проектів експлуатаційного 
утримання автомобільних доріг 
загального користування 
тривалого строку дії 

до 31 грудня Мінінфраструктури 
Укравтодор 

161. Здійснення державою ефективного контролю 
за дотриманням норм вагового навантаження для 
доріг загального користування і місцевих доріг, у 
тому числі із застосуванням систем 
автоматизованого контролю та введенням 

розроблення та прийняття 
нормативно-правових актів щодо 
здійснення контролю за 
дотриманням норм вагового 
навантаження 

до 31 грудня Мінінфраструктури 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

сезонних обмежень (Угода) 
162. Впровадження європейських стандартів 
будівництва, ремонту та утримання доріг з 
використанням конкурентоспроможних та 
перспективних вітчизняних матеріалів та 
технологій. Перехід на планово-попереджувальну 
стратегію утримання автомобільних доріг (Угода) 

проведення аналізу європейських 
стандартів будівництва, ремонту 
та утримання автомобільних 
доріг; 
розроблення плану заходів щодо 
впровадження європейських 
стандартів 

до 31 грудня Мінінфраструктури 
Укравтодор  

163. Вдосконалення системи оплати за проїзд 
автомобільними дорогами великовагового 
транспорту (загальна вага 12 тонн і більше) та 
визначення механізму спрямування залучених 
коштів на утримання, ремонт і будівництво доріг 
(Угода) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів нормативно-правових 
актів щодо впровадження плати 
за проїзд автомобільними 
дорогами загального 
користування великовантажними 
транспортними засобами

до 15 грудня Мінінфраструктури 

164. Організація та безпека дорожнього руху. 
Перегляд діючих програм з підвищення рівня 
безпеки дорожнього руху та прийняття 
скоординованого плану дій на п’ять років з 
забезпечення безпеки дорожнього руху (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про 
затвердження плану дій з безпеки 
дорожнього руху на період до 
2020 року

до 30 березня МВС 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 

 2) запровадження європейських 
стандартів перевезення вантажів 
та пасажирів автомобільним 
транспортом 

протягом року Мінінфраструктури  
МВС 
(відповідно до 
компетенції) 

165. Внесення змін до Закону України “Про 1) розроблення та подання до 20 березня МВС
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

дорожній рух” з визначенням системи управління 
безпекою дорожнього руху (Угода) 

Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Закону України “Про дорожній 
рух”

Мінінфраструктури 

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону  

МВС 
Мінінфраструктури 

166. Прийняття законодавчої бази та 
запровадження системи автоматичної фіксації 
порушень правил дорожнього руху (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про 
запровадження системи 
автоматичної фіксації порушень 
правил дорожнього руху 

до 30 червня МВС 
Мінінфраструктури 

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону  

МВС 

167. Приведення нормативних актів, що 
регулюють питання розміщення реклами, у 
відповідність з європейськими вимогами з безпеки 
дорожнього руху (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України щодо заборони 
розміщення рекламоносіїв у 
межах смуги відведення 
автомобільних доріг загального 
користування

до 30 квітня Мінінфраструктури 

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону  

Мінінфраструктури 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

168. Встановлення чіткого розміру 
відповідальності за кожне порушення правил 
дорожнього руху, скасування визначення в 
законодавстві такої відповідальності, як “вилка” 
штрафів (Угода) 

1) проведення громадського 
обговорення щодо встановлення 
фіксованого розміру 
відповідальності за кожне 
порушення правил дорожнього 
руху  

до 30 червня  МВС 
Мін’юст 
Мінфін 

2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
пропозицій щодо нормативно-
правового врегулювання питання 
встановлення фіксованого 
розміру відповідальності за кожне 
порушення правил дорожнього 
руху 

до 30 вересня МВС 
Мін’юст 
Мінфін 

169. Передача на муніципальний рівень 
повноважень із встановлення методик розрахунку 
тарифів на перевезення в межах відповідної 
адміністративної одиниці (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до деяких законів України щодо 
тарифоутворення у сфері міського 
електричного та автомобільного 
транспорту

до 30 червня Мінінфраструктури  

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону  

Мінінфраструктури 

170. Створення умов для підписання угоди з ЄС 
про єдиний повітряний простір (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
пропозицій щодо особи, яка 
уповноважується на підписання 
Угоди між Україною та ЄС про 

до 30 березня Мінінфраструктури 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Спільний авіаційний простір
 2) підписання Угоди між Україною 

та ЄС про Спільний авіаційний 
простір у пакеті з трьома 
домовленостями (щодо зближення 
систем сертифікації авіаційних 
виробів, оновлених робочих 
домовленостей між 
Державіаслужбою та 
Європейським агентством з 
безпеки польотів (EASA) щодо 
співробітництва та участі у 
програмі SAFA ЄС

до 30 грудня Мінінфраструктури 
Державіаслужба 

 3) розроблення проектів 
нормативно-правових актів щодо 
адаптації та імплементації 
європейських норм, правил та 
практик, пов’язаних з реалізацією 
положень Угоди між Україною та 
ЄС про Спільний авіаційний 
простір

до 30 грудня Мінінфраструктури 

171. Призначення перевізників на повітряні 
маршрути на підставі прозорих тендерних умов 
(Угода) 

розроблення та прийняття 
нормативно-правових актів щодо 
призначення перевізників на 
повітряні маршрути на підставі 
прозорих тендерних умов

протягом року Мінінфраструктури 

172. Програма розвитку туризму (Стратегія) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 

до 30 вересня Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

пропозицій щодо нормативно-
правового врегулювання питань 
розвитку туризму 

173. Реформування житлово-комунального 
господарства (Стратегія). 
Надання власникам житла механізмів для 
ефективного управління та забезпечення житла 
якісними послугами. 
Удосконалення діяльності об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку, в тому 
числі шляхом запровадження обов’язковості 
рішень ОСББ для всіх власників у будинках, де 
створено ОСББ, запровадження справедливого 
порядку визначення голосів, які належать 
кожному співвласнику, чіткого закріплення 
відповідальності власників стосовно один одного, 
ОСББ та третіх осіб. 
Створення законодавчої бази для прийняття 
рішень загальними зборами в багатоквартирних 
будинках, де власники не об’єдналися в ОСББ, 
надання можливості отримання власниками 
квартир у будинку інформації з реєстру про 
належність квартир у таких будинках іншим 
власникам (Угода)

1) супроводження проекту Закону 
України “Про особливості 
здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку” 
(реєстраційний номер 1565) у 
Верховній Раді України  

до прийняття 
відповідного закону 

Мінрегіон 

2) розроблення проектів 
нормативно-правових актів, що 
спрямовані на реалізацію Закону 
України “Про особливості 
здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку” 

у шестимісячний 
строк з дня 
опублікування 
Закону України “Про 
особливості 
здійснення права 
власності у 
багатоквартирному 
будинку” 

Мінрегіон 

 
174. Надання власникам житла у багатоквартирних 
будинках права самостійно обирати форму 
отримання послуг від природних монополістів з 
водопостачання, водовідведення, теплопостачання 

1) супроводження проекту Закону 
України “Про житлово-
комунальні послуги” 
(реєстраційний номер 1581) у 

до прийняття 
відповідного закону 

Мінрегіон 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

або шляхом укладення прямих договорів з 
власниками квартир або через управителів житла. 
Запровадження ринкових умов господарювання 
надавачів послуг з управління житлом. 
Усунення регуляторних бар’єрів для створення 
ринку управління житлом, запровадження вільних 
цін на послуги з управління житлом. 
Встановлення на законодавчому рівні правил 
роботи, обов’язків та відповідальності надавачів 
послуг з управління житлом. 
Запровадження оплати за фактично спожиті 
природний газ, теплову енергію, послуги з 
централізованого водопостачання шляхом 
запровадження 100-відсоткового комерційного 
обліку (Угода)

Верховній Раді України  
2) розроблення проектів 
нормативно-правових актів, що 
спрямовані на реалізацію Закону 
України “Про житлово-
комунальні послуги”  

у шестимісячний 
строк з дня 
опублікування 
Закону України “Про 
житлово-комунальні 
послуги” (нова 
редакція) 

Мінрегіон 

175. Забезпечення сталого функціонування та 
розвитку комунальних систем централізованого 
водопостачання, водовідведення та 
теплопостачання і прозорості ціноутворення у 
зазначених сферах для споживачів. 
Запобігання неконтрольованому відключенню 
об’єктів від систем централізованого 
теплопостачання шляхом запровадження у схемах 
теплопостачання населених пунктів механізму, 
відповідно до якого органи місцевого 
самоврядування визначають територію, в межах 
якої може діяти тільки конкретна система 
теплопостачання (централізована чи 
автономна/індивідуальна) (крім новобудов). 
Установлення чіткої відповідальності споживачів 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення 
відносин у сфері 
теплопостачання, надання послуг 
з централізованого опалення та 
централізованого постачання 
гарячої води 

до 30 жовтня Мінрегіон 
НКРЕКП  

2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Закону України “Про питну 

до 30 жовтня Мінрегіон 
НКРЕКП  



 121

Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

за самовільне користування тепловою енергією та 
від’єднання/відключення від теплових 
мереж/внутрішньобудинкових систем 
централізованого опалення. 
Встановлення вимог стосовно публічності 
обговорення членами відповідних громад планів 
щодо зміни схем теплопостачання. 
Створення умов для розвитку конкуренції на 
ринку виробництва тепла, в тому числі шляхом 
визначення порядку сплати вартості будівництва 
та/або реконструкції теплових мереж для 
приєднання нового об’єкта генерації теплової 
енергії до теплових мереж. Відмова від втручання 
на державному рівні в господарську діяльність 
підприємств теплопостачання, водопостачання та 
водовідведення, в тому числі скасування рахунків 
із спеціальним режимом використання за умови 
стабілізації розрахунків за енергоносії. 
Оприлюднення органом, що здійснює державне 
регулювання в сферах енергетики та комунальних 
послуг, та органами місцевого самоврядування 
інформації про обґрунтування зміни тарифів та їх 
складових для споживачів на відповідних 
територіях діяльності ліцензіатів (Угода)

воду та питне водопостачання”

176. Збільшення частки утилізації твердих 
побутових відходів, їх максимального повторного 
залучення у господарський обіг як вторинних 
ресурсів. 
Надання органам місцевого самоврядування 
повноважень на встановлення тарифів на послуги 

1) супроводження проекту Закону 
України “Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України у сфері поводження з 
побутовими відходами” 
(реєстраційний номер 1742) у 

до прийняття 
відповідного закону 

Мінрегіон 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

з перероблення та захоронення побутових відходів 
(Угода) 

Верховній Раді України  
2) розроблення проектів 
нормативно-правових актів, що 
спрямовані на реалізацію Закону 
України “Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України у сфері поводження з 
побутовими відходами” 

у шестимісячний 
строк з дня 
опублікування 
Закону України  
“Про внесення змін 
до деяких 
законодавчих актів 
України у сфері 
поводження з 
побутовими 
відходами”

Мінрегіон 

 3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України щодо внесення 
змін до Порядку формування 
тарифів на послуги з вивезення 
побутових відходів, 
затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 26 
липня 2006 р. № 1010 

у тримісячний строк 
з дня опублікування 
Закону України  
“Про внесення змін 
до деяких 
законодавчих актів 
України у сфері 
поводження з 
побутовими 
відходами”

Мінрегіон 

177. Запровадження принципу “поновної 
відповідальності виробника товарів в тарі та 
упаковці” за утилізацію відходів тари та упаковки 
відповідно до вимог директив ЄС та створення 
прозорого механізму фінансування виробниками 
товарів в тарі та упаковці утилізації тари та 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про упаковку та 
відходи упаковки

до 30 квітня Мінприроди 
Мінрегіон  

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 

до прийняття 
відповідного закону

Мінприроди 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

упаковки (Угода).
Запровадження принципу “забруднювач платить” 
та розширеної відповідальності виробника, 
зокрема упаковки, що передбачає відповідальність 
виробника (первинного імпортера) за весь 
життєвий цикл продукції, включно з покладенням 
відповідальності (безпосередньої та/або 
фінансової) за поводження з відходами цієї 
продукції (Угода) 

України 
3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України щодо визнання 
такими, що втратили чинність, 
постанов Кабінету Міністрів 
України від 26 липня 2001 р. 
№ 915 “Про впровадження 
системи збирання, заготівлі та 
утилізації відходів як вторинної 
сировини”, від 20 січня 2010 р. № 
39 “Про затвердження Порядку 
використання коштів, що 
надходять як плата за послуги з 
організації збирання, заготівлі та 
утилізації використаних 
пакувальних матеріалів і тари” і 
від 17 вересня 2002 р. № 1393 
“Про затвердження Статуту 
Державного підприємства з 
питань поводження з відходами 
як вторинною сировиною та 
складу його наглядової ради”

до 30 квітня Мінекономрозвитку 
Мінприроди 
Мінфін 

4) скасування спільного наказу 
Мінекономрозвитку, Мінприроди 
та Держмитслужби від 30 липня 
2009 р. № 789/414/709 “Про 
затвердження Порядку здійснення 

до 30 квітня Мінекономрозвитку 
Мінприроди 
Мінфін  
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

митного оформлення імпортних 
товарів у тарі і пакувальних 
матеріалах”

178. Забезпечення дотримання вимог директив ЄС 
про полігони відходів у системі ціноутворення на 
захоронення відходів (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України щодо внесення 
змін до Правил надання послуг з 
вивезення побутових відходів, 
затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 
грудня 2008 р. № 1070 

у тримісячний строк 
з дня опублікування 
Закону України  
“Про внесення змін 
до деяких 
законодавчих актів 
України у сфері 
поводження з 
побутовими 
відходами”

Мінрегіон 
Мінприроди  

 2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України щодо внесення 
змін до Порядку проведення 
конкурсу на надання послуг з 
вивезення побутових відходів, 
затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 16 
листопада 2011 р. № 1173

у тримісячний строк 
з дня опублікування 
Закону України  
“Про внесення змін 
до деяких 
законодавчих актів 
України у сфері 
поводження з 
побутовими 
відходами”

Мінрегіон 
Мінприроди 
 

 3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту нормативно-правового 
акта про затвердження технічного 
регламенту про захоронення 
відходів

до 30 листопада Мінекономрозвитку 
Мінприроди 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

179. Підвищення енергетичної безпеки держави 
шляхом забезпечення енергоефективності, 
енергоощадності та розвитку альтернативної 
енергетики в житлово-комунальній сфері. 
Прийняття Закону про енергетичну ефективність 
будівель, що реалізує вимоги директив ЄС щодо 
енергетичних характеристик будівель, у тому 
числі в частині встановлення мінімальних вимог 
до енергетичної ефективності будівель, 
будівництва будівель з майже нульовим рівнем 
споживання енергії, запровадження механізмів 
енергетичної сертифікації будівель, визначення 
принципів державної підтримки заходів з 
енергоефективності (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про енергетичну 
ефективність будівель  

до 15 березня Мінрегіон 
Держенергоефектив-
ності 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України  

до прийняття 
відповідного закону  

Мінрегіон 
Держенергоефектив-
ності 

180. Створення механізму державної підтримки 
заходів з енергоефективності в житлових будинках 
та установах бюджетної сфери, в тому числі через 
спрямування на енергоефективність зекономлених 
коштів державного бюджету внаслідок зменшення 
споживання газу за рахунок здійснених інвестицій 
в енергоефективні заходи (револьверний механізм) 
(Угода) 

розроблення та прийняття 
проектів нормативно-правових 
актів щодо: 
спрямування коштів державного 
бюджету, зекономлених за 
рахунок зменшення споживання 
газу, на фінансування заходів з 
енергоефективності; 
затвердження заходів з 
енергоефективності в житлових 
будинках, установах бюджетної 
сфери та на підприємствах 
теплопостачання

до 30 червня Мінрегіон 
Держенергоефектив-
ності 

181. Залучення приватних інвестицій у 1) супроводження проекту Закону до прийняття Мінрегіон 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

підвищення енергоефективності об’єктів 
державної та комунальної власності (школи, вищі 
навчальні заклади, лікарні тощо), в тому числі 
створення правових підстав для розвитку 
механізмів енергосервісного підряду в бюджетній 
сфері, встановлення можливості укладення 
довгострокових договорів на продаж тепла, що 
вироблено з альтернативних джерел, для 
бюджетних установ. 
Законодавче запровадження захищених ринкових 
механізмів інвестування в енергомодернізацію 
(енергосервісні контракти) для масштабного 
залучення приватних інвестицій в 
енергоефективність, значного зменшення 
енерговитрат у державному та комунальному 
секторі економіки і мінімізації зовнішньої 
енергозалежності держави (Угода) 

України “Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України 
(щодо запровадження нових 
інвестиційних можливостей, 
гарантування прав та законних 
інтересів суб’єктів 
підприємницької діяльності для 
проведення масштабної 
енергомодернізації)” 
(реєстраційний номер 1409) у 
Верховній Раді України 

відповідного закону

2) супроводження проекту Закону 
України “Про запровадження 
нових інвестиційних 
можливостей, гарантування прав 
та законних інтересів суб’єктів 
підприємницької діяльності для 
проведення масштабної 
енергомодернізації” 
(реєстраційний номер 1313) у 
Верховній Раді України 

до прийняття 
відповідного закону 

Мінрегіон 

182. Надання органам місцевого самоврядування 
повноважень встановлювати ціни на теплову 
енергію, що вироблена з альтернативних джерел 
енергії (до певного обсягу виробництва), 
здійснення ліцензування суб’єктів виробництва 
теплової енергії із альтернативних джерел енергії 
місцевими держадміністраціями (до певного 
обсягу виробництва). Залишення за Національною 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Закону України “Про 
теплопостачання” щодо передачі 
органам місцевого 
самоврядування права на видачу 
ліцензій та встановлення тарифу 

30 червня Мінрегіон 
Держенергоефектив-
ності 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

комісією, що здійснює державне регулювання в 
сферах енергетики та комунальних послуг, 
повноважень з ліцензування виробників теплової 
енергії з альтернативних джерел та встановлення 
цін на таку енергію (вище певного обсягу 
виробництва) (Угода) 

на виробництво теплової енергії з 
альтернативних видів палива 
2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону  

Мінрегіон 
Держенергоефектив-
ності 

183. Будівництво і реконструкція житла згідно з 
новими стандартами енергоефективності 
(підготовка нових державних будівельних норм та 
стандартів енергоефективності) (Програма ) 

розроблення нових державних 
будівельних норм і стандартів з 
питань енергоефективності 
житла, що збудоване або 
реконструюється 

постійно  Мінрегіон 

184. Програма збереження навколишнього 
природного середовища (Стратегія) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Закону України “Про Основні 
засади (стратегію) державної 
екологічної політики України на 
період до 2020 року” 

до 30 вересня  Мінприроди 

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінприроди 

 3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України про 
затвердження Національного 
плану дій з охорони 
навколишнього природного 

до 1 грудня  Мінприроди 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

середовища на 2016—2020 роки
185. Реформування системи управління сферою 
охорони довкілля з метою перетворення її на 
інтегровану систему, яка здатна забезпечити 
реалізацію проєвропейських реформ та 
ліквідувати корупційні схеми у сфері управління 
та охорони довкілля. Координація роботи органів 
виконавчої влади профільного міністерства, 
державних агентств лісових, водних, земельних 
ресурсів, Держекоінспекції та інших органів, які 
виконують функції чи завдання у сфері охорони 
довкілля, для гармонізації законодавства та 
ефективного моніторингу довкілля. Відновлення 
державного органу у сфері управління заповідною 
справою (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення вимог 
стосовно охорони навколишнього 
природного середовища під час 
вирішення питань вилучення 
(викупу), надання, зміни 
цільового призначення земельних 
ділянок

до 30 червня  Мінприроди 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінприроди 

3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Водного і Земельного кодексів 
України щодо врегулювання 
питань встановлення 
прибережних захисних смуг 
водних об’єктів та дотримання 
обмеженого режиму 
господарської діяльності на 
відповідних територіях 

до 30 червня  Мінприроди 

 4) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінприроди 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

 5) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту Національного плану дій 
щодо боротьби з деградацією 
земель та опустелюванням

до 31 березня  Мінприроди 

 6) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про внесення 
змін до Порядку визначення 
розмірів і меж водоохоронних зон 
та режиму ведення господарської 
діяльності в них, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 8 травня 1996 р. 
№ 486, яким передбачити, 
зокрема: 
децентралізацію погоджувальних 
процедур; 
відображення у проектах 
землеустрою щодо визначення 
розмірів і меж водоохоронних зон 
меж земель, щодо яких 
законодавством встановлено інші 
обмеження у використанні 
(прибережні захисні смуги, 
заплави малих річок тощо)

до 30 квітня  Мінприроди 

 7) розроблення та подання до 30 червня Мінприроди 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Кабінетові Міністрів України 
проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України про схвалення 
Концепції реформування 
державної системи моніторингу 
навколишнього природного 
середовища

 8) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України щодо внесення 
змін до Положення про державну 
систему моніторингу довкілля, 
затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 30 
березня 1998 р. № 391 

до 30 листопада  Мінприроди 

 
 9) розроблення та подання 

Кабінетові Міністрів України 
проекту закону щодо спрощення 
процедури надання в 
користування на умовах оренди 
водних об’єктів

до 30 червня  Мінприроди 

 10) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінприроди 

 11) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту нормативно-правового 

до 30 червня  Мінприроди 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

акта щодо затвердження Порядку 
формування та ведення реєстру 
постів (пунктів, станцій, 
моніторингових ділянок) 
спостережень за об’єктами 
навколишнього природного 
середовища

 12) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту нормативно-правового 
акта щодо утворення Державного 
агентства заповідної справи 

до 30 червня  Мінприроди 

 13) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України про передачу 
до сфери управління Державного 
агентства заповідної справи 
установ природно-заповідного 
фонду загальнодержавного 
значення, які на сьогодні 
перебувають у сфері управління 
Держлісагентства та МОН

до 1 вересня  Мінприроди  

 14) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Закону України “Про 
природно-заповідний фонд 
України” щодо розвитку 

до 30 листопада Мінприроди 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

природно-заповідної справи
 15) супроводження зазначеного 

проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінприроди 

 16) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до деяких законів України щодо 
передачі Держекоінспекції 
функцій із здійснення державного 
нагляду (контролю) в частині 
дотримання вимог земельного 
законодавства, використання та 
охорони земель усіх категорій та 
форм власності, родючості 
ґрунтів; збереження, охорони, 
використання і відтворення 
водних живих ресурсів 

до 30 травня Мінприроди 

 17) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінприроди 

186. Забезпечення поетапного приведення 
законодавства у відповідність з директивами ЄС, 
впровадження яких є невід’ємною частиною 
виконання Угоди про асоціацію між Україною, з 
однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами—членами, з іншої сторони 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про охорону 
озонового шару

до 30 травня Мінприроди  

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінприроди  
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

(додаток XXX до глави 6 “Навколишнє 
середовище” розділу V “Економічне та галузеве 
співробітництво”) (Угода) 
187. Розроблення та запровадження процедур 
оцінювання впливу державних і приватних 
проектів на навколишнє середовище відповідно до 
Директиви № 2011/92/ЄС та процедури оцінки 
впливу планів і програм на навколишнє природне 
середовище відповідно до Директиви № 
2001/42/ЄС (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про стратегічну 
екологічну оцінку

до 30 вересня  Мінприроди 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінприроди 

3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону, що встановлює 
чіткі вимоги до процедури оцінки 
впливу на навколишнє природне 
середовище, зокрема в разі 
транскордонного впливу 

до 29 травня  Мінприроди 

 4) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінприроди 

 5) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів нормативно-правових 
актів про внесення змін до актів 
законодавства у зв’язку з 
прийняттям зазначеного закону

до 30 листопада  Мінприроди 

 6) розроблення та подання до 30 вересня Мінприроди 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Кабінетові Міністрів України 
проекту нормативно-правового 
акта, що визначає об’єкти та види 
діяльності, які підлягають оцінці 
впливу на навколишнє природне 
середовище  

188. Реформування системи державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони довкілля з метою 
зменшення частоти проведення перевірок та 
підвищення їх ефективності, забезпечення 
дотримання принципу “якість перевірок, а не 
кількість”. Передбачення створення єдиного 
контролюючого органу у сфері довкілля та 
передача йому всіх функції контролю у цій сфері 
та врахування в його компетенції вимог 
Директиви № 2010/75/ЄС про промислові викиди 
(всеохоплююче запобігання і контроль 
забруднень) та Директиви № 96/82/ЄС про 
контроль за загрозами значних небезпек, 
пов’язаних з небезпечними речовинами, із змінами 
і доповненнями, внесеними Директивою 
№ 2003/105/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003. 
Забезпечення контролю за підставами надання 
ліцензій та відповідністю діяльності ліцензії, 
виданій підприємствам у сфері поводження з 
небезпечними відходами на виконання вимог ЄС 
щодо управління відходами відповідно до 
Директиви № 2008/98/ЄС про відходи 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів нормативно-правових 
актів щодо внесення відповідних 
змін до законодавства у зв’язку з 
ліквідацією 
Держсільгоспінспекції та 
частковою передачею її функцій 
до Держекоінспекції  

до 30 червня  Мінприроди 
Мінагрополітики 

2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
пропозицій щодо внесення змін 
до нормативно-правових актів у 
частині скасування вимог щодо 
здійснення Держекоінспекцією 
заходів державного нагляду 
(контролю) в пунктах пропуску 
через державний кордон щодо 
контролю за ізольованим 
баластом 

до 31 березня Мінприроди 

3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 

до 30 листопада Мінприроди 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

(підприємство може мати ліцензію, видавати 
документи про те, що забезпечує 
утилізацію/переробку небезпечних відходів, що не 
відповідає дійсності через відсутність виробничих 
потужностей та людських ресурсів, які і мають 
бути підставою видачі ліцензії) (Угода) 

проекту постанови Кабінету 
Міністрів України щодо внесення 
змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 4 липня 
2001 р. № 756 “Про затвердження 
переліку документів, які 
додаються до заяви про видачу 
ліцензії для окремого виду 
господарської діяльності” 

 4) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про передачу 
функцій державного нагляду 
(контролю) від Держрибагентства 
до Держекоінспекції 

до 29 травня  Мінприроди  
Мінагрополітики 

189. Створення єдиної уніфікованої електронної 
системи доступу до інформації про дозволи, звіти, 
матеріали перевірок у сфері довкілля (PRTR+) для 
органів влади та громадськості з метою надання 
доступу кожному громадянину до такої інформації 
та підвищення ефективності електронного 
врядування у сфері охорони довкілля. Система 
включатиме дозволи, звіти, матеріали перевірок у 
сфері охорони довкілля та надасть можливість 
подавати документи на отримання дозволів в 
електронній формі (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про ратифікацію 
протоколу до Орхуської конвенції 
про регістри викидів та 
перенесення забруднювачів

до 31 серпня  Мінприроди 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінприроди 

3) утворення робочої групи з 
розроблення проекту Концепції 
створення єдиної уніфікованої 

до 31 березня Мінприроди 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

електронної системи доступу до 
інформації про дозволи, звіти, 
матеріали перевірок у сфері 
охорони навколишнього 
природного середовища з метою 
надання кожному громадянину 
доступу до такої інформації та 
підвищення ефективності 
електронного урядування у 
зазначеній сфері 

 4) проведення за участю 
представників заінтересованих 
органів виконавчої влади та 
громадськості заходів (засідань за 
круглим столом, семінарів) з 
питань розроблення технології та 
впровадження єдиної 
уніфікованої електронної системи 
доступу до інформації про 
дозволи, звіти, матеріали 
перевірок у сфері охорони 
навколишнього природного 
середовища з метою надання 
кожному громадянину доступу до 
такої інформації та підвищення 
ефективності електронного 
урядування у зазначеній сфері 

протягом року Мінприроди 

190. Розроблення та запровадження моделі 
управління водними ресурсами з урахуванням 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 

до 29 травня  Мінприроди 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

басейнового принципу управління та 
гідрографічного районування території (Угода) 

проекту закону про внесення змін 
до Водного кодексу України
2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінприроди  

191. Розроблення системи контролю за генетично 
модифікованими організмами на виконання 
Директиви № 2001/18/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 12 березня 2001 р. про 
вивільнення у навколишнє природне середовище 
генетично модифікованих організмів та про 
скасування Директиви Ради № 90/220/ЄЕС із 
змінами і доповненнями, внесеними рішеннями 
№ 2002/623/ЄС і 2002/811/ЄС, регламентами (ЄС) 
№ 1829/2003 і (ЄС) № 1830/2003 та Директивою № 
2008/27/ЄС (Угода) 

1) проведення аналізу стану 
матеріально-технічного 
забезпечення лабораторій, 
установ та закладів, які 
визначають кількісний та якісний 
вміст генетично модифікованих 
організмів у продукції з метою 
визначення їх потреб 

до 30 листопада Мінагрополітики 
МОЗ 
Мінприроди 
Державна служба з 
питань безпечності 
харчових продуктів та 
захисту споживачів 

2) підвищення рівня обізнаності 
громадськості та підтримка 
заходів з апроксимації до 
Директиви № 2001/18/ЄС шляхом 
проведення конференцій, 
семінарів, нарад та тренінгів  

постійно Мінприроди 
МОЗ 
Мінагрополітики  
МОН 
Державна служба з 
питань безпечності 
харчових продуктів та 
захисту споживачів 

192. Приведення у відповідність законодавства 
про охорону біорізноманіття на виконання 
Директиви № 2009/147/ЄС про захист диких 
птахів, Директиви № 92/43/ЄЕС про збереження 
природного середовища існування, дикої флори та 
фауни, із змінами і доповненнями, внесеними 
Директивами № 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та 
Регламентом (ЄС) № 1882/2003 (Угода)

1) координація роботи 
центральних та місцевих органів 
виконавчої влади, наукових 
установ та організацій, 
користувачів та власників 
земельних ділянок, які включені 
до складу Смарагдової мережі, та 
визначення їх обов’язків щодо 

протягом року Мінприроди  
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

завдань, пов’язаних із створенням 
Смарагдової мережі та 
впровадженням Директиви 
№ 2009/147/ЄС про захист диких 
птахів, Директиви № 92/43/ ЄЕС 
про збереження природного 
середовища існування, дикої 
флори та фауни, із змінами і 
доповненнями, внесеними 
Директивами № 97/62/ЄС, 
2006/105/ЄС та Регламентом (ЄС) 
№ 1882/2003

 2) підвищення рівня обізнаності 
щодо Директиви № 92/43/ЄЕС 
про збереження природного 
середовища існування, дикої 
флори та фауни, із змінами і 
доповненнями, внесеними 
Директивами № 97/62/ЄС, 
2006/105/ЄС та Регламентом (ЄС) 
№ 1882/2003, шляхом проведення 
конференцій, семінарів та нарад

до 31 грудня Мінприроди 

 3) утворення та організація 
роботи міжвідомчої робочої 
групи з імплементації Директиви 
№ 92/43/ ЄЕС про збереження 
природного середовища 
існування, дикої флори та фауни, 
із змінами і доповненнями, 

протягом року Мінприроди 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

внесеними Директивами 
№ 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та 
Регламентом (ЄС) № 1882/2003

 4) визначення потенційних 
територій Смарагдової мережі у 
рамках Конвенції про охорону 
дикої флори і фауни та природних 
середовищ існування в Європі

до 31 грудня  Мінприроди 

193. Встановлення системи оцінки якості 
атмосферного повітря відносно забруднювачів 
атмосферного повітря (створення інфраструктури 
для оцінки якості атмосферного повітря, 
моніторинг якості повітря, який відповідав би 
вимогам Директиви № 2008/50/ЄС (зокрема, 
кількість пунктів заміру, показники, щодо яких 
проводиться моніторинг) та закріплення її на 
законодавчому рівні), запровадження планів щодо 
якості атмосферного повітря для зон і агломерацій, 
де рівень забруднення перевищує 
граничну/цільову величину, на виконання 
Директиви № 2008/50/ЄС про якість атмосферного 
повітря та чистіше повітря для Європи (Угода)

1) проведення аналізу 
відповідності існуючої мережі 
спостережень вимогам Директиви 
№ 2008/50/ЄС

до 30 червня ДСНС 
Мінприроди 
МОЗ 

2) розроблення методології 
складення планів щодо якості 
атмосферного повітря для зон і 
агломерацій, де рівень 
забруднення перевищує 
граничну/цільову величину 

до 30 листопада  Мінприроди 
ДСНС 
МОЗ 

194. Забезпечення впровадження на 
законодавчому рівні п’ятиступеневої ієрархії 
поводження з відходами відповідно до Директиви 
№ 2008/98/ЄС про відходи та підготовка планів 
щодо управління відходами згідно із нею (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту Закону України “Про 
відходи” (нова редакція) 

до 30 жовтня  Мінприроди 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 

до прийняття 
відповідного закону 

Мінприроди 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

України
195. Гармонізація віднесення відходів до категорії 
небезпечних та їх класифікації відповідно до 
Європейського переліку відходів (List of waste) 
(Угода) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту нормативно-правового 
акта щодо затвердження переліку 
відходів відповідно до 
європейських стандартів 

до 30 жовтня  Мінприроди  

196. Розроблення і внесення до законодавства 
змін, пов’язаних з Базельською конвенцією про 
контроль за транскордонним перевезенням 
небезпечних відходів та їх видаленням з метою 
контролю транскордонного переміщення 
небезпечних відходів (Угода) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про внесення 
змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 13 липня 
2000 р. № 1120 “Про 
затвердження Положення про 
контроль за транскордонними 
перевезеннями небезпечних 
відходів та їх 
утилізацією /видаленням і 
Жовтого та Зеленого переліків 
відходів” з метою приведення у 
відповідність з Правилами (ЄС) 
№ 1013/2006 Європейського 
парламенту і Ради Європейського 
Союзу від 14 червня 2006 р. “Про 
перевезення відходів” 

до 30 листопада Мінприроди 

197. Впровадження принципу “забруднювач 
платить” та розширеної відповідальності 
виробника, зокрема упаковки, що передбачає 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 

до 30 березня Мінприроди 
Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

відповідальність виробника (первинного 
імпортера) за весь життєвий цикл продукції, 
включно з покладенням відповідальності 
(безпосередньої та/або фінансової) за поводження 
з відходами цієї продукції (Угода) 

Міністрів України щодо 
скасування постанови Кабінету 
Міністрів України від 17 грудня 
2012 р. № 1221 “Деякі питання 
збирання, видалення, 
знешкодження та утилізації 
відпрацьованих мастил (олив)”

 2) підготовка та подання 
Кабінетові Міністрів України 
пропозицій щодо створення 
систем поводження з відходами 
відповідно до принципу 
“забруднювач платить” та 
розширеної відповідальності 
виробника з урахуванням вимог 
ЄС та кращої європейської 
практики, розроблення проектів 
нормативно-правових актів щодо 
впровадження зазначених систем 
поводження з відходами 

до 30 листопада Мінприроди 

198. Реформування захисту інтелектуальної 
власності (Стратегія) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України про схвалення 
розроблених Мінекономрозвитку 
планів імплементації деяких актів 
законодавства ЄС

до 30 березня Мінекономрозвитку 

 2) виконання плану імплементації 
деяких актів законодавства ЄС у 

протягом року Мінекономрозвитку 
ДСІВ 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

сфері інтелектуальної власності 
    

    

    

Нова політика управління державною власністю
199. Реформування управління державною 
власністю (Стратегія). 
Реформування управління державною власністю 
та приватизація. Скорочення переліку об’єктів 
права державної власності, що не підлягають 
приватизації (Угода). 
Масштабна прозора приватизація державної 
власності за наявності відповідних економічних 
умов. Розроблення та сприяння прийняттю у новій 
редакції Закону України “Про перелік об’єктів 
права державної власності, що не підлягають 
приватизації” (виключення понад 1200 об’єктів) 
(Програма) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту Закону України “Про 
перелік об’єктів права державної 
власності, що не підлягають 
приватизації” (нова редакція)

до 30 березня Мінекономрозвитку 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінекономрозвитку 

3) формування переліку об’єктів 
державної власності, рішення про 
приватизацію яких приймаються 
в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України

до 30 березня Мінекономрозвитку 

 4) затвердження переліку об’єктів 
державної власності, які 
підлягають приватизації у 2015 
році 

до 30 березня Фонд державного 
майна 

200. Передача Фонду державного майна 
повноважень щодо підготовки об’єктів до продажу 
(Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України щодо внесення 

до 30 червня Фонд державного 
майна 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

змін до Порядку 
передприватизаційної підготовки 
підприємств, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 17 серпня 1998 р. № 
1301, стосовно спрощення 
процедури підготовки проектів 
передприватизаційної підготовки 
та скорочення строку їх реалізації

 2) проведення суб’єктами 
управління об’єктами державної 
власності у порядку, 
встановленому Кабінетом 
Міністрів України, та у визначені 
строки передприватизаційної 
підготовки об’єктів права 
державної власності, які 
підлягають передприватизаційній 
підготовці відповідно до 
законодавства, у період до їх 
передачі Фонду державного 
майна для приватизації 

протягом року суб’єкти управління 
об’єктами державної 
власності 
Фонд державного 
майна 

 3) забезпечення передачі функцій 
з управління державним майном 
підприємств, щодо яких прийнято 
рішення про приватизацію, у 
визначений законодавством строк 
(не більше одного місяця з 
моменту прийняття рішення про 

протягом року суб’єкти управління 
об’єктами державної 
власності 
Фонд державного 
майна 



 144

Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

приватизацію)
201. Скасування норми про обов’язковий продаж 
на фондових біржах пакетів акцій у розмірі 5—10 
відсотків статутного капіталу акціонерного 
товариства до проведення конкурсу (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Закону України “Про 
приватизацію державного майна”

до 30 березня Фонд державного 
майна  
НКЦПФР 

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Фонд державного 
майна 

202. Зміна методики оцінки під час підготовки до 
приватизації (Програма) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України щодо внесення 
змін до Методики оцінки майна, 
затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 
грудня 2003 р. № 1891 

до 30 червня Фонд державного 
майна 

203. Здійснення продажу інвестиційно 
привабливих об’єктів із залученням радників та 
забезпеченням підготовки цих об’єктів до продажу 
відповідно до кращої міжнародної практики 
(Угода) 

1) опрацювання питання щодо 
внесення змін до Закону України 
“Про здійснення державних 
закупівель” щодо непоширення 
сфери застосування Закону на 
послуги радників, що надаються 
під час продажу в процесі 
приватизації інвестиційно 
привабливих об’єктів 

протягом року Мінекономрозвитку 
Фонд державного 
майна 
Мінфін 
Мін’юст 

 2) передбачення в Державному 
бюджеті України на відповідний 

протягом року Фонд державного 
майна
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

рік видатків на оплату послуг 
радників, пов’язаних з продажем 
інвестиційно привабливих  
об’єктів відповідно до переліків, 
визначених Кабінетом Міністрів 
України 

Мінекономрозвитку 

 3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту нормативно-правового 
акта щодо визначення переліку 
інвестиційно привабливих 
об’єктів до продажу, в процесі 
приватизації яких будуть залучені 
радники 

до 30 червня Мінекономрозвитку 
Фонд державного 
майна 

 4) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту нормативно-правового 
акта щодо затвердження 
положення про відбір радників 
для надання послуг з продажу 
інвестиційно привабливих 
об’єктів 

протягом року Мінекономрозвитку 
Фонд державного 
майна 

 5) продаж інвестиційно 
привабливих об’єктів із 
залученням радників та 
забезпечення підготовки таких 
об’єктів до продажу відповідно 
до кращої міжнародної практики 

протягом року Фонд державного 
майна 
Мінекономрозвитку 
Мінфін 
суб’єкти управління 
об’єктами державної 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

власності  
204. Запровадження продажу державних пакетів 
акцій на міжнародних біржах (Програма) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту нормативно-правового 
акта щодо затвердження порядку 
продажу пакетів акцій на 
міжнародних біржах 

до 15 грудня Фонд державного 
майна 
НКЦПФР 

 2) опрацювання питання щодо 
підготовки проекту нормативно-
правового акта Кабінету 
Міністрів України про 
затвердження переліку об’єктів, 
що належать державі, та розміру 
їх пакетів акцій для продажу з 
урахуванням попиту та 
кон’юнктури на міжнародних 
біржах

до 15 грудня Фонд державного 
майна 
Мінфін 
Мінекономрозвитку 
НКЦПФР 
суб’єкти управління 
об’єктами державної 
власності 

205. Запровадження проведення конкурсу за 
принципом аукціону як основного способу 
приватизації (Програма) 

забезпечення застосування 
конкурсу за принципом аукціону 
як основного способу 
приватизації без будь-яких 
обмежень для учасників 
приватизації

протягом року Фонд державного 
майна 

206. Розмежування функцій з формування та 
реалізації державної політики і функцій з 
управління об’єктами державної власності (крім 
тих, що забезпечують виконання функцій 
міністерств та відомств). Передача функцій з 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України про схвалення 
Концепції реалізації державної 

до 29 травня Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

управління об’єктами державної власності (крім 
тих, що забезпечують виконання функцій 
міністерств і відомств) від центральних органів 
виконавчої влади із запровадженням холдингового 
управління (Угода). 
Зміна системи управління стратегічною 
державною власністю шляхом створення 
холдингових компаній з міжнародними 
стандартами управління (Програма) 

політики щодо реформування 
управління суб’єктами 
господарювання державного 
сектору економіки
2) здійснення заходів щодо 
перетворення державних 
підприємств у державні 
акціонерні товариства, за рахунок 
акцій яких буде сформовано 
статутний капітал державних 
холдингових компаній 

протягом року Мінекономрозвитку 

 3) розроблення і подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту нормативно-правового 
акта про утворення державних 
холдингових компаній в окремих 
галузях економіки (енергетичній, 
титановій, хімічній, оборонній, 
авіабудівній, транспортній)

до 15 грудня Мінекономрозвитку 

207. Запровадження інституту незалежних 
директорів (Угода). 
Запровадження корпоративного управління 
відповідно до стандартів ОЕСР, призначення 
визнаних фахівців на керівні посади в ключових 
державних компаніях. 
Усунення посадових осіб державних органів від 
управління державними компаніями (Програма) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України щодо запровадження 
інституту незалежних директорів 
в господарських товариствах з 
державною часткою, а також 
розширення переліку 
господарських товариств, 

до 31 серпня Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

зобов’язаних сплачувати 
дивіденди до державного 
бюджету

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінекономрозвитку 

208. Запровадження ефективного управління 
об’єктами державної власності (Програма) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Закону України “Про передачу 
об’єктів права державної та 
комунальної власності” у частині 
запровадження механізму 
безоплатної передачі окремого 
індивідуально визначеного майна 
(автомобілі, комп’ютерна техніка, 
меблі тощо) з державної у 
комунальну власність для 
використання органами місцевого 
самоврядування, навчальними 
закладами, закладами культури, 
фізичної культури та спорту, 
охорони здоров’я, соціального 
забезпечення та дитячими 
оздоровчими таборами 

до 29 травня Мінекономрозвитку 

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

 3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України щодо 
спрощення процедури передачі 
об’єктів права державної та 
комунальної власності 

до 15 грудня Мінекономрозвитку 

 4) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України щодо припинення права 
користування земельними 
ділянками підприємств, установ 
та організацій, що перебувають у 
віданні Національної академії 
наук або національної галузевої 
академії наук

до 29 травня Мінекономрозвитку 

 5) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінекономрозвитку 

 6) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту нормативно-правового 
акта щодо затвердження базового 
нормативу відрахування частки 
прибутку, що спрямовується на 
виплату дивідендів за 

до 30 березня Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

результатами фінансово-
господарської діяльності у 
2014 році господарських 
товариств, у статутному капіталі 
яких є корпоративні права 
держави

 7) затвердження у новій редакції 
Порядку складання, затвердження 
та контролю виконання 
фінансового плану суб’єкта 
господарювання державного 
сектору економіки 

до 31 березня  Мінекономрозвитку  

209. Залучення міжнародних аудиторських 
компаній до аудиту ключових державних 
компаній (Програма) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту нормативно-правового 
акта щодо залучення 
аудиторських компаній до аудиту 
фінансової звітності суб’єктів 
господарювання державного 
сектору економіки

до 29 травня Мінекономрозвитку 
суб’єкти управління 
об’єктами державної 
власності  
Фонд державного 
майна 

210. Обов’язкова корпоратизація усіх державних 
підприємств, крім казенних підприємств (Угода) 

формування за пропозиціями 
суб’єктів управління об’єктами 
державної власності переліків 
державних комерційних 
підприємств, що підлягають 
корпоратизації, та затвердження 
графіка проведення 
корпоратизації 

протягом року Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

211. Забезпечення оприлюднення Фондом 
державного майна на офіційному веб-порталі усіх 
результатів перевірок виконання інвестиційних 
зобов’язань за всіма об’єктами власниками 
приватизованих підприємств за весь період 
приватизації (Угода) 

1) забезпечення оприлюднення на 
офіційному веб-сайті Фонду 
державного майна результатів 
перевірок виконання умов 
договорів купівлі-продажу 
об’єктів приватизації  

щокварталу до 
25 числа місяця, що 
настає за звітним 
періодом 

Фонд державного 
майна 

2) забезпечення оприлюднення на 
офіційному веб-сайті Фонду 
державного майна переліку 
об’єктів приватизації, за якими 
проводиться претензійно-позовна 
робота з розірвання та визнання 
недійсними договорів купівлі-
продажу та які підлягають 
поверненню в державну та 
комунальну власність 

щокварталу до 
30 числа місяця, що 
настає за звітним 
періодом 

Фонд державного 
майна 

 3) забезпечення оприлюднення на 
офіційному веб-сайті Фонду 
державного майна переліку 
об’єктів приватизації, повернених 
у державну та комунальну 
власність, які підлягають 
повторному продажу 

щокварталу до 30 
числа місяця, що 
настає за звітним 
періодом 

Фонд державного 
майна 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Нова продовольча політика 

212. Земельна реформа (Стратегія). 
Завершення до 1 січня 2016 р. інвентаризації та 
розмежування земель сільськогосподарського 
призначення державної, комунальної та приватної 
власності (Угода). 
Інвентаризація та розмежування земель 
сільськогосподарського призначення державної, 
комунальної та приватної власності (Програма)

організація та забезпечення 
проведення інвентаризації та 
розмежування земель 
сільськогосподарського 
призначення державної та 
комунальної власності  

до 20 грудня  Мінагрополітики  
Мінрегіон 

213. Законодавче врегулювання питань передачі у 
комунальну власність земель державної власності, 
розташованих за межами населених пунктів, крім 
тих, на яких розташовані об’єкти державної 
власності 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України щодо розширення 
повноважень органів місцевого 
самоврядування з розпорядження 
земельними ділянками і 
здійснення контролю за 
використанням та охороною 
земель

до 15 березня Мінрегіон  
Мінагрополітики 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінрегіон 
Мінагрополітики 

214. Виключення із законодавства норм, що 
надають можливість набувати право оренди 
земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення державної та комунальної власності 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону щодо внесення 
змін до Земельного кодексу 

до 29 травня Мінагрополітики  
Мінрегіон  
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

на неконкурентних засадах (Угода) України стосовно прозорих 
механізмів набуття права оренди 
землі

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінагрополітики 
Мінрегіон  

215. Удосконалення орендних відносин. 
Сприяння згуртуванню та самоорганізації 
власників земельних ділянок (паїв) з метою 
консолідації земель для отримання більшої 
економічної вигоди від їх використання, 
закріплення права більшості орендодавців, чиї 
земельні ділянки розміщені в єдиному масиві, на 
визначення єдиного орендаря (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
щодо обміну земельних ділянок, 
розташованих у межах одного 
земельного масиву (поля)

до 15 серпня Мінагрополітики 
Мінрегіон  

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінагрополітики 
Мінрегіон  

216. Посилення відповідальності сторін договору 
оренди землі за невиконання умов договору 
оренди (Угода). 
Законодавче закріплення мінімального строку 
договору оренди земель сільськогосподарського 
призначення, стимулювання середньострокових та 
довгострокових орендних відносин, зокрема 
розроблення та сприяння прийняттю Закону 
України “Про внесення змін до Закону України 
“Про оренду землі” щодо довгострокової оренди 
(Угода, Програма). 
Встановлення обов’язковості внесення орендної 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
щодо розвитку орендних 
відносин на землю

до 30 листопада Мінрегіон 
Мінагрополітики 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону 

Мінрегіон 
Мінагрополітики 



 154

Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

плати за землі сільськогосподарського 
призначення виключно у грошовій формі. 
Запровадження ефективних регуляторних 
механізмів для розвитку ринку оренди земель 
сільськогосподарського призначення з 
передбаченням можливості продажу прав оренди 
та їх застави (Угода)
217. Проведення у 2015 році загальнонаціональної 
нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення з наступним 
проведенням її переоцінки не рідше ніж один раз 
на 10 років (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про 
затвердження Методики 
нормативної грошової оцінки 
земель сільськогосподарського 
призначення

до 30 листопада Мінагрополітики 
Мінрегіон 

 2) затвердження Порядку 
нормативної грошової оцінки 
земель сільськогосподарського 
призначення

до 15 грудня  Мінагрополітики 
Мінрегіон 

218. Створення сприятливого регуляторного 
середовища для відновлення площ зрошувальних 
земель, зокрема шляхом запровадження поняття 
єдиного зрошувального земельного масиву, чітке 
законодавче закріплення прав власності та 
користування зрошувальними системами (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
щодо використання меліорованих 
земель та меліоративних систем 
(Земельного кодексу України, 
Законів України “Про меліорацію 
земель”, “Про правовий режим 
земель охоронних зон об’єктів 

до 31 березня  Мінприроди 
Мінагрополітики 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

магістральних трубопроводів” і 
“Про трубопровідний транспорт”)

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття  
відповідного закону 

Мінприроди 
Мінагрополітики 

219. Реформування сільського господарства та 
рибальства (Стратегія). 
Реформування системи державної підтримки 
сільськогосподарського виробництва та залучення 
фінансування у галузь. 
Збереження до 1 січня 2018 року чинної системи 
оподаткування сільськогосподарських 
товаровиробників, як це передбачено в 
Податковому кодексі України, і відшкодування 
податку на додану вартість під час експорту 
сільськогосподарської продукції. Розроблення до 1 
червня 2017 р. нової системи оподаткування, яка 
стимулюватиме розвиток сільськогосподарського 
виробництва (Угода)

проведення громадського 
обговорення проекту Концепції 
нової системи оподаткування, яка 
стимулюватиме розвиток 
сільськогосподарського 
виробництва 

до 30 листопада  Мінагрополітики  

220. Удосконалення системи державної підтримки 
сільськогосподарського виробництва, 
забезпечення її прозорості (менша кількість 
програм, чітке і недвозначне формулювання вимог 
до заявників) (Угода). 
Зміна ролі Аграрного фонду шляхом розроблення 
та сприяння прийняттю в новій редакції Закону 
України “Про державну підтримку сільського 
господарства України” (Програма) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту Закону України “Про 
державну підтримку сільського 
господарства” (нова редакція) 
щодо доповнення заходів 
державного регулювання 
внутрішнього продовольчого 
ринку та визначення чіткого 
набору індикаторів, які дадуть 

до 29 травня Мінагрополітики 
Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

змогу проводити моніторинг 
стану продовольчої безпеки 
країни

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінагрополітики  
Мінекономрозвитку 

 3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України щодо 
схвалення Концепції розвитку 
аграрного сектору на період до 
2020 року

до 30 квітня Мінагрополітики 

 4) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про 
затвердження Програми розвитку 
аграрного сектору на період до 
2020 року

до 30 червня  Мінагрополітики 

 5) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про 
затвердження типових договорів 
користування на умовах оренди 
частиною рибогосподарського 
водного об’єкта, акваторією 
(водним простором) внутрішніх 

до 20 грудня  Мінагрополітики 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

морських вод, територіального 
моря, виключної (морської) 
економічної зони України для 
цілей морської аквакультури 
(марикультури)

 6) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про 
затвердження методики 
визначення розміру плати за 
використання на умовах оренди 
акваторії (водного простору) 
внутрішніх морських вод, 
територіального моря, виключної 
(морської) економічної зони 
України для цілей аквакультури 
(марикультури)

до 20 грудня  Мінагрополітики 

221. Державна підтримка фермерських 
господарств, малих та середніх 
сільськогосподарських товаровиробників шляхом 
надання пільгових кредитів, у тому числі 
довгострокових, для фінансування проектів, 
спрямованих на виробництво (з можливою 
подальшою переробкою) сільськогосподарської 
продукції, та здешевлення страхових платежів 
(премій) за договорами страхування 
сільськогосподарських культур від ризику загибелі 
(Угода). 

1) підготовка та схвалення 
проектів актів щодо здійснення 
страхування майбутнього 
врожаю:

  

ярих зернових з державною 
підтримкою від 
сільськогосподарських ризиків на 
весь період вирощування

до 30 вересня Нацкомфінпослуг  
Мінагрополітики 

соняшника з державною 
підтримкою від 
сільськогосподарських ризиків на 

до 30 вересня Нацкомфінпослуг 
Мінагрополітики 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Прийняття і виконання програми 
мікрокредитування малих сільських господарств 
(Програма) 

весь період вирощування
цукрового буряку з державною 
підтримкою від 
сільськогосподарських ризиків на 
весь період вирощування

до 30 грудня  Нацкомфінпослуг 
Мінагрополітики 

 2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Закону України “Про кредитні 
спілки”

до 31 грудня  Нацкомфінпослуг 

 3) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Нацкомфінпослуг 

222. Забезпечення законодавчого врегулювання та 
практичне запровадження фінансових 
інструментів на ринках сільськогосподарської 
продукції (аграрні розписки) (Угода) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів нормативно-правових 
актів щодо врегулювання 
відносин, які виникають під час 
обігу аграрних розписок (за 
результатами реалізації пілотного 
проекту з відпрацювання 
технології введення в обіг 
аграрних розписок), зокрема: 
примусового виконання 
виконавчих написів, вчинених на 
аграрних розписках; 
змін до Декрету Кабінету 
Міністрів України “Про державне 

до 31 липня Мінагрополітики  
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

мито” з метою визначення 
розміру плати за нотаріальне 
посвідчення аграрних розписок та 
інших дій з ними (за аналогією до 
нотаріальних посвідчень 
договорів застави)

223. Залучення в організований аграрний ринок 
малих та самозайнятих форм господарювання 
(особистих селянських господарств) за умови 
дотримання такими господарствами законодавчо 
встановлених вимог щодо якості та безпечності 
харчової продукції, законодавче закріплення 
сімейного типу господарювання (сімейних 
фермерських господарств) з наданням їм статусу 
сільськогосподарських товаровиробників, 
розвиток дрібних та сімейних фермерських 
господарств на засадах їх кооперації та об’єднання 
(Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону щодо внесення 
змін до Закону України “Про 
фермерське господарство” щодо 
залучення в організований ринок 
сімейних фермерських 
господарств

до 31 серпня  Мінагрополітики 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону 

Мінагрополітики 

224. Розроблення та сприяння прийняттю Закону 
України “Про локальні аграрні ринки” (Програма) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про локальні 
аграрні ринки

до 31 серпня Мінагрополітики 
Мінекономрозвитку 

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінагрополітики 
Мінекономрозвитку 

225. Приватизація державних підприємств, 
підпорядкованих Мінагрополітики, крім об’єктів 
природно-заповідного фонду загальнодержавного 
значення та пам’яток культури (Угода)

1) формування переліку об’єктів 
агропромислового комплексу, які 
приватизуються за рішенням 
Кабінету Міністрів України 

до 30 грудня  Мінагрополітики 
Мінекономрозвитку 
Фонд державного 
майна
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

(відповідно до статті 25 Закону 
України “Про особливості 
приватизації майна в 
агропромисловому комплексі”)

 2) передача в установленому 
законодавством порядку Фонду 
державного майна для 
приватизації об’єктів 
агропромислового комплексу, що 
належать до сфери управління 
Мінагрополітики, крім об’єктів 
природно-заповідного фонду 
загальнодержавного значення та 
пам’яток культури

до 30 грудня  Мінагрополітики 
Фонд державного 
майна 

 3) здійснення приватизації 
об’єктів агропромислового 
комплексу, крім об’єктів 
природно-заповідного фонду 
загальнодержавного значення та 
пам’яток культури

протягом шести 
місяців після 
виконання завдань, 
передбачених 
підпунктами 1 і 2 
цього пункту

Фонд державного 
майна 

226. Сприяння залученню інвестицій міжнародних 
фінансових установ та держав — стратегічних 
партнерів України (зокрема Європейського Союзу, 
США, Китаю) для реалізації проектів в 
агропромисловому комплексі, у тому числі 
залучення у 2015 році кредитних ресурсів 
розміром до 1 млрд. доларів США від 
міжнародних інституцій (Угода, Програма) 

1) проведення переговорів щодо 
залучення інвестицій 
міжнародних фінансових установ 
та держав і підготовка за їх 
результатами проектів 
нормативно-правових актів

протягом року Мінагрополітики 
Мінекономрозвитку 

2) укладення міжурядових угод 
про співробітництво в 
агропромисловій сфері із США та 

до 30 червня  МЗС 
Мінагрополітики 
Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Францією у контексті залучення 
інвестиційних ресурсів та 
використання інноваційного 
досвіду цих країн

 3) організаційне сприяння 
експортерам зерна у проведенні 
Українського зернового конгресу 
в м. Вашингтоні

до 31 березня  МЗС 
Мінагрополітики 

 4) вивчення позитивного досвіду 
іноземних країн щодо 
інвестиційного співробітництва з 
міжнародними фінансовими 
установами та корпоративними 
інвесторами у галузі 
сільськогосподарського 
виробництва, проведення 
постійного моніторингу 
можливостей залучення 
інвестиційних коштів до 
реалізації конкретних проектів в 
агропромисловому комплексі 

постійно МЗС 
Мінагрополітики 

 5) сприяння національним 
експортерам 
сільськогосподарської продукції 
та продуктів її переробки в 
укладенні експортних контрактів 
з представниками імпортерів з 
країн Близького Сходу та 
Африки, а саме: Алжиру, Лівії, 

постійно МЗС 
Мінагрополітики 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Судану, Кенії, Тунісу, Єгипту
 6) проведення в США 

Українського аграрного дня та 
засідання за круглим столом 
“Аграрний діалог Україна — 
США”

до 31 грудня  МЗС 
Мінагрополітики 
Мінекономрозвитку 

 7) укладення Угоди між Урядом 
України та Урядом Сполучених 
Штатів Америки про 
співробітництво у сфері 
сільського господарства  

до 31 грудня  МЗС 
Мінагрополітики 

 8) ініціювання в рамках 
Німецько-українського аграрного 
комітету запровадження нових 
твінніг-проектів з реформування 
регуляторних умов 
функціонування вітчизняного 
аграрного ринку

до 31 грудня  МЗС 
Мінагрополітики 
Мінекономрозвитку 

227. Спрощення процедури використання земель 
сільськогосподарського призначення для 
будівництва господарських будівель 
сільськогосподарського призначення (Угода) 

розроблення та прийняття 
нормативно-правових актів щодо 
внесення змін до будівельних 
норм, перегляд та адаптація 
ветеринарно-санітарних вимог до 
будівництва та розміщення 
будівель сільськогосподарського 
призначення, зокрема 
тваринницьких

до 30 червня Мінагрополітики 
Мінрегіон 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

228. Делегування окремих функцій держави 
саморегулівним організаціям та органам місцевого 
самоврядування; формування конкурентних 
ринків послуг (зокрема сертифікації та проведення 
лабораторних досліджень) (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про основи 
саморегулювання в аграрному 
секторі України

до 29 травня  Мінагрополітики 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінагрополітики 

229. Розроблення проекту концепції реформування 
аграрної науки на основі інноваційної моделі з 
метою підвищення її ефективності, передбачивши, 
зокрема, збереження державного фінансування 
фундаментальних наукових досліджень і 
досліджень у сфері збереження навколишнього 
природного середовища, скорочення державного 
фінансування прикладних досліджень, 
приватизацію (із паюванням земель між 
працівниками та жителями прилеглих сільських 
населених пунктів) та ліквідацію неефективних 
підприємств, установ та організацій Національної 
академії аграрних наук (Угода) 

1) розроблення та проведення 
громадського обговорення 
проекту Концепції реформування 
аграрної науки на основі 
інноваційної моделі 

до 30 вересня  Мінагрополітики 
МОН 
Національна академія 
аграрних наук (за 
згодою)

2) подання Кабінетові Міністрів 
України проекту нормативно-
правового акта щодо схвалення 
Концепції реформування аграрної 
науки на основі інноваційної 
моделі  

до 15 грудня  Мінагрополітики, 
МОН 
Національна академія 
аграрних наук (за 
згодою) 

230. Створення ефективної системи 
корпоративного управління ПАТ “Державна 
продовольчо-зернова корпорація України” та ПАТ 
“Аграрний фонд” (Програма) 

підготовка пропозицій щодо 
внесення змін до статутів 
ПАТ “Державна продовольчо-
зернова корпорація України” та 
ПАТ “Аграрний фонд” 

до 30 червня  Мінагрополітики 

231. Перехід від обмежень експорту до 
формування державного мобілізаційного 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 

до 31 серпня  Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

продовольчого резерву для забезпечення 
національної безпеки, зокрема розроблення та 
сприяння прийняттю у новій редакції Закону 
України “Про державний матеріальний резерв” 
(Угода, Програма) 

проекту Закону України “Про 
державний матеріальний резерв” 
(нова редакція)
2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до 31 жовтня  Мінекономрозвитку 

 3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону щодо внесення 
змін до Закону України “Про 
вивізне (експортне) мито на живу 
худобу та шкіряну сировину” 
(щодо зменшення розміру 
вивізного мита на живу худобу з 
15 до 3 відсотків)

до 15 жовтня  Мінагрополітики 

 4) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінагрополітики 

 5) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про основні 
засади продовольчої безпеки 
України

до 30 червня  Мінекономрозвитку 
Мінагрополітики 

 6) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінекономрозвитку 
Мінагрополітики 

232. Зменшення витрат, пов’язаних із реалізацією 1) розроблення та прийняття до 31 березня Мінагрополітики 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

сільськогосподарської продукції, зокрема 
скасування надмірних процедур обов’язкової 
реєстрації, сертифікації та дозвільних документів 
(зокрема карантинні та ветеринарні сертифікати), 
скорочення часу та витрат, пов’язаних із 
здійсненням встановлених процедур оцінки 
відповідності вимогам щодо безпеки споживання 
та фітосанітарним вимогам (Угода) 

нормативно-правових актів щодо 
врегулювання питання 
забезпечення державних установ 
ветеринарної медицини бланками 
ветеринарних документів, які 
видаються для реалізації 
сільськогосподарської продукції, 
зокрема шляхом їх друку на 
бланках компетентного органу, та 
створення можливості їх 
виготовлення із застосуванням 
комп’ютерної техніки 

Державна служба з 
питань безпечності 
харчових продуктів та 
захисту споживачів 

 2) супроводження проектів 
Законів України “Про внесення 
змін до Закону України “Про 
насіння і садивний матеріал” 
(щодо гармонізації законодавства 
України у сфері насінництва та 
розсадництва до законодавства 
ЄС та СОТ)” (реєстраційний 
номер 1460) та “Про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо приведення 
законодавства України у сфері 
насінництва та розсадництва у 
відповідність до європейських та 
міжнародних вимог)” 
(реєстраційний номер 1460-1) у 
Верховній Раді України 

до прийняття 
відповідного закону 

Мінагрополітики 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

 3) внесення змін до Порядку 
ввезення в Україну насіння сорту, 
який занесений до Реєстру сортів 
рослин ОЕСР, до схем сортової 
сертифікації яких приєдналася 
Україна, за умови, що воно 
призначене для розмноження і 
наступного вивезення за межі 
країни, в частині приведення його 
у відповідність з вимогами Схем 
ОЕСР сортової сертифікації або 
контролю насіння, яке має обіг у 
міжнародній торгівлі 

до 31 травня Мінагрополітики 

233. Реформа у сфері забезпечення безпечності та 
якості харчових продуктів (Стратегія). 
Гармонізація законодавства щодо безпечності 
харчової продукції із законодавчими актами ЄС 
(Угода) 

1) супроводження проектів 
Законів України “Про побічні 
продукти тваринного 
походження, що не призначені 
для споживання людиною” 
(реєстраційний номер 0905) та 
“Про державний контроль, що 
здійснюється з метою перевірки 
відповідності законодавству про 
безпечність та якість харчових 
продуктів і кормів, здоров’я та 
благополуччя тварин” 
(реєстраційний номер 0906) у 
Верховній Раді України до їх 
прийняття

до прийняття 
відповідного закону 

Мінагрополітики 
Державна служба з 
питань безпечності 
харчових продуктів та 
захисту споживачів 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

 2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону щодо 
інформування споживачів про 
харчові продукти

до 30 листопада  Мінагрополітики 
МОЗ 

 3) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінагрополітики 
МОЗ 

234. Сприяння просуванню вітчизняних 
виробників сільськогосподарської продукції та 
продуктів харчування на зовнішні ринки збуту 
(Угода) 

1) запровадження консультацій в 
режимі реального часу щодо умов 
доступу товарів до закордонних 
ринків у співпраці з донорськими 
організаціями та організаціями 
товаровиробників

до 31 грудня  Мінагрополітики 

 2) організація та проведення місій 
Європейського офісу харчових 
продуктів та ветеринарії 

у строки, погоджені 
з Європейською 
Комісією 

Мінагрополітики 
Державна служба з 
питань безпечності 
харчових продуктів та 
захисту споживачів  

235. Участь у міжнародних виставках (Угода) сприяння організації 
національних стендів з 
презентацією продукції 
вітчизняного агропромислового 
комплексу на визнаних 
міжнародних виставкових 
заходах, зокрема Міжнародному 
аграрному ярмарку “Зелений 
тиждень”, Міжнародному 

протягом року МЗС 
Мінагрополітики 
Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

ярмарку органічної продукції “Біо 
Фах” та Всесвітній виставці 
“Експо—2015”

236. Використання аграрних квот на ринках 
держав — членів ЄС та збільшення їх обсягів 
(Програма) 

проведення щорічного 
моніторингу використання 
аграрних квот на ринках держав 
— членів ЄС та разом із 
галузевими асоціаціями 
напрацювання пропозицій щодо 
перегляду та збільшення їх 
обсягів

до 31 грудня Мінагрополітики 
Мінекономрозвитку 

237. Сталий розвиток сільських територій (Угода). 
Розроблення проекту Концепції розвитку 
сільських територій, передбачивши, зокрема, 
стимулювання підприємницької активності, 
диверсифікацію зайнятості сільського населення 
(зелений (сільський) туризм, промисли і ремесла, 
послуги), механізми впливу громадського 
самоуправління та регіонального 
саморегулювання на соціально-економічні 
складові життєдіяльності громад та територій 
(Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України про схвалення 
Концепції розвитку сільських 
територій

до 30 травня Мінагрополітики 

2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України про 
затвердження плану заходів з 
реалізації Концепції розвитку 
сільських територій 

до 30 серпня Мінагрополітики 

238. Відновлення програми підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі 
“Власний дім” (Угода) 

забезпечення фінансування 
пільгового державного 
кредитування індивідуального 
житлового будівництва на селі 

протягом року Мінрегіон 
Мінфін 
Мінагрополітики 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

“Власний дім” з урахуванням 
можливостей державного 
бюджету

239. Реформування лісового господарства (Угода). 
Розподіл функцій держави у сфері лісового 
господарства: функції формування політики, 
контрольні та господарські функції 
виконуватимуться різними органами влади 
(Угода) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів нормативно-правових 
актів щодо розподілу функцій 
держави у сфері лісового 
господарства (щодо виконання 
функцій формування політики та 
господарських функцій різними 
органами влади)

до 31 серпня Мінагрополітики 

240. Створення на базі існуючих державних 
лісогосподарських підприємств єдиної державної 
лісогосподарської структури, використавши досвід 
Польщі, Латвії та інших країн з успішним 
функціонуванням державних лісогосподарських 
підприємств (Угода) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів нормативно-правових 
актів щодо створення на базі 
існуючих державних 
лісогосподарських підприємств 
єдиної державної 
лісогосподарської структури, 
використавши досвід Польщі, 
Латвії та інших країн з успішним 
функціонуванням державних 
лісогосподарських підприємств

до 31 грудня Мінагрополітики 

241. Розгляд питання доцільності введення 
експортного мита на необроблену деревину, 
розроблення механізмів стимулювання розвитку 
вітчизняної деревообробної промисловості (Угода)

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до законодавчих актів України 
щодо забезпечення рівного 

до 29 травня  Мінекономрозвитку 
Мінагрополітики 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

доступу до лісосировинних 
ресурсів всім суб’єктам 
господарювання незалежно від 
форми власності

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінекономрозвитку  
Мінагрополітики 

 3) опрацювання питання 
доцільності введення експортного 
мита на необроблену деревину та 
у разі необхідності підготовка 
відповідного проекту закону

до 30 березня Мінагрополітики 
Мінекономрозвитку 

Нова політика енергетичної незалежності 

242. Реорганізація публічного акціонерного 
товариства “Національна акціонерна компанія 
“Нафтогаз України” відповідно до Третього 
енергетичного пакета ЄС (Стратегія). 
Реорганізація НАК “Нафтогаз України” відповідно 
до Третього енергетичного пакета ЄС, зокрема 
утворення ПАТ “Магістральні газопроводи 
України”, ПАТ “Підземні газові сховища 
України”; повне фінансове оздоровлення НАК 
“Нафтогаз України”(Програма). 
Проведення комплексної реорганізації 
НАК “Нафтогаз України” та сертифікації 
оператора газотранспортної системи з метою 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів нормативно-правових 
актів щодо затвердження статутів 
ПАТ “Магістральні газопроводи 
України” і ПАТ “Підземні газові 
сховища України”

до 15 грудня Міненерговугілля 
НАК “Нафтогаз 
України” 

2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
фінансового плану 
НАК “Нафтогаз України” на 2015 
рік

до 30 березня Міненерговугілля 
НАК “Нафтогаз 
України”  
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

відокремлення діяльності з видобування, 
транспортування, зберігання та постачання 
природного газу та забезпечення прозорого і 
безперешкодного доступу до газотранспортної 
інфраструктури (Угода) 

3) проведення незалежного 
аудиту фінансово-господарської 
діяльності НАК “Нафтогаз 
України”

до 1 липня Міненерговугілля 
НАК “Нафтогаз 
України” 

4) подання пропозицій Кабінетові 
Міністрів України щодо 
визначення правонаступників 
кредитів НАК “Нафтогаз 
України”

до 1 липня Міненерговугілля 
НАК “Нафтогаз 
України” 

243. Залучення іноземних інвестицій в 
енергетичний сектор України, зокрема до 
модернізації Єдиної газотранспортної системи 
України, електрогенеруючих потужностей та 
електромереж (Стратегія). 
Залучення інвесторів до модернізації та 
експлуатації газотранспортної системи України. 
Реалізація Закону України “Про внесення змін до 
деяких законів України щодо реформування 
системи управління Єдиною газотранспортною 
системою України”. 
Оголошення про проведення міжнародного 
конкурсу для залучення інвесторів. 
Реалізація проекту з ЄБРР та ЄІБ щодо 
модернізації газотранспортної системи України 
(Програма). 
Забезпечення умов для залучення кваліфікованих 
інвесторів до управління активами 
газотранспортної системи та підземних сховищ 
газу, які передбачатимуть 100 відсотків 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів нормативно-правових 
актів щодо залучення іноземних 
інвестицій в енергетичний сектор 
України

до 30 листопада Міненерговугілля 
НАК “Нафтогаз 
України” 

2) здійснення заходів щодо 
залучення зовнішнього 
консультанта для підготовки умов 
та порядку проведення конкурсу 
для залучення інвесторів 

до 31 березня Міненерговугілля 
НАК “Нафтогаз 
України” 

3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів нормативно-правових 
актів щодо умов та порядку 
проведення конкурсу для 
залучення інвесторів 

до 1 вересня Міненерговугілля 
НАК “Нафтогаз 
України” 

4) здійснення заходів з метою 
набрання чинності угодами між 

до 1 травня Міненерговугілля 
Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

збереження майна у державній власності та 
залучення іноземних інвестицій для їх 
комплексної модернізації (Угода) 

Україною, ЄІБ та ЄБРР за 
проектом “Реконструкція, 
капітальний ремонт та технічне 
переоснащення магістрального 
газопроводу “Уренгой — Помари 
— Ужгород” та початок 
інвестиційної фази проекту

Мінфін
НАК “Нафтогаз 
України” 

244. Забезпечення відокремлення транспортування 
та розподілу природного газу від інших видів 
діяльності суб’єктів, які здійснюють діяльність на 
газовому ринку (Угода) 

внесення змін до нормативно-
правових актів щодо 
відокремлення транспортування 
та розподілу природного газу від 
інших видів діяльності суб’єктів, 
які здійснюють діяльність на 
газовому ринку

до 30 листопада НКРЕКП 
Мінекономрозвитку 
Антимонопольний 
комітет 
Міненерговугілля 

245. Забезпечення відокремлення передачі та 
розподілу електроенергії від інших видів 
діяльності суб’єктів, які здійснюють діяльність на 
ринку електричної енергії (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про обов’язкове 
відокремлення видів діяльності в 
електроенергетиці

до 10 червня Міненерговугілля 
НКРЕКП 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Міненерговугілля 
НКРЕКП 

246. Гармонізація регуляторного середовища 
функціонування ринків природного газу та 
електричної енергії в Україні з європейськими 
нормами Третього енергетичного пакета. Зокрема, 
оновлення базового законодавства про газовий 
ринок, перехід на тарифну систему 

затвердження Порядку 
формування тарифів на 
транспортування природного газу 
магістральними трубопроводами 
територією України на основі 
тарифної системи “вхід/вихід”

до 31 березня НКРЕКП 
Міненерговугілля 
Антимонопольний 
комітет 
Мінекономрозвитку 
ДРС
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

транспортування “вхід/вихід” (Угода)
247. Інтеграція енергосистеми України з 
континентальною європейською енергосистемою 
(Стратегія). 
Здійснення нормативно-правових та 
технологічних заходів щодо синхронізації 
енергетичної системи України із об’єднанням 
енергетичних систем країн ЄС (Угода). 
Інтеграція української енергосистеми в мережу 
європейських енергосистем (Програма) 

1) здійснення нормативно-
правових та технологічних 
заходів щодо синхронізації 
енергетичної системи України із 
об’єднанням енергетичних систем 
країн ЄС ENTSO-E

до 31 листопада Міненерговугілля 

2) реалізація проекту 
“Дослідження можливості 
синхронного об’єднання 
української і молдовської 
енергосистем з континентальною 
європейською енергосистемою” 

до 30 листопада Міненерговугілля 

 3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України про 
затвердження плану розвитку 
об’єднаної енергосистеми 
України на 2015—2024 роки

до 30 травня Міненерговугілля 

 4) затвердження плану здійснення 
нормативно-правових та 
технологічних заходів щодо 
синхронізації енергетичної 
системи України з об’єднанням 
енергетичних систем країн ЄС до 
2020 року

до 20 грудня Міненерговугілля 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

248. Удосконалення нормативно-правової бази та 
технічних передумов для створення майданчика з 
торгівлі природним газом (хаба) з метою більш 
ефективного використання газосховищ та іншої 
газотранспортної інфраструктури, а також 
поступового введення в практику спотових та 
ф’ючерсних операцій для визначення ринкової 
ціни на природний газ через прозорий механізм її 
формування (Угода) 

розроблення проектів 
нормативно-правових актів щодо 
створення майданчика з торгівлі 
природним газом (хаба) 

до 1 жовтня Міненерговугілля 
НАК “Нафтогаз 
України” 

249. Лібералізація ринків електричної і теплової 
енергії, вугілля та газу, перехід на нову модель їх 
функціонування (Стратегія). 
Лібералізація електроенергетичного ринку шляхом 
переходу від моделі єдиного покупця до моделі 
прямих договорів між постачальниками та 
споживачами електричної енергії та балансуючого 
ринку (доопрацювання Закону України “Про 
засади функціонування ринку електричної енергії 
України”, зокрема приведення у відповідність з 
вимогами Третього енергетичного пакета, та його 
впровадження) (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Закону України “Про засади 
функціонування ринку 
електричної енергії України” з 
урахуванням пропозицій 
Секретаріату Енергетичного 
Співтовариства щодо приведення 
Закону у відповідність з 
вимогами Третього енергетичного 
пакета

до 10 червня  Міненерговугілля 
НКРЕКП 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Міненерговугілля 
НКРЕКП 

 3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону щодо 
особливостей погашення 

до 20 березня Міненерговугілля 
НКРЕКП 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

заборгованості за електричну 
енергію, яка утворилася на 
оптовому ринку електричної 
енергії

 4) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Міненерговугілля 
НКРЕКП 

 5) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про ринок 
природного газу (нова редакція)

до 1 травня Міненерговугілля 
НКРЕКП 

 6) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Міненерговугілля, 
НКРЕКП 

 7) відновлення порядку 
проведення електронних 
аукціонів з розподілення 
пропускної спроможності 
міждержавних електричних 
мереж

до 31 травня НКРЕКП 
Міненерговугілля 
Антимонопольний 
комітет 

 8) затвердження ліцензійних умов 
провадження господарської 
діяльності суб’єктів ринку 
електричної енергії

до 31 грудня НКРЕКП 
Антимонопольний 
комітет 
Міненерговугілля 

250. Повна реформа системи ціно- та 
тарифоутворення на енергію та паливо, зокрема 
перегляд механізму формування балансу 

1) встановлення роздрібних цін на 
природний газ, що 
використовується для потреб 

до 30 квітня НКРЕКП 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

енергоресурсів, відмова від перехресного 
субсидування та державного дотування 
(Стратегія). 
Поступова ліквідація перехресного субсидування 
(багаторівневої тарифної системи) шляхом 
встановлення цін та тарифів для всіх споживачів, 
включаючи населення, на економічно 
обґрунтованому рівні та одночасне здійснення 
переходу до адресних дотацій соціально 
вразливим верствам населення. Введення 
мораторію на надання нових пільгових цін та 
тарифів для окремих галузей промисловості та 
споживачів електричної енергії та газу на 
законодавчому рівні (Угода). 
Ліквідація крос-субсидій, перехід до ринкових 
тарифів на природний газ та електроенергію, що 
сприятиме збільшенню доходу енергокомпаній, із 
синхронним запровадженням механізмів 
компенсацій для малозабезпечених верств 
населення (Програма) 

населення 
2) встановлення граничного 
(максимального) рівня ціни на 
природний газ, що реалізується 
суб’єктам господарювання, які 
виробляють теплову енергію, у 
тому числі блочним (модульним) 
котельням, установленим на 
дахові та прибудованим  

до 30 квітня НКРЕКП 
Мінекономрозвитку 

3) поступове приведення тарифів 
на електроенергію для населення 
до економічно обґрунтованого 
рівня з одночасним здійсненням 
переходу до адресних дотацій 
соціально вразливим верствам 
населення

до 31 грудня НКРЕКП 

4) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови щодо 
удосконалення порядку надання 
житлових субсидій населенню

до 31 липня Мінсоцполітики 
Мінфін 
Мінекономрозвитку 

 5) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про 
вдосконалення механізму 
фінансування екологічної броні 
електропостачання та 
запровадження відповідальності 
за її несвоєчасне фінансування

до 30 квітня Міненерговугілля 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

 6) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Міненерговугілля 

 7) оновлення переліків 
споживачів та їх обладнання, для 
якого має бути встановлена 
екологічна броня 
електропостачання

до 30 червня Міненерговугілля 

251. Реформування енергетики (Стратегія). 
Забезпечення прозорості енергетичних ринків та 
підвищення їх ефективності. 
Гарантування на рівні закону незалежного статусу 
регулятора у сфері енергетики відповідно до вимог 
Третього енергетичного пакета з метою 
забезпечення належного рівня прозорості на 
монопольних ринках та ефективного нагляду за 
дотриманням конкуренції (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про державне 
регулювання у сфері енергетики з 
урахуванням пропозицій 
Секретаріату Енергетичного 
Співробітництва 

до 30 жовтня НКРЕКП 
Мінекономрозвитку 
Мінфін 
Антимонопольний 
комітет 
ДРС 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону 

НКРЕКП 
Мінекономрозвитку 
Мінфін 
Антимонопольний 
комітет 
ДРС

252. Впровадження стандартів Ініціативи щодо 
прозорості видобувних галузей (EITI), законодавче 
закріплення вимог щодо ведення бухгалтерського 
обліку та формування фінансової звітності 
видобувних компаній виключно за міжнародними 
стандартами (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Закону України “Про 
бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні” 
щодо ведення бухгалтерського 
обліку та формування фінансової 

до 30 червня Мінфін 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

звітності видобувних компаній 
виключно за міжнародними 
стандартами

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінфін 

 3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів нормативно-правових 
актів щодо отримання 
достовірних даних для звіту 
Ініціатив щодо прозорості 
видобувних галузей  

до 30 квітня  Міненерговугілля 

 4) підготовка і публікація 
зазначеного звіту в частині 
платежів компаній та доходів 
Уряду від діяльності компаній 
нафтогазової галузі 

до 30 вересня Міненерговугілля 

253. Впровадження сучасних європейських 
стандартів корпоративного управління 
державними енергетичними компаніями 
відповідно до рекомендацій Організації 
економічного співробітництва та розвитку (Угода) 

розроблення та прийняття 
нормативно-правових актів щодо 
впровадження сучасних 
європейських стандартів 
корпоративного управління 
державними енергетичними 
компаніями відповідно до 
рекомендацій Організації 
економічного співробітництва та 
розвитку

протягом року Міненерговугілля 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

254. Проведення інвентаризації договорів про 
спільну діяльність в нафтогазовидобувній галузі за 
участю державних компаній та здійснення 
комплексного аудиту використання державними 
та приватними нафтогазовидобувними 
підприємствами виданих спеціальних дозволів на 
користування надрами з метою анулювання тих 
спеціальних дозволів, за якими не виконуються 
повною мірою зобов’язання в частині виконання 
програми робіт. Продаж відкликаних спеціальних 
дозволів на відкритих аукціонах (Угода) 

1) подання Кабінетові Міністрів 
України результатів 
інвентаризації та аналізу 
економічної діяльності договорів 
про спільну діяльність в 
нафтогазовидобувній галузі за 
участю державних компаній

до 1 серпня Міненерговугілля 
Мінприроди 

2) прийняття рішень щодо 
анулювання спеціальних дозволів 
та наступного їх надання 
відповідно до законодавства (у 
разі потреби)

протягом року Держгеонадра 

255. Законодавче відкриття структури тарифів на 
природний газ, електроенергію, теплову енергію, 
їх транспортування (Угода) 

внесення змін до нормативно-
правових актів в частині 
відкриття структури тарифів на 
природний газ, електроенергію, 
теплову енергію, їх 
транспортування

до 1 жовтня НКРЕКП 
Міненерговугілля 
Мінрегіон 
Мінекономрозвитку 
Мінфін 

256. Удосконалення законодавства та 
регуляторного середовища для залучення 
приватних інвестицій в енергетичну галузь. 
Створення привабливого та зрозумілого для 
міжнародного інвестора базового законодавства. 
Кодифікація нормативно-правової бази у сфері 
надрокористування шляхом прийняття оновленої 
редакції Кодексу України про надра, яка поєднає у 
собі удосконалені норми Законів України “Про 
нафту і газ”, “Про газ (метан) вугільних родовищ”, 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту Кодексу України про 
надра (нова редакція) 

до 1 квітня Мінприроди  

2) супроводження зазначеного 
проекту Кодексу у Верховній Раді 
України  

до прийняття 
відповідного закону 

Мінприроди  
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

“Про державну геологічну службу”, Гірничий 
закон України, а також врегулювання на рівні 
закону порядку надання спеціальних дозволів та 
проведення аукціонів з їх продажу (Угода). 
Розроблення та сприяння прийняттю у новій 
редакції Кодексу України про надра, зокрема 
запровадження прозорих та справедливих 
конкурсних правил розробки родовищ корисних 
копалин через проведення відкритих аукціонів, 
детінізація видобутку корисних копалин (вугілля, 
торф, бурштин) (Програма). 
Закріплення на законодавчому рівні вичерпного 
переліку причин припинення дії або анулювання 
спеціальних дозволів, а також першочергового 
права розвідника корисних копалин на їх 
видобуток (Угода)
257. Спрощення умов надання земельних ділянок 
для проведення пошукових та 
геологорозвідувальних робіт, облаштування та 
розробки родовищ, прокладення трубопровідних 
та електричних мереж (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Земельного кодексу України 
щодо спрощення надання 
земельних ділянок для 
спорудження, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 
нафтових і газових свердловин і 
пов’язаних з їх обслуговуванням 
чи експлуатацією об’єктів 
трубопровідного транспорту, 
виробничих споруд, під’їзних 
доріг, ліній електропередачі та 

до 31 березня Міненерговугілля 
Мінприроди 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

зв’язку
 
 2) супроводження зазначеного 

проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Міненерговугілля 
Мінприроди 

258. Підвищення прозорості принципу розрахунку 
початкової вартості спеціальних дозволів, зокрема 
впровадження диференційованого підходу 
залежно від цільового призначення робіт (розвідка 
чи видобуток), ступеня достовірності геологічних 
матеріалів (ресурси чи запаси) і виду покладів 
залежно від складності видобутку (традиційні чи 
нетрадиційні методи) (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України щодо внесення 
змін до Методики визначення 
початкової ціни продажу на 
аукціоні спеціального дозволу на 
право користування надрами, 
затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 15 
жовтня 2004 р. № 1374  

до 30 березня Мінприроди 

 2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України щодо внесення 
змін до Методики визначення 
вартості запасів і ресурсів 
корисних копалин родовища або 
ділянки надр, що надаються у 
користування, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 серпня 2004 р. № 
1117 

до 30 березня Мінприроди 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

259. Врахування особливостей розробки та 
видобутку нетрадиційних вуглеводневих покладів 
(Угода) 

затвердження правил розробки 
нафтових та газових родовищ з 
урахуванням особливостей 
регулювання розробки 
нетрадиційних вуглеводнів

до 30 листопада Мінприроди  

260. Скасування преференції на отримання 
спеціальних дозволів для підприємств з 
державною часткою. Запровадження спрощеного 
доступу в реальному часі до державної 
геоінформації в обсязі та цифровій якості, 
необхідній для вияву комерційної 
заінтересованості приватних надрокористувачів 
(Угода) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про внесення 
змін до Порядку надання 
спеціальних дозволів на 
користування надрами, 
затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 30 
травня 2011 р. № 615, в частині 
скасування преференції на 
отримання спеціальних дозволів 
для підприємств з державною 
часткою та удосконалення 
процедури проведення державної 
геологічної експертизи щодо 
визначення методики оцінки 
вартості такої послуги 

до 30 березня Мінприроди  

261. Відмова від спільної діяльності та перехід на 
угоди про розподіл продукції під час видобутку 
корисних копалин, розроблення та сприяння 
прийняттю Закону України “Про внесення змін до 
Закону України “Про угоди про розподіл 

1) проведення громадських 
обговорень питання відмови від 
спільної діяльності та переходу на 
угоди про розподіл продукції під 
час видобутку корисних копалин

до 30 квітня Мінприроди 
Держгеонадра 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

продукції” (Програма). 
Удосконалення механізму державно-приватного 
партнерства в межах спільної діяльності та/або 
угод про розподіл продукції (Угода) 

2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Закону України “Про угоди 
про розподіл продукції” з 
урахуванням результатів 
громадських обговорень відмови 
від спільної діяльності та 
переходу на угоди про розподіл 
продукції під час видобутку 
корисних копалин

до 29 травня Мінприроди 
Держгеонадра 

262. Перехід до стимулюючого тарифоутворення в 
сфері транспортування та розподілу природного 
газу, передачі та постачання електричної енергії, а 
також транспортування і поставки теплової енергії 
(Угода) 

1) прийняття нормативно-
правових актів щодо переходу до 
стимулюючого тарифоутворення 
в сфері транспортування та 
розподілу природного газу, 
передачі та постачання 
електричної енергії, а також 
транспортування і поставки 
теплової енергії

до 30 листопада НКРЕКП 
Міненерговугілля 

 2) визначення граничного рівня 
дохідності суб’єктів 
господарювання для створення 
умов переходу до стимулюючого 
тарифоутворення в сфері 
транспортування та розподілу 
природного газу, передачі та 
постачання електричної енергії, а 
також транспортування і поставки 

до 30 листопада Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

теплової енергії
 3) установлення за заявами 

ліцензіатів з передачі електричної 
енергії місцевими (локальними) 
електричними мережами та 
ліцензіатів з постачання 
електричної енергії за 
регульованим тарифом тарифів на 
передачу електричної енергії 
місцевими (локальними) 
електричними мережами та 
тарифів на постачання 
електричної енергії за 
регульованим тарифом шляхом 
застосування стимулюючого 
тарифного регулювання 

до 30 листопада НКРЕКП 

263. Забезпечення нормативно-правової бази для 
виконання інвестиційних програм у ядерно-
енергетичній галузі з метою розвитку існуючих та 
створення нових елементів ядерно-паливного 
циклу в рамках дотримання міжнародного 
законодавства у ядерній сфері. Підвищення 
безпеки ядерних реакторів, продовження строків 
їх експлуатації, будівництва реакторів нового 
покоління, будівництва сховища відпрацьованого 
ядерного палива, перетворення об’єкта “Укриття” 
на екологічно безпечну систему. 
Модернізація атомних електростанцій. (Програма) 

1) розроблення проектно-
кошторисної документації 
проектів у ядерно-енергетичній 
сфері; встановлення тарифів, що 
забезпечують необхідне 
фінансування інвестиційних 
програм; залучення кредитів 
міжнародних фінансових 
організацій для виконання 
інвестиційних програм у ядерно-
енергетичній сфері

до 30 листопада Міненерговугілля 
НКРЕКП 
Держатом-
регулювання 
Мінприроди 
Мінекономрозвитку 
Мінфін 

2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 

до 10 квітня Міненерговугілля 
Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про 
затвердження Державної цільової 
економічної програми розвитку 
атомно-промислового комплексу 
України на 2015—2019 роки

264. Реформування вугільної галузі та залучення 
стратегічних інвесторів, приватизація 
перспективних і ліквідація (консервація) 
збиткових вугледобувних підприємств (Стратегія). 
Виконання програми реформування вугільної 
галузі (Програма). 
Приватизація всіх вугледобувних підприємств 
відповідно до Закону України “Про особливості 
приватизації вугледобувних підприємств”. 
Ліквідація/консервація всіх шахт, які не вдалося 
приватизувати (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України з метою 
перегляду переліку 
вугледобувних підприємств, що 
підлягають приватизації 

до 30 березня Міненерговугілля 

2) проведення 
передприватизаційної підготовки 
підприємств вугільної галузі

протягом року Міненерговугілля 

3) формування пакетів документів 
щодо об’єктів приватизації та 
передача їх Фонду державного 
майна 

протягом року Міненерговугілля 
Фонд державного 
майна 

 4) проведення підготовки до 
приватизації та здійснення 
приватизації вугледобувних 
підприємств (шахт, 
шахтоуправлінь) після передачі їх 
Міненерговугіллям до Фонду 
державного майна 

протягом року Фонд державного 
майна 
Міненерговугілля 

 5) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 

до 30 червня Міненерговугілля 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

проектів нормативно-правових 
актів щодо ліквідації збиткових 
вугледобувних підприємств

 6) розроблення та прийняття 
нормативно-правових актів щодо 
реалізації механізму консервації 
вугільних шахт

до 30 червня Міненерговугілля 

265. Реалізація Концепції створення системи 
соціальної підтримки працівників підприємств 
вугільної галузі та населення територій, на яких 
розміщуються вугледобувні та вуглепереробні 
підприємства, що перебувають у стадії ліквідації 
(консервації). Протягом п’яти років щорічне 
збільшення обсягів державної підтримки на 
охорону праці, захист навколишнього середовища, 
реструктуризацію вугільної галузі та соціальну 
підтримку працівників, що вивільняються (Угода) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України про внесення 
змін до плану заходів щодо 
реалізації Концепції створення 
системи соціальної підтримки 
працівників підприємств 
вугільної галузі та населення 
територій, на яких розміщуються 
вугледобувні та вуглепереробні 
підприємства, що перебувають у 
стадії ліквідації (консервації), 
затвердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 29 
квітня 2013 р. № 353 

до 10 квітня Міненерговугілля 

266. Оптимізація державної підтримки вугільної 
галузі з метою проведення ефективної 
реструктуризації галузі (ліквідація та консервація 
шахт), забезпечення самоокупності видобутку 
вугілля та скорочення до 2020 року державної 
підтримки до мінімального обсягу (тільки для 
цілей водовідливу та захисту навколишнього 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про державну 
підтримку вугільної галузі, що 
передбачає такі принципи: 
заборона державної підтримки 

до 30 квітня Міненерговугілля 
Мінфін 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

середовища) шляхом розроблення відповідного 
закону, що передбачає такі принципи: 
заборона державної підтримки для 
модернізації/технічного переоснащення шахт, 
будівництва нових шахт та шахт, переданих в 
оренду і концесію; 
фіксація щорічного загального обсягу державної 
підтримки вугільної галузі на п’ять років в розмірі, 
що не перевищує поточний рівень державної 
підтримки вугільних шахт, які розташовані на 
контрольованій Україною території, передбачаючи 
щорічне зменшення (не менше ніж на 20 відсотків) 
видатків на видобування вугілля та одночасне 
збільшення (не менше ніж на 20 відсотків) обсягу 
видатків на охорону праці, захист навколишнього 
середовища, реструктуризацію вугільної галузі та 
соціальну підтримку працівників, що 
вивільняються; 
починаючи з 2021 року заборона всіх видів 
державної підтримки вугільної галузі, крім 
державної підтримки для цілей водовідливу та 
захисту навколишнього середовища (Угода) 

для модернізації/технічного 
переоснащення шахт, будівництва 
нових шахт та шахт, переданих в 
оренду і концесію; 
фіксація щорічного загального 
обсягу державної підтримки 
вугільної галузі на п’ять років в 
розмірі, що не перевищує 
поточний рівень державної 
підтримки вугільних шахт, які 
розташовані на контрольованій 
Україною території, 
передбачаючи щорічне 
зменшення (не менше ніж на 
20 відсотків) видатків на 
видобування вугілля та одночасне 
збільшення (не менше ніж на 20 
відсотків) обсягу видатків на 
охорону праці, захист 
навколишнього середовища, 
реструктуризацію вугільної галузі 
та соціальну підтримку 
працівників, що вивільняються; 
починаючи з 2021 року заборона 
всіх видів державної підтримки 
вугільної галузі, крім державної 
підтримки для цілей водовідливу 
та захисту навколишнього 
середовища

 2) супроводження зазначеного до прийняття Міненерговугілля 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

проекту закону у Верховній Раді 
України

відповідного закону Мінфін

 3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту нормативно-правового 
акта щодо затвердження 
методики розрахунку собівартості 
товарної вугільної продукції 
вугледобувними підприємствами 
під час визначення розміру 
державної підтримки на часткове 
покриття витрат вугледобувних 
підприємств, що включаються до 
собівартості готової товарної 
вугільної продукції

до 10 вересня  Мінекономрозвитку 
Міненерговугілля 

 4) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту акта щодо методики 
розрахунку ціни реалізації 
вугільної продукції з урахуванням 
біржових котирувань та цін 
позабіржових угод купівлі-
продажу вугільної продукції під 
час визначення розміру державної 
підтримки на часткове покриття 
витрат вугледобувних 
підприємств, що включаються до 
собівартості готової товарної 
вугільної продукції

до 10 вересня  Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

 
267. Лібералізація вугільного ринку. 
Впровадження біржової форми торгівлі вугіллям 
(електронні торги) з метою переходу до ринкового 
ціноутворення на енергетичне вугілля (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Закону України “Про товарну 
біржу” та інших законодавчих 
актів України щодо 
вдосконалення функціонування 
товарних ринків, передбачивши, 
зокрема: 
розкриття біржової інформації та 
запобігання маніпулюванню 
цінами, встановлення 
обов’язкової реєстрації 
позабіржових угод з купівлі-
продажу вугільної продукції (у 
тому числі довгострокових 
договорів поставки), що 
реалізується господарюючим 
суб’єктом, за умови її реалізації 
цим господарюючим суб’єктом 
та/або групою осіб, до якої він 
входить, за попередній рік в 
обсязі, що перевищує 100 тис. 
тонн, на товарних біржах, які 
включені Мінекономрозвитку в 
перелік товарних бірж, на яких 
здійснюється купівля-продаж 
вугільної продукції; 

до 30 квітня Мінекономрозвитку 
Міненерговугілля 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

використання біржових 
котирувань на вугільну 
продукцію, що надаються 
товарними біржами, які включені 
Мінекономрозвитку в перелік 
товарних бірж, на яких 
здійснюється купівля-продаж 
вугільної продукції, в офіційних 
джерелах інформації про ринкові 
ціни

 2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Закону України “Про 
здійснення державних 
закупівель” щодо питань 
проведення операцій з вугільною 
продукцією, деривативами на 
вугільну продукцію, операції з 
якими здійснюються на товарних 
біржах, які включені 
Мінекономрозвитку в перелік 
товарних бірж, на яких 
здійснюється купівля-продаж 
вугільної продукції

до 30 липня Мінекономрозвитку 
Міненерговугілля 

 3) недопущення введення 
обмежень щодо торгівлі на ринку 
енергетичного вугілля, у тому 
числі шляхом переведення 

протягом року Міненерговугілля 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

торговельних операцій виключно 
через державні підприємства

 4) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про засади 
функціонування ринку вугільної 
продукції щодо встановлення 
правил торгівлі на ринку 
вугільної продукції в умовах 
поетапного роздержавлення 
енергетичної галузі 

до 30 червня Міненерговугілля 

268. Перехід на прямі договори продажу вугілля, 
ліквідація державного підприємства “Вугілля 
України” (Угода) 

1) забезпечення переходу на 
прямі договори продажу вугілля, 
у тому числі державними 
шахтами

до 30 червня Міненерговугілля 
Мінекономрозвитку 

2) вжиття заходів до 
недопущення збільшення 
кредитного портфеля державного 
підприємства “Вугілля України”; 
ліквідація державного 
підприємства “Вугілля України”

до 30 червня Міненерговугілля 

269. Забезпечення максимально широкої 
диверсифікації шляхів та джерел постачання 
первинних енергоресурсів, зокрема нафти, 
природного газу, вугілля, ядерного палива, 
нарощування видобутку вітчизняних енергоносіїв, 
запровадження прозорих конкурентних правил 
розробки та використання родовищ енергоносіїв 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів постанов Кабінету 
Міністрів України щодо 
удосконалення організації та 
проведення біржових аукціонів з 
продажу нафти сирої, газового 

до 30 вересня Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

(Стратегія). 
Диверсифікація джерел постачання імпортованих 
первинних джерел енергії та палива для атомних 
електростанцій (Угода). 
Збільшення обсягу власного видобутку 
вуглеводнів (Програма) 

конденсату власного видобутку та 
скрапленого газу 

270. Проведення переговорів щодо допуску 
іноземних танкерів із скрапленим природним 
газом для проходження через протоку Босфор 
(Програма) 

розбудова відносин з Турецькою 
Стороною на принципах 
стратегічного партнерства у 
питаннях проходу танкерів із 
скрапленим природним газом 
через протоку Босфор 

до 30 грудня Міненерговугілля 
МЗС 

271. Програма енергонезалежності (Стратегія). 
Будівництво LNG-термінала (з урахуванням 
результатів переговорів), інтерконекторів 
(Програма) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України щодо 
затвердження Концепції 
реалізації проекту будівництва 
LNG-термінала

до 15 грудня Міненерговугілля 
Мінекономрозвитку 

272. Придбання вугілля на світовому ринку 
(Програма) 

1) забезпечення проведення 
переговорів щодо укладення 
контрактів стосовно закупівлі 
вугілля за кордоном на ринкових 
умовах, які є вигідними для 
України

до 30 грудня Міненерговугілля 
МЗС 

 2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів розпоряджень щодо 

щороку Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

затвердження прогнозного 
балансу коксівного вугілля 
(усього та за марками) 

273. Модернізація інфраструктури паливно-
енергетичного комплексу (Стратегія). 
Модернізація енергогенеруючих потужностей 
ТЕС/ТЕЦ (Програма) 

забезпечення реалізації проектів 
реконструкції та модернізації 
теплоелектростанцій та 
теплоелектроцентралей 

до 30 грудня Міненерговугілля 
НКРЕКП 

274. Модернізація гідроелектростанцій (Програма) 1) забезпечення реалізації 
проекту реабілітації 
гідроелектростанцій 
ПАТ “Укргідроенерго” 

до 30 грудня Міненерговугілля 

 2) розроблення нормативно-
правової бази для реалізації 
проектів будівництва Канівської 
ГАЕС та Каховської ГЕС-2

до 30 грудня Міненерговугілля 

 3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту нормативно-правового 
акта щодо затвердження 
скоригованого проекту 
будівництва Ташлицької ГАЕС

до 30 грудня Міненерговугілля 

275. Добудова енергоблоків на Хмельницькій АЕС 
(Програма) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту нормативно-правового 
акта щодо питань будівництва 
енергоблоків № 3 і 4 
Хмельницької АЕС 

до 30 грудня Міненерговугілля 

 2) здійснення коригування до 30 грудня Міненерговугілля 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

техніко-економічного 
обґрунтування та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України щодо 
схвалення основних техніко-
економічних показників 
зміненого техніко-економічного 
обґрунтування

276. Будівництво газопроводу Дроздовичі—
Германовичі протяжністю 110 кілометрів 
(Програма) 

розроблення техніко-
економічного обґрунтування 
будівництва газопроводу 
Дроздовичі—Германовичі

до 31 грудня Міненерговугілля 
НАК “Нафтогаз 
України” 

277. Добудова третього агрегата на Дністровській 
ГАЕС (Програма) 

1) забезпечення будівництва та 
введення в експлуатацію третього 
агрегата на Дністровській ГАЕС

протягом року  Міненерговугілля 

 2) розроблення нормативно-
правової бази для реалізації 
проектів спорудження 
розподільної установки 750 кВ на 
Дністровській ГАЕС з 
установленням 
автотрансформатора 750/330 кВ 
потужністю 1000 МВА та 
будівництво повітряної лінії 
750 кВ Західноукраїнська — 
Вінниця (2 х 70 кілометрів)

до 31 грудня Міненерговугілля 

278. Будівництво магістральних ліній 
електропередачі потужністю 750 кВт (Програма)

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 

до 10 квітня Міненерговугілля 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

проекту закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення 
процедури відведення земельних 
ділянок під час надання їх для 
суспільних потреб чи з мотивів 
суспільної необхідності 

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Міненерговугілля 

 3) забезпечення реалізації 
проектів будівництва: 
повітряної лінії 750 кВ Рівненська 
АЕС — Київська із заходами 
повітряної лінії 750 кВ 
Хмельницька АЕС — 
Чорнобильська АЕС на 
підстанцію 750 кВ “Київська”; 
повітряної лінії 330 кВ 
Новокиївська — Сєвєрна на 
підстанцію 750 кВ “Київська”; 
повітряної лінії 750 кВ Запорізька 
АЕС — Каховська з підстанцією 
750 кВ “Каховська” та заходами 
повітряної лінії 330 кВ 
Новокаховська —Островська та 
повітряної лінії 330 кВ 
Новокаховська —Херсонська

протягом року Міненерговугілля 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

 
 
279. Підвищення на 1600 мВт потужності Южно-
Української АЕС, на 700 мВт — Запорізької АЕС, 
на 1000 мВт — Рівненської та Хмельницької АЕС 
(Програма) 

забезпечення реалізації проектів: 
реконструкція системи технічного 
водопостачання Южно-
Української АЕС; 
реконструкція відкритих 
розподільних пристроїв 750 кВ 
Запорізької, Хмельницької та 
Рівненської атомних 
електростанцій

до 31 грудня Міненерговугілля 

280. Спорудження центрального сховища 
відпрацьованого ядерного палива (Програма) 

розроблення нормативно-
правової бази стосовно: 
отримання права постійного 
користування земельними 
ділянками для потреб 
центрального сховища 
відпрацьованого ядерного палива; 
затвердження проектно-
кошторисної документації на 
будівництво центрального 
сховища відпрацьованого 
ядерного палива та будівництво 
під’їзної залізничної колії до 
такого сховища; 
забезпечення проведення 
будівельних робіт

до 15 грудня Міненерговугілля 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

    
281. Виконання разом з ЄБРР Комплексної 
(зведеної) програми підвищення безпеки 
енергоблоків атомних електростанцій (Програма) 

1) виконання заходів, 
передбачених Комплексною 
(зведеною) програмою 
підвищення рівня безпеки 
енергоблоків атомних 
електростанцій, затвердженою 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 7 грудня 2011 р. 
№ 1270  

протягом року Міненерговугілля 

 2) здійснення державного 
регулювання заходів з 
модернізації атомних 
електростанцій (видача 
відповідних документів 
дозвільного характеру, 
інспекційні обстеження та 
перевірки) 

у строк, 
встановлений 
законодавством, 
після надходження 
заяв НАЕК 
“Енергоатом” 

Держатомрегулюван-
ня 

282. Продовження строку експлуатації дев’яти 
атомних енергоблоків (Програма) 

забезпечення виконання заходів з 
продовження строку експлуатації 
атомних енергоблоків  

до кінця року Міненерговугілля 

283. Організація ефективного розгляду позову до 
ВАТ “Газпром” в Арбітражному інституті 
Стокгольмської торгової палати щодо умов 
контрактів на постачання і транзит природного 
газу (Програма) 

забезпечення процесу підготовки 
та затвердження процесуального 
графіка розгляду арбітражної 
справи щодо Контракту про 
обсяги та умови транзиту 
природного газу територією 

до 20 березня Міненерговугілля 
Мін’юст 
МЗС 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

України з 2009 р. по 2019 р. 
№ ТКГУ від 19 січня 2009 р. та 
подальші кроки згідно з графіком 

284. Запровадження змішаної системи 
оподаткування енергетичного сектору відповідно 
до міжнародних стандартів (Програма) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону щодо внесення 
змін до Податкового кодексу 
України в частині перегляду 
системи оподаткування 
підприємств, які провадять 
господарську діяльність з 
видобутку нафти, конденсату та 
природного газу, згідно з 
рекомендаціями місії МФВ та 
після громадського обговорення 
за участю представників 
державних та приватних 
нафтогазодобувних компаній

до 30 червня Мінфін 

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінфін 

285. Підвищення енергоефективності за рахунок 
реалізації проектів з використанням 
альтернативних джерел енергії (Clean Energy) 
(Програма) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Закону України “Про 
альтернативні джерела енергії” 
щодо віднесення теплових 
насосів до обладнання, що 
працює на відновлюваних 

до 30 листопада Мінрегіон 
Держенергоефектив-
ності 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

джерелах енергії
 2) супроводження зазначеного 

проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінрегіон 
Держенергоефектив-
ності

286. Продовження дії прямих контрактів на 
постачання природного газу з європейськими 
компаніями (Програма). 
Збільшення обсягу імпорту газу з ЄС шляхом 
розширення технічних можливостей постачання за 
напрямом європейського газотранспортного 
коридору “Північ—Південь” (Угода) 

забезпечення виконання техніко-
економічних обґрунтувань та 
прийняття відповідних рішень 
щодо участі України у 
міжнародних проектах, які 
можуть забезпечити 
диверсифікацію джерел та 
маршрутів постачання 
природного газу; підписання 
необхідних міжнародних та 
зовнішньоекономічних договорів

до 31 грудня Міненерговугілля 
НАК “Нафтогаз 
України” 

287. Диверсифікація постачальників палива для 
атомних електростанцій і послуг на окремих 
стадіях ядерно-паливного циклу, зокрема; 
розширення програми придбання ядерного палива 
у компанії Вестінгхауз (Угода). 
Розширення програми придбання ядерного палива 
у компанії Вестінгхауз (Програма)

забезпечення постачання 
ядерного палива в узгодженому 
обсязі відповідно до контракту, 
укладеного між державним 
підприємством 
“НАЕК “Енергоатом” і компанією 
“Вестінгхауз”

до 31 грудня Міненерговугілля 
Держатомрегулюван-
ня 

288. Поступове введення в дію вимоги про те, що 
річний обсяг імпорту природного газу, 
нафти/нафтопродуктів та вугілля в Україну з 
одного джерела не може перевищувати 30 
відсотків (Угода) 

створення системи моніторингу 
обсягів імпорту природного газу, 
нафти/нафтопродуктів та вугілля 
в Україну, розроблення та 
подання Кабінетові Міністрів 
України відповідних нормативно-

до 31 грудня Міненерговугілля 
Держстат 
Мінфін 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

правових актів
289. Зниження енергоємності валового 
внутрішнього продукту (на 20 відсотків до кінця 
2020 року) шляхом забезпечення (впровадження) 
100 відсотків обов’язкового комерційного обліку 
споживання енергоресурсів (енергії та палива), 
переходу до використання енергоефективних 
технологій та обладнання, зокрема через механізм 
залучення енерго-сервісних компаній, реалізації 
проектів з використанням альтернативних джерел 
енергії (Стратегія). 
Програма енергоефективності. (Стратегія). 
Стимулювання енергоефективності для 
скорочення енергоємності валового внутрішнього 
продукту. Прийняття Національного плану дій з 
енергоефективності до 2020 року (Угода)

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України щодо 
затвердження Національного 
плану дій з енергоефективності на 
період до 2020 року з 
урахуванням пропозицій 
Секретаріату Енергетичного 
Співтовариства  

до 31 липня Мінрегіон 

290. Прийняття закону про ефективне 
використання паливно-енергетичних ресурсів, що 
імплементує вимоги Директив ЄС щодо 
енергоефективності (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про ефективне 
використання паливно-
енергетичних ресурсів з 
урахуванням пропозицій 
Секретаріату Енергетичного 
Співтовариства

до 30 листопада Мінрегіон 

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінрегіон 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

 3) складення прогнозного 
енергетичного балансу України 
на короткострокову перспективу 
за прогнозними показниками 

щороку Мінекономрозвитку 

291. Стимулювання залучення інвестицій в 
модернізацію об’єктів у сфері теплопостачання, 
створення виробничих потужностей з 
комбінованого виробництва тепла та 
електроенергії, інших об’єктів з виробництва 
тепла з відновлюваних джерел енергії (Угода) 
 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України щодо запровадження 
обов’язкового стимулюючого 
регулювання та стимулювання 
розвитку конкурентного 
середовища у сфері виробництва 
теплової енергії (відокремлення 
видів діяльності з виробництва, 
транспортування та постачання 
теплової енергії) 

до 30 листопада Мінрегіон 

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінрегіон 

292. Перегляд законодавства щодо стимулювання 
виробництва електроенергії з нетрадиційних та 
відновлюваних джерел енергії, реформа системи 
“зелених” тарифів та їх балансування (зменшення 
необґрунтовано завищених тарифів, підвищення 
недостатніх тарифів, перегляд місцевої складової 
на відповідність вимогам СОТ (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Закону України “Про 
електроенергетику” щодо 
забезпечення конкурентних умов 
виробництва електричної енергії з 

до 15 березня Мінрегіон 
НКРЕКП 
Міненерговугілля 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

альтернативних джерел енергії; 
встановлення диференційованих 
розмірів “зелених” тарифів 
залежно від використання 
об’єктами відновлюваної 
енергетики устатковання та 
обладнання вітчизняного або 
іноземного виробництва 

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінрегіон 
НКРЕКП 
Міненерговугілля 

293. Удосконалення законодавства в частині 
стимулювання більш широкого використання 
біометану (біогазу, що доведений до чинних 
стандартів на природний газ) як альтернативного 
джерела вуглеводнів та забезпечення 
недискримінаційного доступу до газотранспортної 
інфраструктури виробників біометану з метою 
його транспортування, розподілу та постачання 
споживачам (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Закону України “Про засади 
функціонування ринку 
природного газу” щодо 
спрощення процедури доступу до 
Єдиної газотранспортної системи 
України горючих газів будь-якого 
походження, у тому числі біогазів

до 30 листопада Міненерговугілля 

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Міненерговугілля 

294. Створення сприятливих законодавчих умов 
для реалізації проектів, спрямованих на 
скорочення або заміщення споживання газу 
(шляхом тарифної політики, скорочення 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Закону України “Про 

до 30 жовтня  Мінрегіон 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

бюрократичних процедур тощо) (Угода) теплопостачання” щодо 
укладення довгострокових 
договорів на постачання теплової 
енергії бюджетним установам

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінрегіон  

 3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів постанов Кабінету 
Міністрів України: 
про вироблення механізму 
стимулювання суб’єктів 
господарювання до впровадження 
заходів із заміщення споживання 
природного газу бюджетними 
установами та організаціями та 
підприємствами комунальної 
теплоенергетики; 
про державну експертизу з 
енергозбереження (щодо 
приведення у відповідність з 
вимогами Закону України “Про 
адміністративні послуги”)

до 15 грудня Мінрегіон 

Нова соціальна політика 

295. Реформування системи соціального захисту 
(Стратегія). 

забезпечення функціонування 
єдиної інформаційно-аналітичної 

до 31 травня Мінсоцполітики 
Мінфін
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Створення системи соціального захисту, за 
допомогою якої громадяни не будуть зобов’язані 
додавати до своїх заяв та звернень, у тому числі в 
органи соціального захисту, будь-які довідки та 
погодження — всю необхідну інформацію 
держава буде отримувати самостійно за рахунок 
обміну даними між різними органами влади. 
Водночас буде передбачено відповідальність 
заявника за подання завідомо неправдивих даних, 
що можуть призвести до прийняття 
неправомірного рішення на користь заявника 
(Угода) 

системи соціального захисту 
населення для здійснення 
інформаційного обміну з іншими 
центральними органами 
виконавчої влади під час 
призначення соціальної 
допомоги, субсидій та 
компенсацій 

Мінекономрозвитку 
Мін’юст 

296. Оптимізація системи соціального страхування 
в Україні з метою забезпечення незалежності, 
прозорості та публічності в діяльності фондів 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування (Угода). 
Затвердження бюджетів фондів соціального 
страхування Верховною Радою України разом із 
Державним бюджетом України (Угода). 
Об’єднання фондів державного соціального 
страхування та забезпечення прозорості їх 
діяльності шляхом: 
розроблення та сприяння прийняттю у новій 
редакції Закону України “Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими похованням”; 
розроблення та сприяння прийняттю у новій 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України щодо приведення їх у 
відповідність з вимогами Закону 
України “Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України щодо реформування 
загальнообов’язкового 
державного соціального 
страхування та легалізації фонду 
оплати праці”

до 30 квітня Мінсоцполітики 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінсоцполітики 

3) розроблення та подання до 30 березня Мінфін
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

редакції Закону України “Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату 
працездатності” (Програма). 
Розвиток системи недержавного соціального 
страхування (Угода). 
Скасування видатків, невластивих соціальному 
страхуванню (Угода), скорочення видатків на 
адміністрування фондів на 600 млн. гривень 
(Програма). 
Реорганізація та об’єднання фондів соціального 
страхування від нещасних випадків на 
виробництві, професійних захворювань та 
тимчасової втрати працездатності разом із 
запровадженням системи загальнообов’язкового 
державного медичного страхування) (Угода) 

Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Митного кодексу України з 
метою встановлення рівних 
підходів до всіх застрахованих 
осіб (щодо виключення частин 
другої—четвертої статті 590)
4) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінсоцполітики 

5) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Податкового кодексу України 
з метою встановлення рівних 
підходів до всіх застрахованих 
осіб (виключення пунктів 346.2—
346.4 статті 346)

до 30 березня Мінфін 

 6) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінсоцполітики 

 7) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів нормативно-правових 
актів, спрямованих на реалізацію 
Закону України “Про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів України щодо 
реформування 

до 13 березня Мінсоцполітики 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

загальнообов’язкового 
державного соціального 
страхування та легалізації фонду 
оплати праці” 

 8) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про 
затвердження бюджету Фонду 
соціального страхування України 
на 2015 рік, забезпечивши 
скорочення видатків Фонду

до 30 березня Мінсоцполітики 

 9) забезпечення розвитку 
елементів недержавного 
соціального страхування 

протягом року Мінсоцполітики 
Нацкомфінпослуг 
Мінекономрозвитку 
Мінфін 
Мін’юст

297. Посилення контролю за витратами фондів з 
боку держави та представників громадянського 
суспільства через відкрите формування 
наглядових рад цих структур, а також шляхом 
внесення змін до Закону України “Про здійснення 
державних закупівель” та законів України про 
соціальне страхування з метою обов’язкового 
використання процедур, визначених 
законодавством про державні закупівлі, під час 
придбання товарів, робіт чи послуг за рахунок 
коштів загальнообов’язкового державного 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
пропозицій щодо визначення 
порядку утворення Громадської 
ради Фонду соціального 
страхування  

до 30 червня Мінсоцполітики 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

соціального страхування, застосування до цих 
закупівель порядку контролю ефективності 
витрачання коштів, встановленого у сфері 
державних закупівель (Угода) 
298. Пенсійна реформа (Стратегія). 
Створення справедливої соціальної системи 
пенсійного забезпечення, скасування спеціальних 
пенсій. Розроблення та сприяння прийняттю 
Закону України “Про внесення змін до Закону 
України “Про пенсійне забезпечення”, перехід на 
єдиний принцип нарахування пенсій (Програма). 
Встановлення єдиних принципів нарахування 
пенсій в Україні. Поетапне запровадження 
накопичувального рівня пенсійної системи (Угода)

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до деяких законів України з 
питань пенсійного забезпечення

до 15 квітня Мінсоцполітики 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінсоцполітики 

3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів нормативно-правових 
актів, що спрямовані на 
реалізацію закону про внесення 
змін до деяких законів України з 
питань пенсійного забезпечення

у тримісячний строк 
з дня опублікування 
закону про внесення 
змін до деяких 
законів України з 
питань пенсійного 
забезпечення

Мінсоцполітики 

 
299. Розвиток недержавного пенсійного 
страхування, запровадження накопичувальної 
системи пенсійного страхування шляхом 
розроблення та сприяння прийняттю у новій 
редакції Закону України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування” (Програма). 
Розвиток недержавного пенсійного страхування. 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про 
запровадження обов’язкової 
професійної пенсійної системи 
для особливих категорій професій 
(служби)

до 15 квітня Мінсоцполітики 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Розроблення нової редакції Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування” (Угода) 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінсоцполітики 

3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів нормативно-правових 
актів, що спрямовані на 
реалізацію закону про 
запровадження обов’язкової 
професійної пенсійної системи 
для особливих категорій професій 
(служби) 

у тримісячний строк 
з дня опублікування 
закону про 
запровадження 
обов’язкової 
професійної 
пенсійної системи 
для особливих 
категорій професій 
(служби)

Мінсоцполітики 

 4) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування” та інших 
законів України з питань 
накопичувального пенсійного 
забезпечення

до 20 травня Мінсоцполітики 

 5) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінсоцполітики 

300. Розширення охоплення соціальним 
страхуванням усього зайнятого населення. 
Поетапний перерозподіл розміру сплати єдиного 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 

до 15 липня Мінсоцполітики 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

соціального внеску між роботодавцем і найманим 
працівником (Угода) 

до Закону України “Про 
зайнятість населення” та інших 
законів України щодо легалізації 
зайнятості працівників, які 
наймаються на роботи в сім’ях

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінсоцполітики 

 3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Закону України “Про збір та 
облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування” щодо 
поетапного перерозподілу 
розміру сплати єдиного 
соціального внеску між 
роботодавцем і найманим 
працівником

до 31 липня Мінсоцполітики 

 4) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінсоцполітики 

301. Ліквідація неефективних пільг. Перехід до 
адресності та монетизації пільг (внесення змін до 
25 актів законодавства) (Програма). 
Створення сучасної і справедливої системи 
адресного надання пільг і компенсацій в Україні, 

1) розроблення проекту 
нормативно-правового акта щодо 
затвердження порядку надання 
пільг з урахуванням 
середньомісячного сукупного 
доходу сім’ї пільговика на 

до 15 квітня Мінсоцполітики 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

запровадження системи аудиту соціальних виплат. 
Посилення соціального захисту малозабезпечених 
верств населення та унеможливлення отримання 
соціальних пільг заможними. Остаточне 
скасування системи пільг та привілеїв для усіх 
посадовців. Ніхто не матиме жодних пільг у 
зв’язку із своєю посадою (Угода) 

виконання пунктів 2 і 16 розділу 
III “Прикінцеві положення” 
Закону України від 28 грудня 
2014 р. № 76-VIII “Про внесення 
змін та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких 
законодавчих актів України” 
2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Закону України “Про статус і 
соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи” 
щодо скасування неефективних 
пільг для постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

до 30 червня  Мінсоцполітики 

 3) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінсоцполітики 

 
 4) розроблення та подання 

Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Закону України “Про 
державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям” щодо 
доплати на дітей 

до 20 квітня Мінсоцполітики 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

 5) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінсоцполітики 

302. Розрахунок та запровадження соціальних 
стандартів за всіма видами соціальних послуг, що 
надаються державою. Перехід на фінансування 
соціальних послуг відповідно до затверджених 
державних соціальних стандартів (Угода) 

1) затвердження та впровадження 
восьми державних стандартів 
соціальних послуг

до 30 листопада Мінсоцполітики 

2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту Закону України “Про 
соціальні послуги” (нова 
редакція)

до 31 червня Мінсоцполітики 

 3) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінсоцполітики 

 4) затвердження та впровадження 
Методики розрахунку вартості 
соціальних послуг

до 29 травня Мінсоцполітики 

 
 
303. Розвиток мережі неприбуткових установ, які 
покривають потреби соціально-незахищених 
верств населення щодо надання соціальних 
послуг. Передбачити відповідні механізми та їх 
фінансування. Широке залучення недержавних 
установ та організацій до системи надання 
соціальних послуг (Угода) 

1) затвердження методики оцінки 
конкурсних пропозицій учасників 
конкурсу із залучення бюджетних 
коштів для надання соціальних 
послуг

до 30 квітня Мінсоцполітики 
Мінекономрозвитку 
Мінфін 

2) затвердження форми 
примірного договору про 

до 29 травня Мінсоцполітики 
Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

залучення бюджетних коштів для 
надання соціальних послуг

Мінфін

304. Реформування сфери трудових відносин 
(Стратегія). 
Реформування трудового законодавства, зокрема 
розроблення та сприяння прийняттю Трудового 
кодексу України (Програма). 
Реформування трудових взаємовідносин. 
Схвалення Трудового кодексу України (Угода) 

1) супроводження проекту 
Трудового кодексу України у 
Верховній Раді України 
(реєстраційний номер 1658)

до прийняття 
Кодексу 

Мінсоцполітики 

2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів нормативно-правових 
актів, що спрямовані на 
реалізацію Трудового кодексу 
України

у шестимісячний 
строк з дня 
опублікування 
Кодексу  

Мінсоцполітики 

305. Створення належної системи соціального 
захисту учасників антитерористичної операції та 
вимушених переселенців (Угода). 
Соціальний захист, працевлаштування та 
реінтеграція внутрішньо переміщених осіб 
(Програма). 
Стимулювання закріплення складу населення на 
тимчасово окупованій території, а також на 
тимчасово непідконтрольних органам влади 
України територіях Луганської та Донецької 
областей. 
Забезпечення юридичного захисту законних 
інтересів кримськотатарського народу та громадян 
України інших національностей, які проживають 
на тимчасово окупованій території, а також на 
тимчасово непідконтрольних органам влади 
України територіях Луганської та Донецької 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про 
затвердження Програми 
працевлаштування та 
професійного навчання 
внутрішньо переміщених осіб на 
2015—2016 роки

до 13 березня Мінсоцполітики 

2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України щодо внесення 
змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 1 серпня 
2013 р. № 573 “Про затвердження 

до 30 червня Мінсоцполітики 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

областей (в тому числі тих, хто тимчасово виїхав 
із зазначених територій). 
Запровадження цільових програм підтримки 
різних вікових, етнічних, соціальних та інших груп 
населення тимчасово окупованої території, а 
також населення тимчасово непідконтрольних 
органам влади України територій Луганської та 
Донецької областей (Угода) 

Загального положення про центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді” стосовно підвищення 
рівня доступності та якості 
соціальних послуг внутрішньо 
переміщеним особам з метою їх 
реінтеграції
3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про 
затвердження Порядку 
забезпечення функціонування 
прийомних сімей, дитячих 
будинків сімейного типу, які 
перемістилися з тимчасово 
окупованих територій України, 
виплати їм державної соціальної 
допомоги та грошового 
забезпечення

до 31 березня Мінсоцполітики 

 
 4) розроблення та подання 

Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України щодо 
державної програми підтримки та 
соціальної адаптації і реінтеграції 
громадян України, які 
переселилися з тимчасово 

до 31 березня Мінсоцполітики 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

окупованої території та районів 
проведення антитерористичної 
операції в інші райони України 

306. Реформування системи охорони здоров’я 
(Стратегія). 
Структурна реорганізація системи медичного 
обслуговування (Угода). 
Створення Центру реформ в системі охорони 
здоров’я, максимальне залучення до його 
функціонування представників громадянського 
суспільства (Угода). 
Підвищення особистої відповідальності громадян 
за власне здоров’я, забезпечення для них вільного 
вибору постачальників медичних послуг належної 
якості, надання для цього адресної допомоги 
найбільш соціально незахищеним верствам 
населення, створення бізнес-дружньої обстановки 
на ринку охорони здоров’я. Орієнтиром у 
проведенні реформи є програма Європейського 
Союзу “Європейська стратегія здоров’я — 
2020”(Стратегія)

прийняття акта щодо створення 
Центру реформ в системі охорони 
здоров’я  

до 13 березня МОЗ 

 
307. Стимулювання розвитку первинної медико-
санітарної допомоги: лікарі повинні мати 
відповідний рівень професійних знань та досвід, 
отримати прозорі механізми фінансової мотивації 
(Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України щодо 
віднесення розвитку мережі 
первинної медичної допомоги та 
її матеріально-технічного 

до 30 червня МОЗ 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

забезпечення (оснащення) до 
категорії пріоритетів 
інвестування

 2) затвердження нормативного 
акта щодо організації медичного 
обслуговування та направлення 
пацієнтів до закладів охорони 
здоров’я, що надають вторинну 
(спеціалізовану) та третинну 
(високоспеціалізовану) медичну 
допомогу

до 30 червня МОЗ 

 3) упорядкування системи 
маршрутизації пацієнтів між 
первинною та вторинною ланкою. 
Затвердження нормативних актів 
та уніфікованих клінічних 
протоколів за нозологіями, які 
найчастіше зустрічаються у 
практиці надання первинної і 
вторинної медичної допомоги

протягом року МОЗ 

 
 4) приведення програм до- і 

післядипломної підготовки 
лікарів первинної медичної 
допомоги у відповідність з 
європейською практикою 

протягом року МОЗ 

 5) удосконалення системи 
безперервного професійного 

протягом року МОЗ 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

розвитку медичних працівників 
первинної медичної допомоги 
згідно з європейською практикою 

 6) приведення програм 
підготовки медичних сестер у 
відповідність з європейською 
практикою

протягом року  МОЗ 
МОН 

 7) затвердження програм 
підготовки менеджерів у системі 
охорони здоров’я з урахуванням 
європейської практики  

до 30 червня  МОЗ 
МОН 

308. Забезпечення реалізації принципу вільного 
вибору пацієнтами лікаря та створення рівних 
прав для медичних закладів усіх форм власності, 
розвиток лікарського самоврядування (Угода) 

1) визначення порядку 
обрання/зміни лікаря, що надає 
первинну медичну допомогу

до 30 червня МОЗ 

2) затвердження алгоритму дій на 
рівні підрозділів охорони 
здоров’я облдержадміністрацій, 
виконавчих органів районних та 
міських рад, центрів первинної 
медичної (медико-санітарної) 
допомоги щодо впровадження 
порядку обрання/зміни лікаря, що 
надає первинну медичну 
допомогу 

до 30 червня МОЗ 

 3) розроблення та прийняття 
нормативно-правового акта щодо 
удосконалення механізму 
реалізації права на здійснення 

протягом року МОЗ 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

приватної медичної практики у 
сімейній медицині та принципів 
функціонування ринку 
гарантованих державою 
медичних послуг (юридичні та 
технологічні умови, що 
забезпечать функціонування 
приватних закладів сімейної 
медицини на рівні з державними з 
відповідним рівнем 
відповідальності)

309. Реорганізація структури МОЗ відповідно до 
європейських норм та принципів. Позбавлення 
відомства невластивих йому функцій (закупівлі, 
утримання медичних та освітніх закладів тощо) 
(Угода) 

реорганізація структури МОЗ 
відповідно до європейських норм 
та принципів, позбавлення 
Міністерства невластивих йому 
функцій (закупівлі, утримання 
медичних та навчальних закладів 
тощо), зміцнення функцій щодо 
формування політики 
громадського здоров’я та 
міжсекторальної взаємодії з 
іншими секторами економіки, що 
впливають на стан та охорону 
здоров’я (освіта, соціальний 
захист, ветеринарна служба, 
екологічна безпека тощо)

протягом року МОЗ 
Мін’юст 

310. Забезпечення державного замовлення на 
підготовку фахівців у медичні галузі (Угода) 

1) формування обсягів 
державного замовлення на 
підготовку та підвищення 

щороку Мінекономрозвитку 
МОЗ 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

кваліфікації спеціалістів, 
наукових та науково-
педагогічних кадрів відповідно до 
потреб галузі охорони здоров’я у 
вищих навчальних закладах, що 
належать до сфери управління 
МОЗ 

 2) забезпечення розміщення 
державного замовлення на 
підготовку лікарів

щороку МОЗ 

311. Інвентаризація і паспортизація медичних 
закладів, створення реєстрів: медичних 
працівників, медичних закладів, медичних 
препаратів з референтними цінами, медичного 
обладнання з референтними цінами, медичних 
протоколів, запровадження ліцензування медичної 
діяльності (Угода) 

1) проведення інвентаризації 
закладів охорони здоров’я 

до 30 жовтня  МОЗ 

2) затвердження методики 
складення паспортів закладів 
охорони здоров’я

до 30 червня МОЗ 

3) розроблення та сертифікація 
програмного забезпечення 
реєстру медичних працівників та 
закладів охорони здоров’я

протягом року МОЗ 

    
 4) затвердження методики 

розроблення медико-
технологічних документів з 
надання медичної допомоги з 
урахуванням європейської 
практики

протягом року МОЗ 

 5) розроблення проектно- до 30 листопада МОЗ
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

кошторисної документації для 
створення та запровадження 
реєстру пацієнтів

312. Запровадження для обов’язкового 
використання клінічних протоколів з переліком 
послуг та розмежуванням рівнів. Запровадження 
розрахунку вартості послуг (Угода). 
Забезпечення розроблення та прийняття 
відповідно до міжнародних вимог та 
запровадження стандартів медичної допомоги 
(клінічних протоколів) на основі науково 
обґрунтованої медичної практики (доказової 
медицини), забезпечення їх систематичного 
перегляду (Угода)

затвердження медичних 
стандартів та уніфікованих 
клінічних протоколів для станів і 
захворювань, що найчастіше 
зустрічаються у практиці надання 
первинної медичної допомоги 

постійно МОЗ 

313. Здійснення переходу на фінансування на 
основі подушного нормативу виконання послуг та 
пролікованого випадку на засадах DRG (diagnosis-
related group, клініко-споріднені групи) та 
заздалегідь встановлених тарифів у межах 
запланованих обсягів. Розроблення національного 
класифікатора DRG (Угода) 

виконання плану впровадження 
DRG (diagnosis-related group, 
клініко-споріднені групи) 

протягом року МОЗ 

314. Трансформація і модернізація мережі 
лікарень та створення єдиної трирівневої системи 
(місцеві лікарні — регіональні лікарні — 
національні референтні центри) (Програма). 
Розроблення та сприяння прийняттю Закону 
України “Про заклади охорони здоров’я та 
медичне обслуговування” (Програма). 
Самоврядування та автономність медичних 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про заклади 
охорони здоров’я та медичне 
обслуговування

до 30 червня МОЗ 
Мінекономіки 
Мінфін 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

МОЗ 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

закладів шляхом надання статусу неприбуткових 
підприємств закладам охорони здоров’я через 
прийняття рішення відповідними органами 
місцевого самоврядування та затвердження нових 
статутів, укладення договорів на медичне 
обслуговування (Угода) 

3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України щодо внесення 
змін до нормативно-правових 
актів, які визначають нормативи 
забезпеченості закладів охорони 
здоров’я лікарняними ліжками 
(зокрема, до постанови Кабінету 
Міністрів України від 28 червня 
1997 р. № 640 “Про затвердження 
нормативів потреб у стаціонарній 
медичній допомозі в розрахунку 
на 10 тисяч населення”)  

протягом року МОЗ 

 4) визначення переліку 
захворювань і станів, медична 
допомога за якими надається у 
закладах, що надають третинну 
(високоспеціалізовану) медичну 
допомогу 

протягом року МОЗ 

 5) надання методичної допомоги 
МОЗ структурним підрозділам з 
питань охорони здоров’я 
обласних, Київської міської 
держадміністрацій у розробленні 
генеральних планів мережі 
лікарень

до 30 квітня МОЗ 

 6) реалізація положень закону про 
заклади охорони здоров’я та 

після опублікування 
відповідного закону

МОЗ 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

медичне обслуговування 
 7) розроблення та затвердження 

клінічних маршрутів пацієнтів за 
основними нозологічними 
формами захворювань щодо 
отримання третинної 
(високоспеціалізованої) медичної 
допомоги

протягом року МОЗ 

315. Застосування Закону України “Про державно-
приватне партнерство у сфері охорони здоров’я” 
(Програма) 

розроблення пропозицій щодо 
внесення змін до Закону України 
“Про державно-приватне 
партнерство” в частині його 
застосування у сфері охорони 
здоров’я 

до 30 квітня МОЗ 
Мінекономрозвитку 

316. Запровадження інтегрованої медичної 
допомоги, сприяння добровільній інтеграції 
закладів у лікарсько-госпітальні об’єднання з 
можливістю подальшої спеціалізації лікарень — 
учасниць корпорації (медико-соціальні заклади, 
хоспіси) (Угода)

затвердження планів розвитку 
мережі закладів, що надають 
вторинну (спеціалізовану) 
медичну допомогу 

протягом року обласні та Київська 
міська 
держадміністрації  

317. Запровадження обов’язкового загального 
державного медичного страхування як складової 
системи соціального страхування. 
Створення умов для вільного доступу 
постачальників усіх форм власності на ринок 
гарантованих державою медичних послуг. 
Запровадження спільних рамкових вимог та умов 
до постачальників всіх форм власності. 
Створення умов для закупівлі органами місцевої 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про 
загальнообов’язкове державне 
соціальне медичне страхування  

до 30 листопада МОЗ 
Мінсоцполітики 
Мінекономіки 
Мінфін 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

влади послуг у приватних постачальників всіх 
форм власності (Угода). 
Поетапне запровадження обов’язкового 
державного соціального медичного страхування 
(єдиний канал постачання медичних послуг) та 
розвиток добровільного страхування (Угода). 
Розроблення та сприяння прийняттю Закону 
України “Про медичне страхування” (Програма)
318. Затвердження Військово-медичної доктрини 
(Угода) 

сприяння прийняттю Військово-
медичної доктрини України у 
Верховній Раді України (після її 
внесення до Верховної Ради 
України)

до прийняття 
Доктрини 

МОЗ 

319. Перегляд національного законодавства щодо 
забезпечення фізичної та економічної доступності 
основних лікарських засобів (Угода). 
Дерегуляція фармацевтичного ринку, суттєве 
зменшення кількості ліцензій та дозволів 
(Програма). 
Визнання реєстрації лікарських засобів та виробів 
медичного призначення, що виготовлені в ЄС, 
США, Канаді, Австралії, Японії, з подальшим 
застосуванням принципу взаємності (Програма) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до деяких законів України щодо 
дерегуляції фармацевтичного 
ринку

до 29 травня МОЗ 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

МОЗ 

3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України щодо 
запровадження системи 
відшкодування витрат на 

до 15 грудня МОЗ 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

амбулаторне споживання 
лікарських засобів (реімбурсації)

320. Розроблення та сприяння прийняттю Закону 
України “Про внесення змін до Закону України 
“Про лікарські засоби” (Програма) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Закону України “Про лікарські 
засоби”, зокрема до статті 9

до 28 серпня МОЗ 

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

МОЗ 

 3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про внесення 
змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 26 травня 
2005 р. № 376 “Про затвердження 
Порядку державної реєстрації 
(перереєстрації) лікарських 
засобів і розмірів збору за їх 
державну реєстрацію 
(перереєстрацію)”

до 30 вересня МОЗ 

 4) внесення змін до Порядку 
проведення експертизи 
реєстраційних матеріалів на 
лікарські засоби, що подаються 
на державну реєстрацію 
(перереєстрацію), а також 

до 30 вересня МОЗ 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

експертизи матеріалів про 
внесення змін до реєстраційних 
матеріалів протягом дії 
реєстраційного посвідчення в 
частині спрощення процедури 
державної реєстрації лікарських 
засобів, які зареєстровані в 
державах, регуляторні органи 
яких застосовують високі 
стандарти якості

321. Переглянути Національний перелік основних 
життєво важливих лікарських засобів та виробів 
медичного призначення з включенням до його 
складу доведено ефективних та безпечних 
препаратів. Національний перелік 
використовувати як базовий в рамках програми 
державних гарантій забезпечення населення 
медичною допомогою, під час розроблення 
стандартів, протоколів лікування, клінічних 
керівництв. На основі Національного переліку 
розробити та запровадити формулярну систему 
медикаментозного забезпечення як організаційний 
та економічний інструмент постачання і 
використання ефективних лікарських засобів 
(Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про внесення 
змін до Національного переліку 
основних лікарських засобів та 
виробів медичного призначення, 
затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 25 
березня 2009 р. № 333 “Деякі 
питання державного регулювання 
цін на лікарські засоби і вироби 
медичного призначення” 

до 30 червня  МОЗ 

2) розроблення та прийняття 
нормативно-правових актів щодо 
системи оцінки технологій 
охорони здоров’я, узагальнивши 
досвід іноземних держав, щодо 
впровадження такої системи

протягом року МОЗ 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

322. Забезпечення професійної підготовки 
керівників органів та закладів охорони здоров’я у 
сфері менеджменту відповідно до сучасних вимог 
(Угода) 

підготовка керівників органів та 
закладів охорони здоров’я у сфері 
менеджменту 

постійно МОЗ 

323. Заборонення реклами лікарських засобів 
(Угода) 

утворення робочої групи з питань 
внесення змін до законодавства 
щодо реклами, зокрема 
лікарських засобів

до 30 березня МОЗ 

324. Усунення корупційних схем під час 
проведення тендерних закупівель в системі 
охорони здоров’я, передача функції державних 
закупівель від МОЗ, зокрема до міжнародних 
організацій (Програма). 
Реформування системи державних закупівель 
лікарських засобів відповідно до європейських 
норм та принципів, що включає електронізацію 
закупівель, прямі закупівлі вакцин та лікарських 
засобів безпосередньо у виробника та інші методи. 
Визначення 2015 року транзитним роком для 
здійснення реформи закупівель вакцин та 
лікарських засобів за кошти Державного бюджету 
України та проведення закупівлі ліків та вакцин 
через міжнародні агенції: ВООЗ та ЮНІСЕФ із 
залученням фахівців USAID (Угода)

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону щодо 
реформування системи 
державних закупівель лікарських 
засобів відповідно до 
європейських норм та принципів

до 28 серпня МОЗ 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону 

МОЗ 

3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Бюджетного кодексу України 
щодо сфери охорони здоров’я 

до 28 серпня МОЗ 
Мінфін 

 4) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

МОЗ 
Мінфін 

 5) розроблення та подання до 30 червня МОЗ
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про внесення 
змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 4 липня 
2012 р. № 603 “Про особливості 
виконання рамкових угод” щодо 
усунення корупційних схем під 
час проведення тендерних 
закупівель 

 6) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону щодо 
запровадження механізму 
безоплатної передачі лікарських 
засобів та виробів медичного 
призначення  у рамках процедури 
державних закупівель 

до 28 серпня МОЗ 

 7) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

МОЗ 

 8) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про 
затвердження переліку лікарських 
засобів та виробів медичного 
призначення, до яких 
застосовуватиметься процедура 

до 30 червня МОЗ 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

державних закупівель відповідно 
до вимог статті 13 Закону 
України “Про здійснення 
державних закупівель” 

 9) внесення змін до угод, 
укладених між МОЗ та 
Всесвітньою організацією 
охорони здоров’я, Дитячим 
фондом ООН (ЮНІСЕФ) тощо в 
частині запровадження співпраці 
стосовно закупівлі лікарських 
засобів та виробів медичного 
призначення

до 30 червня МОЗ 

325. Закупівля вакцин та інших груп спеціальних 
медичних препаратів через міжнародні організації 
системи ООН та інші міжнародні організації та 
фонди (Програма) 

укладення договорів з 
міжнародними організаціями 
ООН та іншими міжнародними 
організаціями і фондами щодо 
закупівлі вакцин та інших груп 
спеціальних медичних препаратів

до 30 червня МОЗ 

326. Укладення прямих довгострокових угод з 
виробниками лікарських засобів (Програма) 

укладення прямих 
довгострокових договорів з 
виробниками лікарських засобів

до 30 червня МОЗ 

327. Здоровий спосіб життя та громадське 
здоров’я. 
Забезпечення пріоритетності оздоровлення, 
фізичної культури. Популяризація здорового 
способу життя, культури здоров’я, ранньої 
діагностики хвороб. Заборона реклами тютюнових 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
пропозицій щодо затвердження 
Національної стратегії з 
оздоровчої рухової активності на 
період до 2025 року 

до 30 листопада Мінмолодьспорт 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

виробів та алкогольних напоїв (Угода) 2) сприяння оптимізації мережі 
дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл 

протягом року Мінмолодьспорт 

3) проведення Всеукраїнської 
інформаційно-профілактичної 
акції “Відповідальність 
починається з мене” 

протягом року Мінмолодьспорт 

328. Використання інструменту соціальної 
реклами в засобах масової інформації для 
популяризації здорового способу життя (Угода) 

забезпечення використання 
соціальної реклами в засобах 
масової інформації для 
популяризації здорового способу 
життя

протягом року МОЗ 
Мінмолодьспорт 

329. Стимулювання розвитку екобезпечних 
технологій та посилення просвітницької діяльності 
серед населення щодо вимог екологічних норм і 
стандартів (Угода) 

розроблення Національного 
плану заходів з імплементації та 
реалізації засад європейської 
політики “Здоров’я — 2020: 
основи Європейської політики в 
підтримку дій держави і 
суспільства в інтересах здоров’я і 
благополуччя щодо 
неінфекційних захворювань на 
період до 2020 року 

до 30 березня МОЗ 

330. Розроблення та впровадження системи 
громадського здоров’я “Україна 80+” з метою 
збільшення тривалості життя громадян України 
(Угода) 

створення Національного 
(українського) центру 
громадського здоров’я 

до 15 грудня МОЗ 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

331. Реформування освіти. (Стратегія) 
Якісна освіта і справедливий доступ до неї. 
(Угода). 
Реформування дошкільної, середньої, професійно-
технічної, позашкільної освіти згідно з 
європейськими стандартами шляхом розроблення 
та сприяння прийняттю у новій редакції Законів 
України “Про освіту” та “Про професійно-
технічну освіту” (Програма). 
Прийняття нового Закону України “Про освіту” з 
метою підвищення якості української освіти та 
забезпечення рівних можливостей доступу до 
якісної освіти кожної дитини, незалежно від 
фізичних можливостей, соціального статусу та 
місця проживання родини (Угода) 
 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту Закону України “Про 
освіту” (нова редакція) 

до 29 травня МОН 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

МОН 

3) розроблення та прийняття 
нормативно-правового акта щодо 
індивідуального навчання в 
загальноосвітніх навчальних 
закладах

до 31 березня МОН 

4) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту Закону України “Про 
професійно-технічну освіту” 
(нова редакція)

до 29 травня МОН 

5) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

МОН 

6) оптимізація та впорядкування 
мережі професійно-технічних 
навчальних закладів 

протягом року МОН 

 7) удосконалення мережі 
спеціальних загальноосвітніх 
шкіл-інтернатів 

протягом року МОН 

 8) підвищення ефективності протягом року МОН
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

навчально-реабілітаційного 
процесу для дітей з особливими 
потребами, у тому числі з 
інвалідністю 

332. Децентралізація управління освітою. 
Поширення зовнішнього оцінювання і 
моніторингу якості освіти на різних рівнях освіти, 
створення незалежної системи оцінки якості вищої 
освіти. Запровадження державно-приватного 
партнерства для розвитку навчальних закладів 
різних організаційно-правових форм (Угода). 
Створення незалежної системи оцінки якості 
вищої освіти (Програма)  

1) визначення нового порядку 
атестації дошкільних, 
загальноосвітніх, професійно-
технічних та позашкільних 
навчальних закладів 

до 16 березня МОН 

2) скасування формального 
рейтингового оцінювання 
діяльності загальноосвітніх 
навчальних закладів 

до 30 березня МОН 

333. Переорієнтація освіти на формування 
необхідних для життя ключових компетентностей, 
для цього — оновлення стандартів освіти, 
поступовий перехід до 12-річного строку здобуття 
середньої освіти з реалізацією профільного 
навчання. Підсилення вивчення англійської мови 
на всіх рівнях освіти. Участь у міжнародних 
порівняльних дослідженнях якості освіти (Угода). 
Створення системи виховання відповідальних 
громадян із патріотичним і гуманістичним 
світоглядом в рамках дошкільної, шкільної та 
позашкільної освіти. Запровадження 
здоров’язберігаючих технологій в освіті (Угода)

1) розроблення та прийняття 
нормативно-правового акта щодо 
оновлення змісту освіти 
початкової школи

до 31 березня МОН 

2) розроблення та прийняття 
нормативно-правового акта щодо 
оновлення змісту освіти основної 
школи 

до 29 травня МОН 

334. Утвердження на основі прийнятого Закону 
України “Про вищу освіту” реальної 
університетської автономії, підзвітності за 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 

до 30 червня  МОН 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

результати роботи, розвиток наукових досліджень, 
забезпечення справедливого прозорого вступу та 
викорінення хабарництва у вищих навчальних 
закладах, встановлення нових правил акредитації 
та ліцензування навчальних закладів. 
Запровадження принципу “гроші ходять за 
студентом”, зокрема під час розподілу державного 
замовлення. Удосконалення мережі вищих 
навчальних закладів (Угода). 
Забезпечення фінансової автономії вищих 
навчальних закладів, встановлення нових правил 
акредитації та ліцензування навчальних закладів 
(Програма) 

Міністрів України про 
затвердження Порядку 
проведення ліцензійної 
експертизи у сфері вищої освіти
2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про 
затвердження форми ліцензії на 
провадження освітньої діяльності 
у сфері вищої освіти, порядку її 
оформлення, переоформлення, 
видачі, зберігання та обліку 

до 30 червня МОН 

 3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про утворення 
Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти

до 17 березня МОН 

 4) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проектів нормативно-правових 
актів щодо забезпечення 
фінансової самостійності вищих 
навчальних закладів 

до 30 травня 
 

МОН 

 5) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту нормативно-правового 

до 30 жовтня МОН 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

акта щодо визначення порядку та 
критеріїв, за якими здійснюється 
надання вищому навчальному 
закладу статусу національного

 6) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту нормативно-правового 
акта щодо затвердження 
Положення про дослідницький 
університет та критеріїв, що 
включають показники, приведені 
до кількості науково-
педагогічних і наукових 
працівників вищого навчального 
закладу

до 30 жовтня МОН 

 7) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту нормативно-правового 
акта щодо затвердження Порядку 
переведення здобувачів вищої 
освіти, які навчаються за кошти 
державного (місцевого) бюджету, 
до іншого навчального закладу 
для завершення навчання за 
кошти державного (місцевого) 
бюджету

до 10 червня МОН 

 8) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту нормативно-правового 
акта щодо визначення переліку 

до 30 червня МОН 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

галузей знань і спеціальностей, за 
якими може здійснюватися 
підготовка здобувачів вищої 
освіти

 9) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про 
затвердження форми сертифіката 
про акредитацію, порядку його 
оформлення, видачі, зберігання та 
обліку

до 30 вересня МОН 

335. Забезпечення відповідності державного 
замовлення реальним потребам ринку праці 
(Програма) 

1) удосконалення методики 
складення середньострокового 
прогнозу потреби у фахівцях та 
робітничих кадрах на ринку праці

протягом року Мінекономрозвитку 

 
 2) складення середньострокового 

прогнозу потреби у фахівцях та 
робітничих кадрах на ринку праці

щороку Мінекономрозвитку 

 3) удосконалення Порядку 
розміщення державного 
замовлення на підготовку 
фахівців, наукових, науково-
педагогічних та робітничих 
кадрів, підвищення кваліфікації 
та перепідготовку кадрів 

протягом року Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

 4) формування державного 
замовлення на підготовку 
фахівців, наукових, науково-
педагогічних та робітничих 
кадрів, підвищення кваліфікації 
та перепідготовку кадрів для 
державних потреб у 2015 році

щороку Мінекономрозвитку 

336. Розвиток професійної освіти. Залучення 
роботодавців до всіх етапів організації освітнього 
процесу. Прийняття Закону України “Про 
професійну освіту”. Розроблення Національної 
системи кваліфікацій. Підтримка освіти дорослих 
для розширення життєвих можливостей громадян 
та підвищення їх мобільності на ринку праці 
(Угода) 

модернізація підготовки та 
перепідготовки фахівців у сфері 
професійної освіти  

до 30 червня МОН 

 
337. Реформування державної політики у сфері 
науки та досліджень (Стратегія). 
Інтеграція науки та освіти, створення 
технологічних та наукових парків, перехід до 
фінансування наукових досліджень на проектній 
основі шляхом розроблення та сприяння 
прийняттю в новій редакції Закону України “Про 
наукову і науково-технічну діяльність” 
(Програма). 
Прийняття нового Закону України “Про наукову і 
науково-технічну діяльність” (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту Закону України “Про 
наукову і науково-технічну 
діяльність” (нова редакція) 

до 29 травня МОН 

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

МОН 

3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 

до 30 квітня МОН 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

до деяких законів України щодо 
діяльності технологічних парків

 4) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

МОН 

 5) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про внесення 
змін до Порядку розгляду, 
експертизи та державної 
реєстрації проектів технологічних 
парків, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 17 грудня 1999 р. № 
2311 “Про нормативно-правові 
акти щодо забезпечення реалізації 
Закону України “Про спеціальний 
режим інноваційної діяльності 
технологічних парків” 

у тримісячний строк 
з дня опублікування 
закону про внесення 
змін до деяких 
законів України 
щодо діяльності 
технологічних парків

МОН 

 6) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про внесення 
змін до Порядку державної 
реєстрації технологічних парків, 
затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 
листопада 2006 р. № 1657 “Деякі 

у тримісячний строк 
з дня опублікування 
Закону України “Про 
внесення змін до 
деяких законів 
України щодо 
діяльності 
технологічних 
парків”

МОН 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

питання організації діяльності 
технологічних парків” 

338. Формування прозорої та об’єктивної системи 
державної атестації наукових установ, приведення 
базового бюджетного фінансування державних 
наукових установ у відповідність із результатами 
державної атестації, формування центрів 
компетенції за пріоритетними напрямами 
фундаментальних та прикладних досліджень, 
запровадження механізмів фінансової підтримки їх 
розвитку на тривалий період (Угода) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту нормативно-правового 
акта щодо удосконалення 
Положення про державну 
атестацію науково-дослідних 
(науково-технічних) установ, 
затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 7 
квітня 1998 р. № 469 

до 15 грудня МОН 

339. Пріоритетна підтримка прикладних 
досліджень і розробок, орієнтованих на 
підвищення обороноздатності та забезпечення 
національної безпеки України, зняття заборони на 
затвердження нових державних цільових наукових 
і науково-технічних програм (Угода) 

забезпечення першочергової 
фінансової підтримки наукових і 
науково-технічних робіт, які 
мають особливо важливе 
прикладне значення для 
обороноздатності держави та 
забезпечення національної 
безпеки України, під час 
формування тематики 
фундаментальних та прикладних 
наукових досліджень і розробок 
вищих навчальних закладів та 
наукових установ, які 
перебувають у сфері управління 
МОН, а також державного 
замовлення на науково-технічну 
продукцію

до 15 грудня МОН 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

340. Стимулювання наукової та інноваційної 
діяльності молоді, надання науковим установам 
права перетворювати частину площ на відомче 
житло для молодих науковців (Угода)

запровадження та проведення 
щорічного конкурсу наукових і 
науково-технічних робіт молодих 
учених

до 15 грудня МОН 

341. Входження України до Європейського 
дослідницького простору, набуття статусу 
асоційованого члена Рамкової програми ЄС 
“Горизонт 2020”, створення умов для 
довгострокового (понад рік) стажування 
українських учених за кордоном, підтримка 
наукової присутності України в Антарктиді 
(Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту розпорядження 
Президента України “Про 
підписання Угоди між 
Європейським Союзом і 
Україною про участь України у 
Рамковій програмі Союзу з 
наукових досліджень та інновацій 
“Горизонт 2020” 

до 16 березня МОН 

 2) підписання Угоди між 
Європейським Союзом і 
Україною про участь України у 
Рамковій програмі Союзу з 
наукових досліджень та інновацій 
“Горизонт 2020”

до 30 березня МОН 
МЗС  

342. Програма розвитку інновацій (Стратегія). 
Створення сучасної інноваційної системи для 
забезпечення неперервного зв’язку в ланцюжку від 
дослідної лабораторії до виробництва, що 
включатиме технологічні та наукові парки, 
венчурні фонди, мережі трансферу технологій 
тощо. Запровадження механізмів державно-
приватного партнерства в інноваційній сфері. 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Закону України “Про 
інноваційну діяльність”, зокрема 
щодо визначення механізму 
державно-приватного 
партнерства у науковій та 

до 30 вересня МОН 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Формування із залученням приватних інвесторів 
сучасної індустріальної та інноваційної 
інфраструктури, яка відповідатиме вимогам 
іноземних та вітчизняних інвесторів для 
розміщення виробничих підприємств і науково-
дослідницьких центрів. 
Законодавче встановлення стимулюючих 
особливостей для нових виробництв, науково-
дослідних центрів, а також компаній сфери 
інформаційних технологій. 
Забезпечення розбудови інноваційної 
інфраструктури та ефективної системи захисту 
інтелектуальної власності і трансферу технологій 
для залучення до роботи в Україні науково-
дослідних центрів провідних багатонаціональних 
високотехнологічних корпорацій (Угода) 

інноваційній сферах, венчурного 
фінансування інноваційної 
діяльності, визначення нових 
типів інноваційних структур 
2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону 

МОН 

3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про внесення 
змін до переліків 
середньострокових пріоритетних 
напрямів інноваційної діяльності 
загальнодержавного та галузевого 
рівня, затверджених постановами 
Кабінету Міністрів України від 12 
березня 2012 р. № 294 і від 17 
травня 2012 р. № 397  

до 30 листопада МОН 

 4) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України про 
затвердження плану заходів щодо 
реалізації Концепції 
реформування державної 
політики в інноваційній сфері, 
схваленої розпорядженням 

до 31 березня МОН 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Кабінету Міністрів України від 10 
вересня 2012 р. № 691 

 5) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України про схвалення 
Концепції Державної цільової 
економічної програми розвитку в 
Україні інноваційної 
інфраструктури на період до 2020 
року щодо створення 
інноваційної інфраструктури, 
здатної забезпечити ефективне 
використання вітчизняного 
науково-технічного потенціалу, 
підвищення інноваційності та 
конкурентоспроможності 
національної економіки 

до 31 грудня МОН 

 6) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України про 
реорганізацію Державної 
інноваційної фінансово-кредитної 
установи 

до 31 березня МОН 

 7) реформування системи центрів 
науки, інновацій та 
інформатизації шляхом орієнтації 
їх на комерціалізацію результатів 

протягом року МОН 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

наукових досліджень та 
формування на їх базі мережі 
центрів з питань трансферу 
технологій 

343. Захист інтелектуальної власності як необхідна 
передумова успішної комерціалізації наукових 
розробок, здійснення політики “нульової 
толерантності” щодо плагіату в науці (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону щодо 
стимулювання діяльності у сфері 
трансферу технологій 

до 30 квітня МОН 

 2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону 

МОН 

    
    
    

Нова культурна політика 

344. Приведення основних завдань і функцій 
Мінкультури у відповідність з європейськими 
практиками і принципами, реформування його 
структури (Угода) 

1) проведення аналізу структури 
Міністерств культури держав — 
членів ЄС з метою вироблення 
рекомендацій щодо 
реформування структури 
Мінкультури 

до 20 березня Мінкультури 

2) створення постійно діючих 
комунікативних платформ для 
належної взаємодії інститутів 
громадянського суспільства з 

до 15 грудня Мінкультури 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Мінкультури
345. Розроблення та реалізація Стратегії 
української гуманітарної політики (Програма) 

1) утворення робочої групи з 
підготовки проекту акта щодо 
затвердження Стратегії 
української гуманітарної політики

до 15 березня Мінкультури 
МОН 
Мінсоцполітики 
МОЗ 
Мінмолодьспорт 
Національна академія 
наук (за згодою) 

2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту нормативно-правового 
акта щодо затвердження Стратегії 
української гуманітарної політики

до 30 листопада Мінкультури 
МОН 
Мінсоцполітики 
МОЗ 
Мінмолодьспорт 
Національна академія 
наук (за згодою) 

346. Реформування державної політики у сфері 
культури (Стратегія). 
Законодавче оформлення Стратегії культурної 
політики України, дія якої буде спрямована на 
встановлення міжсекторальної взаємодії в 
гуманітарній та економічній сфері. Узгодження 
Стратегії культурної політики України з іншими 
стратегіями та програмними документами 
загальнонаціонального рівня (Угода) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту нормативно-правового 
акта щодо затвердження Стратегії 
культурної політики  

до 30 вересня Мінкультури 

347. Розроблення та сприяння прийняттю Закону 
України “Про національний культурний продукт” 
(Програма). 
Прийняття спеціального закону, яким буде 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про національний 
культурний продукт 

до 30 листопада Мінкультури 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

підтримано творення і поширення українського 
культурного продукту — музики, кіно, книг, теле- 
і радіопрограм. Визначення головними 
інструментами підтримки національного 
культурного продукту податкових стимулів його 
виробникам та розповсюджувачам, закладам 
культури; механізму доповнюючого державного 
фінансування; заохочення приватних інвестицій; 
встановлення квот для національного культурного 
продукту на радіо, телебаченні, в кінопрокаті та на 
ринку книжкової продукції. Створення 
Національного Фонду культури з рівним та 
прозорим доступом для державних та 
недержавних інституцій культури (Угода)

2) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону  

Мінкультури 

348. Залучення нових джерел фінансування 
культури (Програма) 

проведення аналізу фінансового 
законодавства, підготовка 
пропозицій щодо залучення 
нових джерел фінансування 
галузі культури

до 30 листопада Мінкультури 

349. Програма розвитку національного 
кіновиробництва (Стратегія) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту нормативно-правового 
акта щодо затвердження 
Національної стратегії розвитку 
кіногалузі на 2015—2020 роки 

до 30 листопада Мінкультури 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

350. Розвиток інформаційного суспільства та медіа 
(Стратегія). 
Захист національного інформаційного простору. 
Повноцінний запуск суспільного телебачення та 
радіо. Проведення роздержавлення друкованих 
засобів масової інформації державної та 
комунальної форми власності. Посилення 
відповідальності за перешкоджання 
журналістській діяльності, зокрема діяльності 
фотокореспондентів та операторів. Ліквідація 
комісії з питань захисту суспільної моралі як 
державної інституції. Забезпечення прозорості та 
демонополізації медіа власності. Створення 
мережі іномовлення з метою формування 
позитивного іміджу України, інформування про 
міжнародне співробітництво, успіхи реформ, 
інвестиційні та туристичні можливості тощо 
(Угода). 
Створення суспільного мовлення, запуск 
іномовлення, роздержавлення засобів масової 
інформації (Програма) 

1) супроводження проекту Закону 
України “Про внесення змін до 
деяких законів України щодо 
Суспільного телебачення і 
радіомовлення України” 
(реєстраційний номер 1357) у 
Верховній Раді України 

до прийняття 
відповідного закону 

Держкомтелерадіо 
МІП 

2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про іномовлення

до 29 травня МІП 

3) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

МІП 

4) супроводження проекту Закону 
України “Про реформування 
державних і комунальних 
друкованих засобів масової 
інформації” (реєстраційний номер 
1123) у Верховній Раді Україні  

до прийняття 
відповідного закону 

МІП 

 
 
 5) супроводження проекту Закону 

України “Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України щодо посилення гарантій 
законної професійної діяльності 

до прийняття 
відповідного закону 

МІП 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

журналістів” (реєстраційний 
номер 0924) у Верховній Раді 
Україні 

 6) сприяння висвітленню в 
засобах масової інформації 
питань, пов’язаних з реалізацією 
Закону України “Про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів України щодо визначення 
кінцевих вигодоодержувачів 
юридичних осіб та публічних 
діячів” в частині прозорості 
відносин власності щодо засобів 
масової інформації

протягом року МІП 

 7) проведення тематичних заходів 
інформаційного та освітнього 
характеру з метою підвищення 
рівня обізнаності громадськості 
стосовно прозорості відносин 
власності щодо засобів масової 
інформації

до 30 червня МІП 

 
 
351. Оптимізація, модернізація, комп’ютеризація 
та охоплення широкосмуговим Інтернетом мережі 
бібліотек, книжкові фонди яких будуть належним 
чином оновлені, а приміщення зможуть 
використовуватися для проведення культурно-

1) завершення наукових 
досліджень щодо діяльності 
бібліотек

до 31 травня Мінкультури 

2) розроблення та подання до 30 червня Мінкультури 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

мистецьких заходів (Угода)  Кабінетові Міністрів України 
проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України щодо 
затвердження Стратегії розвитку 
бібліотечної справи до 2025 року 

 3) введення електронної системи 
моніторингу діяльності публічних 
бібліотек

до 31 березня Мінкультури 

 4) внесення змін до Державного 
класифікатора професій 
відповідно до міжнародних 
стандартів та з урахуванням стану 
вітчизняного ринку праці

до 31 липня Мінкультури  
Мінсоцполітики 
Мінекономрозвитку 

352. Переведення в цифровий формат і відкриття 
для загального доступу в Інтернеті книг і 
документів, що містяться в бібліотеках і архівах; 
залучення до цієї роботи необхідних коштів, 
техніки та фахівців (Угода) 

забезпечення формування на 
загальнодержавному рівні 
електронної бібліотеки “Культура 
України” 

до 15 грудня Мінкультури 

353. Заохочення державою читання, книговидання 
і книгорозповсюдження, зокрема шляхом 
створення розгалуженої мережі книжкової торгівлі 
та збереження податкових пільг книговидавничій 
галузі. Розроблення програми підтримки читання 
(Угода). 
Програма розвитку національної видавничої 
справи (Стратегія) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України про схвалення 
Концепції державної політики 
щодо розвитку національної 
видавничої справи та 
популяризації читання на період 
до 2020 року

до 15 грудня Держкомтелерадіо 
Мінкультури 
МОН 

354. Створення механізму державної підтримки 1) проведення аналізу стану справ до 30 вересня Мінкультури 



 246

Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

інноваційної діяльності музеїв усіх форм 
власності, які стимулюватимуть знайомство 
мільйонів українців та іноземних туристів з 
українською культурою, а також слугуватимуть 
центрами підготовки фахівців для подальшого 
розвитку музейної справи. Залучення приватних 
інвестицій до розвитку інфраструктури державних 
і комунальних музеїв (Угода) 

у сфері музейної справи з метою 
розроблення проектів актів 
законодавства щодо створення 
сприятливих умов для розвитку 
музеїв, встановлення  механізмів 
реалізації національної музейної 
політики, зокрема науково-
методичного забезпечення, 
фінансового стимулювання, 
кадрової політики, визначення 
вимог до підготовки фахівців 
музейної справи, показників 
ефективності роботи музеїв 

 2) сприяння укладенню прямих 
договорів та обміну досвідом між 
музеями, науково-дослідними 
установами у сфері культури, 
громадськістю, неурядовими 
організаціями та європейськими 
партнерами

до 15 грудня Мінкультури 
МЗС 

 3) здійснення підготовки та 
перепідготовки фахівців музейної 
справи з використанням 
європейського досвіду, зокрема 
на базі Національної академії 
керівних кадрів культури і 
мистецтв

до 15 грудня Мінкультури 

355. Забезпечення належного фінансування 
українських культурних центрів за кордоном 

забезпечення належного 
фінансування українських 

протягом року МЗС 
Мінфін
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

(Угода) культурних центрів за кордоном 
(відповідно до можливостей 
державного бюджету)  

356. Підтримка просування українського 
культурного продукту за кордоном (Угода) 

1) забезпечення участі України у 
програмі ЄС “Креативна Європа” 
(2014—2020)

до 15 грудня Мінкультури 
МЗС 

 2) залучення на постійній основі 
радників з питань культури 
держав — членів ЄС для 
проведення реформ у сфері 
культури

до 15 грудня Мінкультури 
МЗС 

 3) сприяння розвитку 
національних креативних 
індустрій

до 15 грудня Мінкультури 
Держкомтелерадіо 
Мінекономрозвитку 

 4) проведення аналізу досвіду 
держав — членів ЄС щодо 
створення та функціонування 
національних культурних 
інститутів

до 15 грудня МЗС 
Мінкультури 
МОН 
Національна академія 
наук (за згодою) 

 5) проведення консультацій з 
Міністерством культури і 
національної спадщини 
Республіки Польща з метою 
вивчення досвіду створення та 
функціонування Інституту Адама 
Міцкевича

до 15 грудня Мінкультури 
МЗС 

 6) організація та проведення 
культурно-мистецьких заходів, 
реалізація проектів у державах —

до 15 грудня Мінкультури 
МЗС 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

членах ЄС з метою популяризації 
національної культури 

 7) забезпечення регіональної 
співпраці в рамках програми Ради 
Європи “Київська ініціатива” 

до 15 грудня Мінкультури 

 8) реалізація спільного проекту 
Ради Європи і Європейської 
Комісії COMUS “Урбаністичні 
стратегії в історичних містах, 
скеровані громадянами” 
(Community-led Urban Strategies in 
Historic Towns)

до 15 грудня Мінкультури 
МЗС 

 9) імплементація Конвенції про 
охорону та заохочення розмаїття 
форм культурного 
самовираження 2005 

до 15 грудня Мінкультури 

 10) підготовка плану культурно-
гуманітарних ініціатив України за 
кордоном у 2015—2017 роках

до 30 червня МЗС 
Мінкультури 

 11) популяризація українських 
елементів духовної культурної 
спадщини за кордоном 

до 15 грудня Мінкультури 
МЗС 

 
357. Реформування нагородної справи (Стратегія). 
Скасування застарілої системи відзнак і звань у 
галузі культури (Угода) 

забезпечення широкого 
громадського обговорення 
системи відзнак і звань у галузях 
(сферах діяльності) з метою її 
перегляду та подання пропозицій 

до 30 жовтня центральні органи 
виконавчої влади  
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Кабінетові Міністрів України
358. Гарантування державою повної свободи 
використання будь-якої мови в приватному житті і 
міжлюдських взаєминах і водночас забезпечення 
неухильного використання української мови як 
єдиної державної в усіх сферах суспільного життя 
на всій території України. Забезпечення захисту 
права українців на доступ до освіти, культури, 
отримання послуг українською мовою. Посилення 
стимулювання і контроль вивчення іноземних мов, 
насамперед мов держав — членів ЄС (Угода) 

1) підготовка третього 
періодичного звіту про політику, 
яку Україна проводить згідно з 
частиною II Європейської хартії 
регіональних мов або мов 
меншин, та про заходи, вжиті 
Україною на виконання тих 
положень частини III, які 
прийняла Україна

до 30 березня Мінкультури 
МОН 
МЗС 
Мін’юст 
Мінекономрозвитку 
Мінсоцполітики 
МІП 
Національна академія 
наук (за згодою) 

2) громадське обговорення 
проекту звіту про політику, яку 
Україна проводить згідно з 
частиною II Європейської хартії 
регіональних мов або мов 
меншин, та про заходи, вжиті 
Україною на виконання тих 
положень частини III, які 
прийняла України

до 29 травня Мінкультури 

 3) подання проекту звіту про 
політику, яку Україна проводить 
згідно з частиною II Європейської 
хартії регіональних мов або мов 
меншин, та про заходи, вжиті 
Україною на виконання тих 
положень частини III, які 
прийняла Україна, на розгляд 
Генерального секретаря Ради 
Європи

до 30 вересня Мінкультури 
МЗС 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

359. Налагодження національного діалогу для 
засудження та унеможливлення у майбутньому 
репресій, репресивних методів та тоталітарних 
практик в управлінні державою. Обов’язкове 
забезпечення участі громадськості у 
національному діалозі (Угода). 
Забезпечення загального доступу до архівних 
документів, зокрема архівів репресивних органів 
СРСР (Угода). 
Культивування пам’яті про опір тоталітаризму, 
визвольну боротьбу та рух за дотримання прав 
людини, визнання на державному рівні осіб та 
організацій, що боролися за незалежність України 
та дотримання прав людини, а також засудження 
тоталітарного комуністичного режиму. Заборона 
комуністичної, нацистської, фашистської, 
антиукраїнської пропаганди у будь-яких проявах. 
Завершення декомунізації усіх сфер суспільного 
життя (Угода) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України щодо 
схвалення Концепції 
Загальнодержавної цільової 
національно-культурної програми 
досліджень та популяризації 
історії України

до 30 травня Мінкультури 
Український інститут 
національної пам’яті 
МОН 

2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про забезпечення 
вільного доступу до архівних 
документів репресивних органів 
колишнього СРСР 

до 30 червня Мінкультури 
Український інститут 
національної пам’яті 
Мін’юст 
Укрдержархів 
СБУ (за згодою) 
МВС

3) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінкультури 

4) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про засади 
національної політики пам’яті  

до 15 липня Мінкультури 
Український інститут 
національної пам’яті 
Мін’юст 
Національна академія 
наук (за згодою) 

 5) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінкультури 
Український інститут 
національної пам’яті 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Мін’юст
СБУ (за згодою) 
МВС 

 6) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту Національної доповіді 
про злочини комунізму в Україні 
як історико-правової основи для 
надання оцінки злочинам 
комуністичного тоталітарного 
режиму на національному та 
міжнародному рівні 

до 29 травня Мінкультури 
Український інститут 
національної пам’яті 
Мін’юст 
Національна академія 
наук (за згодою) 
СБУ (за згодою) 
МВС 

 7) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінкультури 

 8) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про врегулювання 
правового статусу учасників 
боротьби за незалежність України 
у XX столітті 

до 30 червня Мінкультури 
Український інститут 
національної пам’яті 
Мінсоцполітики 
Мін’юст 
Національна академія 
наук (за згодою) 

 9) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінкультури 

 10) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту Закону України “Про 
реабілітацію жертв політичних 

до 30 квітня Мінкультури 
Український інститут 
національної пам’яті 
Мін’юст
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

репресій” (нова редакція) Мінсоцполітики 
Мінфін 
Мінекономрозвитку 
Національна академія 
наук (за згодою) 

 11) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України

до прийняття 
відповідного закону 

Мінкультури 

Нова політика розвитку молоді та спорту 

360. Схвалення концепції молодіжної політики 
(Програма). 
Програма розвитку для дітей та юнацтва 
(Стратегія) 

1) проведення аналізу 
відповідності законодавства 
України у сфері молодіжної 
політики стандартам молодіжної 
політики, які закріплені у 
законодавстві держав — членів 
ЄС

до 31 грудня Мінмолодьспорт 

 2) опрацювання питань щодо 
залучення експертів з держав — 
членів ЄС у сфері аналізу та 
формування державної політики 
та законодавства стосовно 
молодіжної політики; залучення 
фінансової допомоги ЄС та інших 
міжнародних інституцій для 
перекладу на англійську мову 
нормативно-правових актів з 
питань молоді, а також для 

до 30 червня Мінмолодьспорт 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

перекладу на українську мову 
відповідних актів законодавства 
держав — членів ЄС у сфері 
молодіжної політики 

 3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
щодо удосконалення окремих 
положень з питань молодіжної 
політики

до 30 червня Мінмолодьспорт 

 4) супроводження зазначеного 
проекту закону у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону 

Мінмолодьспорт 

 5) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України про схвалення 
Концепції Державної цільової 
програми молодіжної політики на 
період до 2020 року  

до 15 серпня  Мінмолодьспорт 

 
 6) проведення аналізу 

національного та міжнародного 
законодавства у сфері молодіжної 
політики, проведення наукових 
досліджень щодо удосконалення 
окремих положень з питань 

до 31 березня Мінмолодьспорт 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

молодіжної політики 
 7) опрацювання з Європейською 

Стороною питання щодо 
залучення експертної та 
фінансової допомоги ЄС та іншої 
міжнародної допомоги в рамках 
розроблення проекту Державної 
цільової соціальної програми 
“Молодь України” на 2016—2020 
роки та вдосконалення 
законодавства з питань молоді 
для проведення відповідних 
тренінгів, семінарів, засідань за 
круглим столом

до 30 червня Мінмолодьспорт 

 8) виконання програми 
підготовки молодіжних 
працівників (Youth Worker) із 
залученням державних 
службовців молодіжної сфери та 
представників громадських 
молодіжних організацій 

протягом року Мінмолодьспорт 

    
    
 9) проведення аналізу 

інструментів роботи з молоддю та 
вивчення досвіду роботи 
молодіжних працівників у 
державах — членах ЄС для 
підготовки рекомендацій щодо 

до 31 грудня Мінмолодьспорт 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

використання інструментів 
роботи з молоддю в Україні, а 
також проведення навчальних 
візитів до держав — членів ЄС 
для вивчення систем сертифікації 
молодіжних працівників  

 10) опрацювання питання 
можливості залучення експертів з 
держав — членів ЄС з питань 
аналізу та оцінки діяльності 
програми “Молодіжний 
працівник” в Україні 

до 31 грудня Мінмолодьспорт 

 11) проведення п’яти базових 
тренінгів, п’яти спеціалізованих 
тренінгів, трьох тренінгів для 
тренерів та однієї програми 
обміну у державах — членах ЄС 
за навчальною програмою 
“Молодіжний працівник”

до 31 грудня Мінмолодьспорт 

 12) розроблення професійного 
стандарту “Молодіжний 
працівник” та опрацювання 
питання щодо введення 
сертифікації молодіжних 
працівників 

до 31 грудня Мінмолодьспорт 

361. Відродження національно-патріотичного 
виховання (Програма) 

1) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 

до 31 березня Мінмолодьспорт 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Міністрів України про утворення 
міжвідомчої комісії з питань 
національно-патріотичного 
виховання

 2) розроблення та прийняття 
нормативно-правового акта щодо 
затвердження державних тестів і 
нормативів оцінки фізичної 
підготовки населення України

до 30 листопада Мінмолодьспорт 

 3) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
пропозицій щодо внесення змін 
до Концепції допризовної 
підготовки і військово-
патріотичного виховання молоді, 
схваленої Указом Президента 
України від 25 жовтня 2002 р. № 
948 

до 30 листопада Мінмолодьспорт 

 4) проведення всеукраїнських 
акцій, спрямованих на підтримку 
ініціатив молоді щодо виховання 
патріотизму

до 31 грудня Мінмолодьспорт 

 
 5) сприяння всеукраїнським 

молодіжним громадським 
організаціям у підготовці і 
проведенні патріотично-
спортивних ігор, зокрема 

протягом року Мінмолодьспорт 



 257

Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри 
“Сокіл” (“Джура”)

362. Програма залучення талантів (Стратегія) 
 

1) створення умов для творчого 
розвитку особистості, 
інтелектуального 
самовдосконалення молоді на 
виконання Державної цільової 
соціальної програми “Молодь 
України” на 2009—2015 роки, 
затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 
січня 2009 р. № 41

протягом року Мінмолодьспорт 

 2) реалізація творчих проектів 
володарів грантів Президента 
України для обдарованої молоді 

протягом року Мінмолодьспорт 

 3) формування державної 
військової еліти шляхом розвитку 
мережі військових ліцеїв, 
кадетських класів

протягом року Міноборони 
МОН 
Мінмолодьспорт  

 4) проведення Всеукраїнського 
конкурсу — захисту науково-
дослідницьких робіт учнів —
членів Малої академії наук 
України 

протягом року МОН 

 5) проведення V Всеукраїнської 
науково-технічної виставки—
конкурсу молодіжних 
інноваційних проектів “Майбутнє 

до 30 листопада МОН 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

України”
 6) розроблення проектів 

нормативно-правових актів про 
призначення іменних стипендій 
для обдарованої молоді 
(відповідно до узагальнених 
пропозицій вищих навчальних 
закладів щодо кандидатур)

протягом року МОН 

 7) проведення Всеукраїнської 
студентської олімпіади; 
Всеукраїнського конкурсу 
наукових студентських робіт з 
природничих, технічних та 
гуманітарних наук; науково-
практичних конференцій молодих 
учених та студентів; тематичних 
заходів

протягом року МОН 

 8) організація та/або проведення 
всеукраїнських учнівських 
олімпіад, міжнародних 
учнівських олімпіад з навчальних 
предметів; всеукраїнських 
учнівських Інтернет-олімпіад; 
всеукраїнських учнівських 
турнірів з навчальних предметів; 
всеукраїнських та міжнародних 
учнівських конкурсів  

протягом року МОН 

 9) підтримка мистецьких проектів протягом року Мінкультури 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

за участю учнів спеціалізованих 
мистецьких шкіл

363. Програма популяризації фізичної культури та 
спорту (Стратегія). 
Програма здорового способу життя та довголіття 
(Стратегія). 
Реформування державної політики у сфері спорту 
(Стратегія) 

розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України про схвалення 
Концепції Державної цільової 
соціальної програми розвитку 
фізичної культури та спорту в 
Україні на період до 2020 року

до 30 листопада  Мінмолодьспорт 

364. Забезпечення ефективної підготовки до 
Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, 
Всесвітніх ігор, чемпіонатів світу та Європи 
(Програма) 

1) затвердження річних та 
індивідуальних планів підготовки 
спортсменів елітної групи 
національних збірних команд з 
видів спорту до Ігор ХХХI 
Олімпіади 2016 року у м. Ріо-де-
Жанейро та створення умов для їх 
виконання

до 20 квітня Мінмолодьспорт 

 2) забезпечення участі у 
I Європейських іграх у м. Баку 
(Республіка Азербайджан)

12—28 червня Мінмолодьспорт 

 
 3) проведення вітчизняними та 

міжнародними експертами 
аналізу відповідності 
законодавства України у сфері 
фізичної культури та спорту 
стандартам, які закріплені у 

до 30 червня Мінмолодьспорт 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

законодавстві держав — членів 
ЄС

 4) опрацювання з Європейською 
Стороною питання залучення 
експертів з держав — членів ЄС 
до надання консультацій стосовно 
внесення змін до Закону України 
“Про фізичну культуру і спорт” та 
інших нормативно-правових актів 
у сфері фізичної культури та 
спорту з метою приведення їх у 
відповідність з європейськими 
вимогами і стандартами 

до 30 червня Мінмолодьспорт 

 5) опрацювання з Європейською 
Стороною питання відвідування 
вітчизняними фахівцями у сфері 
фізичного культури та спорту 
відповідних установ та 
організацій держав — членів ЄС з 
метою вивчення та запозичення 
європейського досвіду; 
здійснення візитів спортивних 
делегацій до держав — членів ЄС

до 30 вересня Мінмолодьспорт 

 6) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту закону про внесення змін 
до Закону України “Про фізичну 
культуру і спорт” та деяких інших 
законодавчих актів щодо 
відповідності європейським 

до 30 серпня Мінмолодьспорт 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

вимогам і стандартам 
 7) супроводження зазначеного 

проекту закону у Верховній Раді 
України 

до прийняття 
відповідного закону 

Мінмолодьспорт 

 8) забезпечення участі 
вітчизняних спортсменів з 
олімпійських та неолімпійських 
видів спорту у міжнародних 
спортивних заходах, проведення 
всеукраїнських змагань (участь у 
1703 міжнародних змаганнях та 
520 навчально-тренувальних 
зборах за межами України, 
проведення 93 офіційних 
міжнародних змагань на території 
України, проведення 823 
всеукраїнських змагань, 
організація 1281 навчально-
тренувальних зборів з 
олімпійських видів спорту) 

протягом року Мінмолодьспорт 

 9) інтенсифікація діалогу з ЄС з 
метою інтеграції України до 
європейського простору у сфері 
фізичної культури та спорту

протягом року Мінмолодьспорт 

 10) забезпечення співпраці з ЄС 
щодо боротьби з допінгом у 
спорті, зокрема обміну 
інформацією та передовим 
досвідом з цього питання, у тому 

протягом року Мінмолодьспорт 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

числі обміну досвідом між 
лабораторією антидопінгового 
контролю Національного 
антидопінгового центру та 
акредитованими лабораторіями 
держав — членів ЄС 

 11) залучення інститутів 
громадянського суспільства до 
олімпійської підготовки 
національних збірних команд 
України шляхом реалізації 
пілотного проекту з визнання 
провідної ролі федерацій у сфері 
спортивної діяльності 

протягом року Мінмолодьспорт 

 12) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 
проекту постанови Кабінету 
Міністрів України про внесення 
змін до переліку закладів 
фізичної культури і спорту, яким 
надається статус бази 
олімпійської, паралімпійської та 
дефлімпійської підготовки, 
затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 18 
січня 2006 р. № 30 

до 10 квітня Мінмолодьспорт 

Політика міжнародної допомоги 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

365. Реалізація програм співробітництва з МВФ, 
Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ та іншими 
міжнародними фінансовими організаціями 
(Програма) 

1) забезпечення виконання 
положень спільної з МВФ угоди в 
рамках Механізму розширеного 
фінансування (EFF) 

протягом року центральні органи 
виконавчої влади  

2) забезпечення координації та 
моніторингу виконання положень 
спільної з МВФ угоди в рамках 
Механізму розширеного 
фінансування (EFF) 

протягом строку дії 
угоди 

Мінфін 

 3) підписання Угоди про позику 
між МБРР та Україною в рамках 
проекту “Друга позика на 
політику розвитку” (500 млн. 
доларів США)

до 30 червня Мінекономрозвитку 
Мінфін  

 4) підписання Угоди про позику 
між МБРР та Україною в рамках 
проекту “Друга позика на 
політику розвитку у фінансовому 
секторі” (500 млн. доларів США)

до 30 червня Мінекономрозвитку 
Мінфін  

 5) ініціювання проекту “Третій 
проект покращення 
автомобільних доріг та безпеки 
руху” (800 млн. доларів США)

до 30 березня Мінінфраструктури 
Укравтодор  

 6) ініціювання проекту “Розвиток 
системи державної статистики — 
2” (70,8 млн. доларів США)

до 30 квітня Держстат 
Мінекономрозвитку  

 7) підготовка проекту щодо 
підтримки реформування системи 

до 30 березня МОЗ 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

охорони здоров’я (215 млн. 
доларів США)

 8) проведення щопівроку та 
щороку переглядів портфеля 
проектів Світового банку в 
Україні 

до 30 березня, 
до 30 липня 

Мінекономрозвитку 
Мінфін 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 
АТ “Укрексімбанк” 
(за згодою) 

 9) ініціювання та підготовка 
інвестиційного проекту 
“Соціальна підтримка громад”

протягом року Мінсоцполітики 
Мінфін 
Мін’юст

 10) забезпечення співпраці із 
Світовим банком щодо реалізації 
прийнятої в лютому 2012 р. 
Стратегії партнерства з Україною 
на 2012—2016 роки 

протягом року Мінекономрозвитку 
Мінфін 
Міненерговугілля 
Мінінфраструктури 
Укравтодор 
Мінрегіон 
АТ “Укрексімбанк” 
(за згодою) 
Мінсоцполітики 
МОЗ 

 11) проведення щорічного 
перегляду портфеля проектів 
ЄБРР в Україні 

до 30 липня Мінекономрозвитку 
Мінфін 
Міненерговугілля 
Мінінфраструктури 
Укравтодор 
Мінрегіон  

 12) забезпечення співпраці з протягом року Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

ЄБРР в рамках реалізації 
стратегії, що буде затверджена 
ЄБРР на наступний чотирирічний 
період 

Мінфін
Міненерговугілля 
Мінінфраструктури 
Укравтодор 
Мінрегіон 

 13) підготовка проекту “Вища 
освіта в Україні” (135 млн. євро)

до 30 червня МОН  

 14) підготовка пропозицій щодо 
проектів з відновлення 
транспортної інфраструктури для 
їх внесення на розгляд ЄІБ в 
рамках Фінансової угоди України 
з ЄІБ “Надзвичайна кредитна 
програма для відновлення 
України”

до 30 грудня  Мінінфраструктури 

 15) проведення щорічного 
перегляду портфеля проектів ЄІБ 
в Україні 

до 30 липня  Мінекономрозвитку 
Мінфін 
Міненерговугілля 
Мінінфраструктури 
Укравтодор 
Мінрегіон 
МОН 

 16) забезпечення підписання угод 
з Урядом ФРН та KFW для 
залучення кредиту (500 млн. євро)

до 15 квітня Мінрегіон 
Мінфін 
Мінекономрозвитку 
Мін’юст 
Міненерговугілля 
Мінінфраструктури 

 17) підписання Угоди (у формі до 30 березня Мінекономрозвитку 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

обміну листами) між Урядом 
України та Урядом Японії та 
Кредитної угоди про Позику на 
політику розвитку на здійснення 
економічних реформ між 
Кабінетом Міністрів України та 
Японським агентством 
міжнародного співробітництва у 
якості співфінансування Другої 
позики на політику розвитку 
МБРР (300 млн. доларів США) 

Мінфін
Мін’юст 
МЗС 

 18) організаційно-аналітичне 
забезпечення проведення 
засідання Координаційної Групи 
Фонду Східноєвропейського 
партнерства з енергоефективності 
та довкілля

протягом року Мінекономрозвитку 

 19) організаційно-аналітичне 
забезпечення участі української 
делегації у засіданні Асамблеї 
вкладників Фонду 
Східноєвропейського партнерства 
з енергоефективності та довкілля

до 31 грудня  Мінекономрозвитку 

 20) проведення міжнародного 
незалежного аудиту основних 
підприємств транспортної галузі 
за останні три роки

до 30 грудня Мінінфраструктури 

 21) підготовка до реалізації протягом року Мінінфраструктури 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

спільних з ЄБРР, ЄІБ та МБРР 
проектів у транспортній галузі

 22) сприяння залученню 
інвестицій міжнародних 
фінансових установ та держав — 
стратегічних партнерів України 
(зокрема ЄС, США, Китаю) для 
реалізації проектів в 
агропромисловому комплексі

протягом року Мінагрополітики 
Мінекономрозвитку 
Мінфін  

366. Проведення міжнародної донорської 
конференції та затвердження в її рамках 
міжнародного плану відновлення України на 
2015—2017 роки (Програма) 

підготовка та проведення 
міжнародної конференції з питань 
підтримки реформ в Україні  

протягом року Мінекономрозвитку 
Мінфін 
МЗС 
Мінрегіон 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 

367. Створення єдиного центру координації 
донорської та міжнародної технічної допомоги 
(Програма) 

1) підготовка пропозицій щодо 
посилення координації 
донорської та міжнародної 
технічної допомоги відповідно до 
норм міжнародного права та 
положень законодавства України 
з урахуванням практики, що 
застосовується основними 
міжнародними донорами 

до 27 березня Мінекономрозвитку 
Мінфін 
Мінсоцполітики 
МЗС 
Мін’юст 
Урядовий офіс з 
питань європейської 
інтеграції 
Секретаріату Кабінету 
Міністрів України 
Нацдержслужба  

 2) обговорення та узгодження 
процедур координації донорської 

до 29 травня Мінекономрозвитку 
Мінфін
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

та міжнародної технічної 
допомоги з донорською 
спільнотою 

Урядовий офіс з 
питань європейської 
інтеграції 
Секретаріату Кабінету 
Міністрів України 
Нацдержслужба 

 3) узагальнення результатів та 
підготовка проектів нормативно-
правових актів щодо координації 
донорської та міжнародної 
технічної допомоги 

до 31 липня Мінекономрозвитку 
Урядовий офіс з 
питань європейської 
інтеграції 
Секретаріату Кабінету 
Міністрів України 
Нацдержслужба 
Мінфін 
Мінсоцполітики 
МЗС 
Мін’юст 

 
368. Залучення для тимчасово переміщених осіб, 
українських громадян на Донбасі та в Криму, 
зокрема кримських татар, допомоги від ООН, 
країн—членів “Групи семи” та ЄС (Програма) 

1) всебічне сприяння укладенню 
меморандумів (протоколів про 
наміри) з міжнародними 
організаціями щодо сприяння 
соціальній підтримці громадян 
України, які переміщуються з 
тимчасово окупованої території 
та районів проведення 
антитерористичної операції

протягом року Мінсоцполітики 
МЗС 
Мін’юст 

 2) розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів України 

до 30 квітня Мінсоцполітики 
МЗС
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України про 
затвердження плану заходів щодо 
забезпечення виконання 
положень Європейської 
соціальної хартії (переглянутої) 
на 2015—2019 роки 

Мінекономрозвитку 
Мінфін 
Мін’юст 

 3) актуалізація потреб у залученні 
допомоги для громадян України, 
які переміщуються з тимчасово 
окупованої території та районів 
проведення антитерористичної 
операції

щокварталу Мінсоцполітики 
Мінрегіон 
Мінекономрозвитку  

 4) узагальнення пропозицій 
центральних та місцевих органів 
виконавчої влади і надіслання 
офіційних звернень до держав і 
міжнародних організацій—
донорів. Проведення 
консультацій щодо залучення 
відповідної допомоги (у міру 
надходження пропозицій від 
центральних органів виконавчої 
влади)

протягом року Мінекономрозвитку 
МЗС  

 5) започаткування проектів 
міжнародної технічної допомоги, 
укладення міжнародних угод, 
спрямованих на допомогу 
громадянам України, які 
переміщуються з тимчасово 

протягом року Мінекономрозвитку 
МЗС 
Мін’юст 
Мінфін  
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

окупованої території та районів 
проведення антитерористичної 
операції (у міру надходження 
пропозицій від центральних 
органів виконавчої влади)

 6) супроводження проектів 
міжнародної технічної допомоги 
для громадян України, які 
переміщуються з тимчасово 
окупованої території та районів 
проведення антитерористичної 
операції

протягом року Мінекономрозвитку 
Донецька і Луганська 
облдержадміністрації 

 7) забезпечення взаємодії з 
Координатором системи органів 
ООН та представниками установ 
ООН в Україні з питань реалізації 
Стратегічного плану реагування 
ООН на гуманітарну ситуацію в 
Україні на 2015 рік

протягом року МЗС 
Мінсоцполітики 
Мінекономрозвитку 
МОН 
МОЗ 
ДСНС 

 8) подальше залучення 
гуманітарної допомоги в рамках 
програм ООН та ЄС для громадян 
України, які переміщуються з 
тимчасово окупованої території 
та районів проведення 
антитерористичної операції

протягом року Мінсоцполітики 
МЗС 
Мінекономрозвитку 
МОН 
МОЗ 
ДСНС 

 9) розроблення Національної 
стратегії у сфері прав людини у 
співпраці з Радою Європи, ООН, 

до 30 березня Мін’юст 
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Завдання, визначені в Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та 

Стратегії сталого розвитку “Україна—2020” 
Зміст заходу Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

ОБСЄ 
 10) активне використання 

можливостей та потенціалу 
Міжнародного Комітету 
Червоного Хреста для 
задоволення гуманітарних потреб 
цивільного населення 

протягом року МЗС 

 11) забезпечення візитів за кордон 
Уповноваженого Президента 
України у справах 
кримськотатарського народу 
М. Джемілєва

протягом року МЗС 

 12) сприяння організації та 
проведенню візиту в Україну 
Президента Міжнародного 
Комітету Червоного Хреста 
П. Маурера

до 30 березня МЗС 

 13) використання міжнародних 
правозахисних механізмів Ради 
Європи, ООН, ОБСЄ для захисту 
прав людини на тимчасово 
окупованій території та в районах 
проведення антитерористичної 
операції

протягом року МЗС 
Мін’юст  

_____________________ 
 


