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2017 рік

Офіс
Реформ

Основна діяльність Офісу Реформ
зосереджена на 6 пріоритетних реформах:

Офіс Реформ було засновано у грудні 2016 року як дорадчий орган при Кабінеті Міністрів
України. Його очолює Міністр Кабінету міністрів України, а діяльність координується
Прем'єр-міністром. Офіс реформ встановлює
тісну та регулярну співпрацю з Стратегічною
групою радників з підтримки реформ, міністерствами та командами підтримки реформ (КПР).

Пенсійна
реформа

Офіс Реформ грає важливу роль у імплементації реформ, надає координаційну, аналітичну, інформаційну та стратегічну підтримку процесам планування, моніторингу, реалізації та забезпечує своєчасне надання результатів,
ефективний обмін даними, партнерство з національними та міжнародними акторами, громадським суспільством.

Освітня
реформа

Реформа
медицини

Проект «Інституційна підтримки в рамках архітектури підтримки реформ в Україні – Офіс Реформ» реалізовується ГС «ФПРУ» та фінансується з Мультидонорського рахунку ЄБРР для
стабілізації та сталого розвитку України (MDA),
створеного у липні 2014 року з метою підтримки зусиль України для реформування економіки, покращення бізнес-клімату та повернення
до стійкого шляху зростання. Вклад до Мультидонорського рахунку ЄБРР внесли Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Польща, Швеція, Швейцарія, Великобританія, США та Європейський Союз.

Земельна
реформа

Приватизація

Реформа державного
управління
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› Ключові досягнення

Монетизація невикористаної субсидії

Експертна підтримка КМУ

Реформа освіти:

При методологічній та експертній підтримці
Офісу реформ підготовлено Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду на період до
2020 р.

прийнятий ЗУ від 05.09.2017 № 2145-VIII. «Про
освіту»

Розроблено та затверджено План пріоритетних дій Уряду на 2017 р.

Реформа системи охорони здоров’я:

почато реформу «Нова українська школа»

E-Health

На основі інформації, поданої міністерствами та
іншими ЦОВВ, проведено роботу щодо формування проекту Звіту про хід і результати виконання Плану пріоритетних дій Уряду за 2017 р.

«Доступні ціни»
Покращення бізнес-клімату та розвиток
інновацій

Сформовано проект Плану пріоритетних дій
Уряду на 2018 р.

Скасовано державне регулювання цін на продовольчі товари та послуги на ринках

Проведено постійний моніторинг та верифікація стану виконання заходів в системі
SharePoint

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування №7275 від 10.11.2017

Проведено першу міжнародну Конференцію з
питань реформ в Україні у м. Лондон
Реформа державного управління

Україна піднялася на 4 бали у рейтингу Doing
business

Зміни до плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України
на 2016-2020 роки

Уряд схвалив Стратегію розвитку малого і середнього підприємництва в Україні до 2020 року

Запущено єдиний портал вакансій в рамках реформи державного управління
Проведено функціональне обстеження в 10 пілотних міністерствах, СКМУ, Держагентстві з
електронного урядування та НАДС; оголошено
більше 474 конкурсів, більше 13 тис. кандидатів подали документи онлайн через єдиний
портал вакансій career.gov.ua, сформовано 50
нових директоратів
Оновлений портал КМУ
Єдиний державний портал адміністративних
послуг
Реформа системи соціального захисту
Пенсійна реформа:
розроблено та прийнято відповідні законодавчі акти, що дозволило розпочати пенсійну реформу
план заходів з впровадження другого рівня
пенсійного забезпечення та удосконалення
третього рівня
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Індустріальний та інноваційний розвиток

Постанова КМУ від 9 серпня 2017 р. № 559
«Про утворення Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку
електричної енергії»

Концепція «Нової індустріальної політики»
Постанова КМУ «Про утворення Ради з розвитку інновацій»

Децентралізація

Розроблено комплексний підхід з розвитку інновацій для розбудови високотехнологічної
економіки та структуру державної архітектури
з підтримки інновацій – Створено Раду з розвитку інновацій та затверджено Положення;
розроблено Концепцію Офісу з розвитку інновацій

Проект Закону про підвищення доступності та
якості медичного обслуговування у сільській
місцевості №7117 14.11.2017
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо статутів територіальних
громад 7297 від 16.11.2017

Приватизація та реформа держпідприємств

Проект Закону про внесення змін до Закону
України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення,
6466 від 18.05.2017

Закон про приватизацію державного майна
№7066 від 04.09.2017 р.
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
корпоративного управління юридичних осіб,
акціонером (засновником, учасником) яких є
держава №6428 від 10.05.2017 р.

Проект Закону про внесення змін до Закону
України "Про регулювання містобудівної діяльності» 6403 від 21.04.2017

Сформована наглядова раду «Нафтогазу»

Земельна реформа

Завершилася трансформація у ПАТ
«Укрпошти»

Постанова КМУ від 23 серпня 2017 р. № 639
«Про реалізацію пілотного проекту щодо проведення моніторингу земельних відносин та
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Корпоратизація Укренерго
Енергетична незалежність
Проект Закону про житлово-комунальні послуги 1581-д прийнято ВРУ 09.11.2017 р.
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Команда підтримки
Національної ради реформ

КП НРР – це група експертів, які підпорядковуються Секретаріату НРР. КП НРР надає організаційну, технічну та комунікаційну підтримку
НРР, здійснює підготовку регулярних засідань
НРР, включаючи координацію зацікавлених
сторін, забезпечує виконання рішень та рекомендацій НРР, здійснює моніторинг та комунікацію щодо прогресу реформ.
Функції та завдання:
Розробка порядок денний НРР та забезпечує
виконання її рішень
Координує підготовку засідань та звітів НРР
Розробляє та підтримує систему моніторингу
прогресу реформ
Просуває діалог серед зацікавлених сторін
Надає комунікаційну підтримку, забезпечує
уніфікований опис реформ
Проект «Інституційної підтримки в рамках архітектури підтримки реформ в Україні – Команда
підтримки Національної ради реформ» реалізовується ГС «ФПРУ» та фінансується з Мультидонорського рахунку ЄБРР для стабілізації та
сталого розвитку України (MDA), створеного у
липні 2014 року з метою підтримки зусиль
України для реформування економіки, покращення бізнес-клімату та повернення до стійкого шляху зростання. Вклад до Мультидонорського рахунку ЄБРР внесли Данія, Фінляндія,
Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди,
Польща, Швеція, Швейцарія, Великобританія,
США та Європейський Союз.
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› Ключові досягнення
Організаційна, технічна та комунікаційна
підтримка НРР

HOW-TO, або посібник реформатора /
Проектний офіс Національної ради реформ:
досвід, досягнення, уроки (українською та
англійською мовами)

Проведено 5 засідань НРР

Посібник «Захищати не можна відкривати:
Національний економічний прагматизм»

Друк звіту Моніторинг реформ 2016:
Звіт англійською мовою – 8999
Звіт українською мовою – 3000

SUPPORT
OFFICE

REFORM

P R O G R E S S 2016
MONITORING
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Команди підтримки
реформ
Мета
Полягає в сприянні імплементації ключових реформ і формуванню нового покоління орієнтованих на
реформи громадян України, які будуть мотивовані приходити на державну службу і підтримувати
процеси змін і модернізації української влади на всіх рівнях

відповідними зацікавленими сторонами з громадянського суспільства, державного і приватного сектору, а також донорської спільноти.

КПР – це група українських професіоналів (які
не є державними службовцями), що фінансується донорами на тимчасовій основі та надає
цільову технічну допомогу, допомагаючи міністерствам і державним службам / установам у
розробці та реалізації галузевих стратегій та
пріоритетних реформ. КПР допомагають в заповненні прогалин, що існують в спроможності відповідних установ розробляти та реалізовувати стратегії та програми пріоритетних реформ, а також в поступовій реструктуризації їх
управління, водночас зміцнюючи зв’язки і
партнерство між державними органами та відповідною донорською підтримкою.

Проект «Інституційної підтримки в рамках архітектури підтримки реформ в Україні – Команди
підтримки реформ» реалізовується ГС «ФПРУ»
та фінансується з Мультидонорського рахунку
ЄБРР для стабілізації та сталого розвитку
України (MDA), створеного у липні 2014 року з
метою підтримки зусиль України для реформування економіки, покращення бізнес-клімату
та повернення до стійкого шляху зростання.
Вклад до Мультидонорського рахунку ЄБРР
внесли Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина,
Італія, Японія, Нідерланди, Польща, Швеція,
Швейцарія, Великобританія, США та Європейський Союз.

Пріоритети реформ визначатиме відповідне
міністерство, виходячи передусім з відповідних
стратегій та планів дій уряду, цього міністерства та галузі з урахуванням консультацій з
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Команди підтримки
реформ

КПР при Міністерстві
фінансів України

› Ключові досягнення

Підготовка тестової версію ІТ-додатку Redmine
для запровадження проектного підходу в діяльності підрозділів Міністерства фінансів

Розробка Стратегії реформування системи
управління державними фінансами

Підготовлено дорожню карту для ІТ проектів
щодо управління державними фінансами на
2018-2020

Участь у розробці Стратегії реформування системи управління державними фінансами на
2017-2020 роки та Плану заходів

Допомога у розробці стандартизованого шаблону для відповідей на громадські звернення
до Міністерства

Участь у розробці проекту нового інструменту
для аналізу наслідків прийняття нормативних
актів для бюджету країни, а також стандартизовані шаблони, котрі повинні готувати розробники НПА (резюме, презентації тощо)

За ініціативи Команди підтримки реформ проведено ревізію процесу розпису вхідної кореспонденції Міністерства та виявлено вузькі місця при оброблені вхідної кореспонденції

Допомога у підготовці фінальної версії бюджетної декларації

Для покращення процесу делегування при
прийнятті рішень у Міністерстві запропоновано і затверджено нову матрицю делегування
права підпису

Реформа державного управління
Участь у процесі впровадження системи
управління електронними документами

Податкова реформа та реформа
адміністрування податків

Підсилення організаційної спроможності Міністерства

Запущено систему відшкодування ПДВ

Дослідження персоналу на предмет залученості та поінформованості щодо діяльності Міністерства

Запущена автоматична система блокування
ПДВ-накладних з ознаками фіктивності

Участь у запровадженні Директорату стратегічного планування в Міністерстві

Участь у організації та проведені першої Експертної ради щодо випуску податкових консультацій

ІТ-інфраструктура та ІТ-аудит

Підготовлено багатосторонню конвенцію про
виконання заходів, які стосуються угод про
оподаткування, з метою протидії розмиванню
бази оподаткування та виведення прибутку з
під оподаткування

Участь у аналізі існуючої ІТ-інфраструктури
Розробка технічного завдання для створення
автоматичної аналітичної програми верифікації даних щодо соціальних виплат
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Команди підтримки
реформ

Допомога у підготовці підзаконних актів для
запровадження електронного кабінету платника податків

Покращення процесу міжнародної фінансової співпраці
Визначення переліку функцій, котрі можуть бути передані від Міністерства фінансів до Офісу
адміністрування проектів міжнародного фінансового співробітництва

Допомога Міністерству у підготовці проекту
закону щодо оподаткування державних облігацій
Реформа
(ДФС)

державної

фіскальної

служби

Реформа державних банків
Участь у підготовці нових форм звітів для державних банків

Допомога у підготовці Концепції середньострокового реформування ДФС, затвердженої КМУ

Участь у розробці звіту з оцінки банків, які перебувають у державній власності

Участь у розробці нової організаційної структури ДФС

Допомога у розробці концепції створення Компанії з управління державними активами
спільно з НБУ, Мінфіном, профільним парламентським комітетом та міжнародними експертами

Митна реформа
Аналіз кращих європейських практик у митній
сфері
Участь у підготовці нормативних актів для гармонізації вітчизняного та європейського законодавства у митній сфері
Участь у підготовці плану дій реформування
митниці та розробка відповідних нормативних
актів і змін до законодавства
Розроблено дорожню карту митної реформи
Участь в робочих зустрічах щодо запровадження єдиного вікна на митниці
Оптимізація системи соціального захисту
Пенсійна реформа:
аналіз проекту закону про пенсійну реформу,
наданого Міністерством соціальної політики та
участь у його представленні міжнародним донорам
калькуляція та аналіз пенсійної системи
підтримка розробки проекту закону
розробка ІТ-інструменту для моделювання
пенсій
Соціальний захист:
аналіз об’єднання фондів соціального захист
участь у розробці нової концепції верифікації
соціальних виплат
монетизація соціальних виплат
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Команди підтримки
реформ

КПР при Міністерстві
економічного розвитку та
торгівлі України

› Ключові досягнення

Впровадження корпоративного управління:

Реформа управління державною власністю

аналіз поточного стану дотримання Керівних
принципів ОЕСР з корпоративного управління
державними підприємствами (2015 р.) в
ДП«НАЕК «Енергоатомі»

Оптимізація портфеля держпідприємств:
постанова КМУ «Про затвердження Порядку
визначення умов оплати послуг та компенсації
витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі»

Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок корпоратизації підприємств»
Указ Президента України «Про корпоратизацію підприємств»
Проект кодексу етики та професійної поведінки
корпоративних директорів

основні засади впровадження політики власності щодо державних підприємств українською та англійською

Наказ МЕРТ «Про затвердження положень, що
регулюють питання умов оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній
власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України»

Паспорт Реформи управління державними підприємствами
Реформа процесу приватизації:
перелік об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 рр., у тому
числі тих, що можуть бути приватизовані після
внесення змін до актів законодавства/передачі в комунальну власність

розроблено комплексний підхід з розвитку інновацій для розбудови високотехнологічної
економіки та структуру державної архітектури
з підтримки інновацій – Створено Раду з розвитку інновацій та затверджено Положення;
розроблено Концепцію Офісу з розвитку інновацій, тощо

порівняльна таблиця до проекту ЗУ «Про приватизацію держмайна»
Проект ЗУ «Про приватизацію державного
майна»
Сприяння ліквідації неопераційних держпідприємств:
процедура ліквідації підприємства
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Команди підтримки
реформ

Реформа державних закупівель

Дерегуляція. Розвиток малого і середнього
бізнесу

Розробка методичних рекомендацій щодо виявлення ризиків під час проведення процедур
публічних закупівель

Паспорт реформи «Реформа дерегуляція»
Проект розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в
Україні на період до 2020 року»

Запровадження механізму електронної тендерної документації (план та технічне завдання
на запровадження ETD)
Розробка проекту відбору кращих тендерів
(cписок критеріїв)

Підвищення потенціалу МЕРТ
Розроблено положення та посадові інструкції
для МЕРТ

Реформа корпоративного управління
Нафтогазу

Розроблено анкету для оцінювання та проведено анкетування працівників МЕРТ та підготовлено звіт за результатами опитування працівників

Аналіз газового ринку та цін на газ
Аналіз сховищ газу в Європі та Україні
Робота над актуалізацією плану - корпоративне управління НАК "Нафтогаз України"
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Команди підтримки
реформ

КПР при Міністерстві
інфраструктури України

› Ключові досягнення

Національна транспортна стратегія - Drive
Ukraine 2030:відкритий ринок і вільна конкуренція

Інформаційні довідки та матеріали

Дорожня карта з корпоратизації державних
підприємств, які знаходяться у віданні Міністерства інфраструктури України та відповідно
до законодавства підлягають корпоратизації

Інформаційна довідка «Законопроект про залізничний транспорт №7316»
Інформаційна довідка «Євроінтеграційний законопроект №7317: безпечні комерційні перевезення вантажів та пасажирів»

Покроковий план дій для обласних державних
адміністрацій з підготовки до початку утримання доріг місцевого значення відповідно до Закону України від 17 листопада 2016 року №
1764-VIII «Про внесення змін до деяких законів
України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального
користування»

Інформаційна довідка «Законопроекти 7318,
7319 щодо автоматичного габаритно-вагового
контролю (WіM) відповідно до Угоди про асоціацію Україна – ЄС
Інформаційна довідка «Законопроект №7320
про аудит безпеки автомобільних доріг»

Проект авіастратегії

Інформація для доповіді Міністра інфраструктури на панелі «Модернізуємо Україну разом Стратегія влади та бізнесу»

Проект Дорожньої карти корпоратизації ДП
«Адміністрація морських портів України

Аналіз ефективності інфраструктурних
проектів

Проект Стратегії удосконалення функціонування державної системи забезпечення безпеки
судноплавства на період до 2022 року

Індикатори безпеки дорожнього руху для
України: пропозиція

Пропозиції Національної транспортної стратегії
на період до 2030 року в частині внутрішніх
водних шляхів України

Презентація «Додаткові можливості авіації:
бюджетні авіалінії»

Методики

Презентація «Бюджетні авіалінії («лоу-кости»)

Методика розрахунку інвестиційної складової
ставок портових зборів

Концепції та стратегії

Методика розрахунку ставок портових зборів

Концепція оптимізації системи центральних
органів виконавчої влади

Порядок затвердження та коригування інвестиційної складової в ставках портових зборів
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Команди підтримки
реформ

Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній

Про затвердження Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у
межах України та пов'язані з ними послуги та
Коефіцієнтів, що застосовуються до Збірника
тарифів на перевезення вантажів залізничним
транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги

Порядок установлення аеропортових зборів
Законодавча та нормативно-правова
діяльність
Порівняльна таблиця до проекту ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про автомобільні дороги» щодо аудиту безпеки автомобільних
доріг”

Проект ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері убезпечення
експлуатації колісних транспортних засобів
відповідно до вимог Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони»

Порівняльна таблиця до проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо
впровадження безготівкових форм оплати
проїзду в міському пасажирському транспорті» та проект ЗУ

Проект ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про автомобільні дороги» щодо аудиту
безпеки автомобільних доріг»

Порівняльна таблиця до проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг»

Проект ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв’язок»

Постанова КМУ «Про утворення Державної
служби морського та річкового транспорту
України»

Проект ЗУ «Про мультимодальні перевезення»

Пояснювальна записка до Законопроекту №
2475а «Про внутрішній водний транспорт»

Проект наказу «Про затвердження переліку
державних підприємств Міністерства, які підлягають перетворенню в акціонерні товариства (корпоратизації)»

Положення про Директорат державної політики у сфері послуг поштового зв’язку та цифрової інфраструктури на транспорті

Проект наказу Державної авіаційної служби
України «Про затвердження Авіаційних правил
України

Положення про принципи формування наглядової ради Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

Проект Розпорядження КМУ «Про відкриття
міжнародного пункту пропуску через державний кордон України в ПОКП «АеропортПолтава»

Проект Статуту Державного підприємства
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (нова редакція)

Розпорядження КМУ «Про схвалення Стратегії
реформування об’єктів державної власності
Міністерства інфраструктури України»
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Команди підтримки
реформ

КПР при Міністерстві
екології та природних
ресурсів України

› Ключові досягнення

Розпочато роботу міжвідомчої робочої групи

Реформа системи сталого використання
водних ресурсів

Підготовлено таблицю відповідності законодавству ЄС

Підготовлено нове бачення (концепцію) реформи та обговорено її зі стейкхолдерами

Домовлено про допомогу від Канади та ЄС
Зменшення викидів великими
підприємствами та імплементація
Директиви ЄС щодо промислових викидів

Підготовлено полісі документи щодо імплементації нітратної директиви ЄС
Започатковано національний водний діалог

Підготовлено перший проект плану заходів
здійснення реформи; створено робочу групу

Реформа системи моніторингу, контролю та
відповідальності за забруднення довкілля: підготовлено проекти актів уряду для створення
нової державної природоохоронної служби, а
також законопроект для нових її повноважень

Домовлено про допомогу від ЄС, Секретаріату
Енергетичного Співтовариства

Реформа електронного урядування та
боротьба з корупцією
Підготовлено Концепцію створення єдиної
електронної системи «Відкрите довкілля»
Реформа системи управління відходами
Проведено донорську зустріч для розробки 10
законопроектів, плану заходів з імплементації
Національної Стратегії поводження з відходами, а також створення ЦОВВ з управління відходами; розпочато розробку рамкового законопроекту «Про відходи», а також Плану
заходів
Реформа системи надрокористування
Підготовлено опис реформи
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Команди підтримки
реформ

КПР при Мінрегіоні
України

› Ключові досягнення

Розроблено проекти нормативно-правових актів щодо використання європейський норм
при проектуванні: поширення дії постанови
КМУ від 23.05.2011 № 547 «Про затвердження
Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними доку-ментами Європейського Союзу» у частині поширення її дії на
об’єкти класу наслідків СС3.

Законодавча та нормативно-правова
діяльність
Розроблено підзаконні нормативно-правову
акти необхідні для роботи Фонду енергоефективності
Розроблено підзаконні нормативно-правову
акти на виконання ЗУ «Про енергетичну ефективність будівель

Проведено аналіз державних будівельних
норм та практики прийняття відхилень від вимог державних будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами

Розроблено нормативно-правові акти для реалізації ЗУ «Про комерційний облік теплової
енергії та водопостачання»
Здійснено аналіз та надано рекомендації по
імплементації 2010/31/ЄС та 2012/27/ЄС, надано пропозиції до проекту ЗУ «Про енергетичну ефективність»

Затверджена нова організаційна структура Міністерства

Прийнято Концепцію реалізації державної політики у сфері теплопостачання, розроблено
План заходів з впровадження Концепції
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Проектний Офіс
Реформи фінансового
сектору в Україні

Забезпечує послідовну методологічну та інформаційну підтримку

У 2015 р. НБУ спільно з іншими органами регулювання фінансового сектора, професійними
асоціаціями та представниками громадського
суспільства, розробив Комплексну програму
розвитку фінансового сектора України до 2020
року («Програма») для створення фінансової
системи, яка зможе гарантувати сталий економічний розвиток на основі розвитку повноцінного конкурентоспроможного ринкового середовища, що відповідатиме стандартам ЄС.

Розробляє та забезпечує дотримання належної стратегії обміну даними для підтримки
впровадження проектів ПО РФС
ПО РФС НКЦПФР
Забезпечує підвищення інституціонального
потенціалу НКЦПФР шляхом реалізації проектів внутрішньої трансформації Комісії, спрямованих на підвищення ефективності управління,
аналітичної діяльності, процесів прийняття рішень, підготовки звітів (включаючи звіти Департаменту стратегій та реформування НБУ
для цілей підготовки звітів для ЄБРР), а також
потенціалу управління проектами у НКЦПФР

НБУ і НКЦПФР – це ключові установи, які відповідальні за реформи фінансового сектора
(РФС) у 2017-2018 рр., тому потребували посилення свого потенціалу у сфері реалізації проектів реформ фінансового сектора. З цією метою були створені два проектні офіси (ПО) - ПО
РФС у НБУ та одного ПО РФС у НКЦПФР.

Сприяє впровадженню тих проектів за Програмою, реалізацією яких керуватиме НКЦПФР, та проектів, до реалізації яких буде залучатися НКЦПФР, приділяючи особливу увагу
проектам реформування ринку капіталу

ПО РФС НБУ
Сприяє реалізації проектів ПО РФС, координує
та забезпечує їх подальший прогрес, досягнення визначених результатів на всіх етапах, а також координує діяльність зацікавлених сторін

Забезпечує надання експертних консультацій
в рамках окремих проектів та координує їх з
зовнішніми сторонами, включаючи ПО РФС
НБУ та Департаменту стратегій та реформування НБУ

Забезпечує моніторинг, підготовку оцінок та
звітів і їх надання зацікавленим сторонам
(включаючи звіти Департаменту стратегій та
реформування НБУ для підготовки консолідованої звітності для ЄБРР), підвищує прозорість діяльності у сфері реалізації фінансової
реформи

Готує звіти про прогрес реформи фінансового
сектора та пов’язані з нею питання для Департаменту стратегій та реформування НБУ для
цілей підготовки звітів для ЄБРР

Забезпечує дотримання термінів виконання
робіт за Програмою та належне інформування, за потреби, про проблемні питання вищого
керівництва
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› Ключові досягнення
ПО РФС НБУ

Комунікаційна кампанія "Перезавантаження
іпотечного кредитування"
А.12. Стимулювання розбудови інфраструктури для ефективного управління проблемними активами, у т.ч. поліпшення системи
оподаткування операцій, пов’язаних зі стягненням проблемної заборгованості

А.10. Підвищення рівня корпоративного
управління учасників фінансового сектору
Набір публічних звітів про структуру системи
корпоративного управління від ТОП-50 українських страхових компаній

Розроблено дорожню карту для підготовки
концепції захисту прав кредиторів

Аналіз прогалин українського законодавства
відносно Директиви ЄС Solvency II

Проаналізовано законопроект № 2784, було
проведено робоче обговорення з авторами та
надано рекомендації щодо подальшої співпраці

Аналіз міжнародного та українського регуляторного досвіду в банківському секторі

А.15. Стимулювання розвитку інфраструктури фінансового сектору

Аналіз кодексів етики та регулювання винагороди в банках
Презентація концепції підвищення рівня корпоративного управління в банківському секторі

Правління НБУ погодило Концепцію та дорожню карту проекту, і проект був запущений рішенням Правління НБУ

Концепція впровадження змін у корпоративному управлінні у секторі ринку капіталу (переглянута та затверджена НКЦПФР)

Визначено необхідні зміни в законодавстві.
Підготовлено проект змін до правової бази
Вибрано постачальника програмного забезпечення http://www.percival.co.uk/#/company "

Концепція впровадження змін у корпоративному управлінні у банківській сфері (переглянута
та затверджена зауваженнями НБУ)

А.16. Забезпечення розвитку інституту посередників фінансового сектору (сприяти
розвитку ринку Fintech)

Пропозиції до проекту закону про покращення
корпоративного управління НБУ та законопроекту 5592-д
Пропозиції до проекту закону 5592-д від банків
для НКЦПФР

Визначені основні зацікавлені сторони, сфери,
проблеми та потенційні ризики ринку Fintech, і
відповідні рекомендації інтегровані в проект
концепції розвитку ринку Fintech

А.11. Упровадження ефективного механізму
захисту прав кредиторів

Проект концепції розвитку ринку Fintech попередньо схвалений НБУ

Розроблено дорожню карту для підготовки
концепції захисту прав кредиторів

Аналіз прогалин в порівнянні з найкращими
міжнародними практиками

У робочій групі було доопрацьовано концепцію
Держпідприємств щодо недіючих кредитів
державних банків

Концепція віддаленого KYC для фінансового
сектора розроблена та затверджена НБУ

Представлено концепцію та відповідне законодавство фінансовому ринку та іншим зацікавленим сторонам

Концепція мобільних платежів, що надається
операторами мобільного зв'язку з використанням платформи національної платіжної системи Prostir, підготовлена та затверджена НБУ

Представлено НБУ концепцію нового законопроекту, щодо відновленню кредитування,
який об'єднає існуючі проекти законів (6027Д,
2460А, 4004Д, 3768, 6232)

Зауваження щодо проекту Закону 5361 були
підготовлені та обговорено з департаментами
НБУ

Сформульована позиція НБУ щодо законопроекту №7084

Позиція щодо кращих практик регулювання
криптовалюти визначені зовнішніми експертами, юристами та аудиторами
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Резолюція 878 переглянена та направлена
МЕРТ для остаточного затвердження

говорена з НБУ та іншими ключовими зацікавленими сторонами

Розроблено проект концепції віддаленої ідентифікації

Сформовано варіанти взаємодії між операторами мобільного зв'язку та банківською системою щодо поширення MobileID, розроблено
план дій

Lifecell схвалив концепцію мобільних платежів
Коментарі щодо нового Закону № 7270 були
підготовлені та обговорені з зацікавленими
сторонами НБУ

Проект NBU Bank ID синхронізований з eID.
Розроблено план дій щодо реалізації BankID
Визначено пріоритетні сегменти для покращення інфраструктури електронних платежів,
розраховується готівкова сума попередніх
сегментів

А.19. Забезпечення модернізації,консолідації і розвитку біржової, розрахункової та
клірингової інфраструктури ринків капіталу
Підготовлена концепція короткострокової
діяльності

Розроблений цільовий процес безготівкових
операцій (персональний та комерційний за допомогою QR-коду) через мобільний гаманець

В. 1. Забезпечення інституційної та фінансової незалежності від регуляторів

Розроблена технічна специфікація для мобільного рішення та отримана первинна вартість
оцінки реалізації рішення

Звіт про аналіз найкращих міжнародних практик та можливостей їх застосування в рамках
проекту

Розроблена та обговорена загальна концепція
вдосконалення безготівкових розрахунків,
узгоджено план дій

Порівняльна таблиця сьогоднішньої ситуації в
НКЦПФР та очікувані зміни відповідно до проекту закону 6303

Отримано відгуки та пропозиції від банків щодо
безготівкового рішення

В. 4. Проведення трансформації регуляторів

Концепція синхронізована з іншими проектами НБУ з розвитку платіжної інфраструктури

Аналіз прогалин підходів до ідентифікації клієнтів у порівнянні з найкращим міжнародним досвідом, розроблено цільову модель

Оновлена фінальна концепція відповідно до
відгуків банків / проектів НБУ та затверджена
НБУ

Розроблено та погоджено концепцію цифрової
трансформації в секторі страхування. Отримано підтримку українських страхувальників у
реалізації концепції

В.10. Посилення координації між регуляторами фінансового сектору

Підготовлено перелік законодавства, яке необхідно змінити для реалізації електронної ідентифікації

Розроблена концепція співпраці між регуляторами
Рекомендації щодо розвитку співробітництва

Розроблена цільова модель електронної ідентифікації (зміни в законодавстві, державних
регістрах, MobileID) (буде проведено в
2019-2020 роках)

С.1. Підвищення рівня фінансової обізнаності, рівень культури заощаджень населення
та застосування інноваційних платіжних
інструментів

Розроблена перехідна (поточна) модель електронної ідентифікації (без змін до законодавства, BankID, цифрового підпису)

Представлена, обговорена та попередньо затверджена концепція щодо ролі НБУ у процесі
фінансової грамотності

Модель представлена та затверджена Незалежною асоціацією українських банків. Отримано підтримку українських банків у впровадженні моделі; представлена та погоджена
НБУ

Оновлено офіційну стратегічну цільову програму НБУ, в результаті чого в документі додано
діяльність з підвищення фінансової грамотності

Концепція розвитку Центру сертифікації НБУ
для випуску НБУ цифрових підписів фізичним
особам - клієнтам банків представлена та об-

Порівняльний аналіз методології дослідження
щодо рівня фінансової обізнаності у світі та в
Україні
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› Ключові досягнення
ПО РФС НКЦПФР

ЦПФР - листопад 2017 р .; Концепція розрахунку вартості адміністративних послуг - листопад
2017 року; Концепція пруденційного нагляду листопад 2017 року; Концепція надання відповідей на зовнішні запити - грудень 2017; Концепція системи оцінок персоналу - грудень
2017 р.)

А.19. Забезпечення модернізації, консолідації і розвитку біржової, розрахункової та клірингової інфраструктури ринків капіталу
Створено повну і точну схему української
пост-трейдингової інфраструктури

Доповідь про аналіз міжнародного досвіду
інституційної та фінансової незалежності
регуляторів

Розроблено звіт із рекомендаціями щодо модернізації та консолідації пост-трейдингової
інфраструктури

В.4. Проведення трансформації регуляторів

Розроблено фінансовий план на 2018-2022 рр.

Підтримка та проведення разом з персоналом
НКЦПФР першого етапу трансформації Комісії

Провідні розробники депозитарної та клірингової програми відправили свої пропозиції (з розбивкою на бюджет). Отримано 8 пропозицій

Розроблена та впроваджена концепція, що
включає рекомендації щодо вдосконалення
функції регулювання НКЦПФР

Було узгоджено проекти поправок до нормативних актів НКЦПФР

Участь у розробці операційних моделей (проект GGF) та аналізу бізнес-процесів для визначення необхідних критеріїв прийняття закону
про інституційну незалежність НКЦПФР

Завершений тендерний процес шляхом затвердження постачальника нової системи CSD
- Percival Software Limited (Лондон)
Затверджено Стратегічні цілі на 2018-2019 рр.

Розробка пропозицій щодо нової редакції закону 6303

Представники ключових гравців на нафтогазовому ринку виявили інтерес до співпраці з незалежною кліринговою організацією

Дослідження для організації процесу переходу
на стандарт звітності XBRL
Проведено аналіз законодавства Нацкомфінпослуг у частині передачі НКЦПФР

Підтримано Концепцію, що описує юридичні рішення та необхідні зміни до українських законів щодо впровадження пропозицій Олівера
Ваймана

Розробка та узгодження попередньої дорожньої карти щодо передачі функцій від Нацкомфінпослуг до НКЦПФР

Прийняті пропозиції до проекту Закону № 7055
в частині клірингової діяльності

Участь у розробці концепції діючих моделей
(проект GGF)

Завдяки наданій інформації експерти SWIFT
змогли створити попередні висновки щодо обсягу робіт, які слід виконати

Створено проект нової організаційної структури для НКЦПФР

В.1. Забезпечення інституційної та фінансової незалежності регуляторів та ФГВФО

Фіналізовано та попередньо погоджено НБУ
проект дорожньої карти SPLIT

Надано підтримку виконавцям проектуGGF "Посилення ефективності роботи НКЦПФР"

Проведено моніторинг поточного стану проектів, визначені основні пункти підтримки реалізації проектів

Надано рекомендації до проекту закону 6303

Початок процесу реалізації плану проектів з
НКЦПФР для реалізації та узгодження проектів
для компонентів B-4, B-4.2

Розроблені плани дій для проектів A 20, B1, B8
Проведено координаційні наради з представниками НБУ та НКЦПФР

Співпраця з представниками НБУ та НКЦПФР
з метою підвищення ефективності реалізації
комплексної програми фінансових реформ
2020 року

Надано підтримку виконавцям проекту GGF "Посилення ефективності діяльності НКЦПФР "
(жовтень-грудень 2017 р.). У рамках проекту
були розроблені та затверджені наступні документи: Концепція функціональної моделі НК21

Річний звіт
2017 рік

Комунікація
реформ
в Україні

› Мета

› Ключові досягнення

Підвищення обізнаності щодо процесу впровадження реформ та їх здобутків для отримання
підтримки зацікавлених сторін (міжнародних
партнерів та громадського суспільства) та їх
активнішого залучення до процесу розробки
та впровадження реформ у майбутньому

Підтримка сайту НРР
Розробка сайту Офісу реформ
Друк аналітичного звіту “Захищати не можна
відкривати Національний економічний прагматизм”, присвяченому світовим практикам захисту національного виробника
http://reforms.in.ua/sites/default/files/upload/
book_web_19_12_2017.pdf
Проведено 3 публічні заходи:
Підсумкова конференція «Реформа державного управління» (18.12.2017 р.)
Круглий стіл «Перспективи розвитку кластерних ініціатив у 2018 році. Критерії кластерів та
досвід їх створення у країнах ЄС» (19.12.2017 р.)
Публічна презентація аналітичного звіту
«Захищати не можна відкривати. Національний економічний прагматизм» (19.12.2017 р.)
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Механізм підтримки
фахівців для реформ
Механізм підтримки фахівців для реформ
(ПРИЗМа) - тимчасовий механізм для підтримки ініціатив щодо реформ в Україні.
У відповідь на запити міністерств, Механізм
підтримки фахівців для реформ, наймає на короткий термін українських експертів, які не є
держслужбовцями, для виконання критичних
завдань, пов‘язаних з впровадження реформ
Урядом України.
Для забезпечення всього вищевикладеного,
ПРИЗМа:
обирає ініціативи з чіткою прив’язкою до пріоритетних реформ
забезпечує прозору процедуру набору
фахівців
управляє процесами укладання контрактів та
оплати праці
надає фінансові звіти донорам
здійснює моніторинг за результатами ініціатив
Через ПРИЗМу донори можуть надати фінансування на ключові реформи, якими займається Національна рада реформ, через об’єднаний фонд (pooled funds) або виділити кошти на
підтримку конкретної ініціативи в межах окремого міністерства або урядової організації
(ear-marked funds).
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Проектний Офіс
Секторальної
Децентралізації (ПОСД)

Культура

ПОСД - незалежна, неурядова структура, створена при Міністерстві регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ, діяльність якої спрямована на організацію та підтримку процесу формування секторальної політики по децентралізації в відповідних міністерствах та відомствах.

Житлово-комунальне господарство
Центри надання адміністративних послуг

› Ключові досягнення

Реформа місцевого самоврядування та децентралізації влади передбачає реформу адміністративно-територіального устрою, зміну всієї
системи територіальних органів виконавчої
влади та системи місцевого самоврядування,
зміну бюджетної та податкової систем, земельних відносин, освіти, медицини, соціальної сфери і інших сфер (яких всього 22)

Підготовлено пропозиції до проектів 8 нормативно-правових актів, які враховано у: 2 законах України (№ 2233від 07.12.2017 р., № 2246
від 07.12.2017 р.), постанові КМУ № 1088 від
27.12.2017 р., розпорядженні КМУ № 415 від
24.05.2017 р.; 2 законопроектах (№ 6636, №
6743)

Діяльність Проектного офісу охоплює
такі сектори

Підготовлено показники оцінки виконання
(PMF/KPЕ) завдань реформи в секторі «місцеві
бюджети»

Освіта

Взято безпосередню участь в опрацюванні 8
нормативно-правових актів, у тому числі:

Охорона здоров'я
Соціальний захист

порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду, затвердженого розпорядження КМУ від 20 грудня 2017 р. № 1085
(включено заходи з реалізації напрямків, визначених у концептуальному баченні реформи)

Місцеві бюджети. Місцеві податки і збори
Адміністративно-територіальний устрій. Система територіальної організації виконавчої влади
Містобудування. Архітектура. (Планування територій об’єднаних територіальних громад)

постанови КМУ «Про внесення змін до постанови КМУ від 28 грудня 2016 р. №1065» від 8
листопада 2017 р. № 846 (щодо порядку залучення незалежних інженерів-консультантів
для незалежного аудиту (оцінки) технічного
стану автомобільних доріг та якості дорожніх
робіт за системою FIDIC)

Земельні відносини
Інфраструктура (Транспорт, зв’язок, дороги)
Навколишнє середовище та використання
природних ресурсів
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4-х законопроекти, у тому числі: «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України (щодо передачі майна до державної та комунальної власності) та «Про внесення змін до Закону
України «Про автомобільні дороги» (щодо провадження виробничої діяльності на автомобільних дорогах»

Врегулювання процедури оформлення земельних ділянок для земель із невизначеним
правовим режимом
Визначення чітких меж кожної адміністративно-територіальної одиниці
Підготовлено завдання, що увійшли до
Плану дій Мінагрополітики на 2017 рік

Включено заходи з децентралізації у сфері
управління дорожньою інфраструктурою до
проекту Національної транспортної стратегії до
2030 року, Плану роботи Міністерства інфраструктури України на 2017 рік, Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік та Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020
року

Розмежування та передача повноважень щодо розпорядження земельними ділянками
державної власності до ОМС в межах визначених юрисдикцій
Врегулювання процедури оформлення земельних ділянок для земель із невизначеним
правовим режимом

Підготовлено матрицю реформи, концептуальне бачення реалізації реформи децентралізації
в секторі «адміністративно-територіальний
устрій»

Визначення чітких меж кожної адміністративно-територіальної одиниці

Презентовано матрицю реформи, обговорено
з профільними департаментами Міністерства
(Проведено стратсесію за участю Міністра,
Першого заступника та Державного секретаря
з метою доопрацювання завдань матриці)

Забезпечено організацію та координацію роботи Громадської організації «Всеукраїнська
Рада голів ОСББ», основна мета якої – забезпечення взаємодії ОСББ та органів влади різних рівнів, проведення просвітницьких заходів
щодо реалізації реформи у житловій сфері

Розроблено на основі Матриці реформи наказ
із затвердженням план дій по реформі децентралізації

Ініційовано, супроводжено та погодження підписання Меморандуму про співпрацю між Всеукраїнська Рада голів ОСББ, Асоціацією міст
України та Мінрегіоном

Включено до пріоритетів роботи
Міністерства культури 3 пункти

Включення до законопроекту №6403 «Про
внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» положень щодо структури документації з просторового розвитку

Створення умов рівного доступу до культурного продукту
Реформа мистецької освіти
Створення цифрової бази матеріальної культурної спадщини
Розроблено проект Мінімального культурного
кошику
Впроваджено пілотний проект з культурно економічного розвитку малої території в
Тульчинської ОТГ Вінницької області
Підготовлено завдання, що увійшли до
Плану дій КМУ 2017
Розмежування та передача повноважень щодо розпорядження земельними ділянками
державної власності до ОМС в межах визначених юрисдикцій
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Реформа Секретаріату
Кабінету Міністрів
України

› Ключові досягнення

Секретаріат Кабінету Міністрів України (СКМУ)
є ключовим органом, який відповідає за встановлення порядку денного та координації політики між державними органами. В рамках реформи управління СКМУ служить моделлю
для ряду міністерств щодо модернізації операційних процесів, стратегічного планування та
потенціалу розробки політики, а також створення сучасного та спроможного сервісу для
громадян.

Представлено пропозицію щодо організаційної
структури управління персоналом нового Секретаріату Кабінету Міністрів України (СКМУ),
яка передбачає трансформацію значення
управління персоналом у інтегровану систему

Метою ініціативи є посилення спроможності
СКМУ у кількох напрямках, включаючи впровадження стратегічного планування та управління на основі результатів (RBM), аналіз політики та моніторинг реформ.

Проведено аналіз прогалин основних процесів
управління людськими ресурсами в СКМУ та
запропоновано підходи до його розвитку: рекрутинг та інформування, оцінка ефективності,
кар'єрний розвиток

Розглянуті та представлені найкращі практики
управління персоналом у державному секторі

Описано та структуровано функції управління
людськими ресурсами в СКМУ
Розроблена та затверджена модель лідерських компетенцій для агентів змін
Підготовлено та представлено ключові
обов’язки посад з управління персоналом при
СКМУ
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Реформа Адміністративних
Послуг

› Мета

дження вимог до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах
електронного цифрового підпису"

Реалізація Стратегії 2020 з основним наголосом на децентралізацію та державне управління. На Офіс реформування адміністративних
послуг покладено завдання провести перепроектування найбільш популярних адміністративних послуг, покращити стандарти роботи
центрів адміністрування послуг по всій Україні
та полегшити розвиток онлайн послуг

Зменшено кількість документів, що подаються
для реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації
Декларація вважається зареєстрованою з моменту внесення в реєстр
Надано можливість заявнику виправляти помилки в декларації в електронному вигляді

› Ключові досягнення

Прибрано вимогу про обов’язкову подачу заявником технічного паспорту разом з декларацію або заявою про прийняття в експлуатацію
об’єкта

Створено і наповнено інформаційний ресурс
реформування адміністративних послуг
http://cnap.in.ua/
Проведено аналіз доступності та затверджена
(Мінекономрозвитку та Мінрегіонбуд) дорожня
карта розвитку мережі Центрів надання адмінпослуг
Стандарт якості обслуговування відвідувачів
ЦНАП, на основі стандарту створений он-лайн
курс підготовки адміністраторів ЦНАП
https://vumonline.ua/course/
administrative-service-standards/
Кількість ЦНАП збільшилася із 682 до 746
Скасовано необхідність отримання окремого
електронно-цифрового підпису для ФОП – прийнято запропонований ASO проект змін до наказу Міністерства юстиції України та Адміністрації державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України "Про внесення
змін до Наказу № 1236/5/453 "Про затвер-
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PROZORRO.SALE при
Міністерстві Економічного
Розвитку та Торгівлі

› Мета

› Ключові досягнення

Розробка електронної системи продажу активів та її функціонування на основі принципів і
архітектури ProZorro, що дозволить значно
зменшити корупцію впровадження інформаційної системи прозорого продажу активів. Реформа також дозволить реструктурувати
портфель державних підприємств шляхом надання прозорого інструменту приватизації

Загальний обсяг продажу активів перевищив
4,5 млрд. грн

П'ять напрямків:

Успішно продано 4 млрд. ‘важких’ активів

Ринок деревини

Розроблено і впроваджено унікальний формат
аукціонів на основі голландської моделі.
‘Голландці’ дозволяють продавати активи, які
не продавалися роками

Встановлено новий рекорд по вартості успішних аукціонів за день - 300 млн. грн
Рекорд зростання ціни в окремому аукціоні –
91 млн. грн

Невелика приватизація
Земельний аукціон

В ProZorro.Продажі з‘явилися активи державних підприємств: Укренерго, Енергоатом, Укрпошта, Укргазвидобування, Приватбанк

Оренда нерухомості
Побічні активи державних підприємств

До ProZorro.Продажі приєдналися вже більше
10 областей та обласних центрів. Доля успішних аукціонів в продажі комунального майна
перевищує 23%
Новий напрямок: прозорий і відкритий продаж
прав на оренду і проведення заходів
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Ринковий нагляд
(Реформа Системи
Технічного Регулювання
України)

› Мета

ропейські практики, та на ї основі методичні рекомендації із вирішення проблем та вдосконалення системи

Забезпечити безпеку споживачів разом із виконанням зобов'язань за Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та
виконання умов, необхідних для підписання
Угоди про оцінку відповідності та прийнятність
промислових товарів, та використання переваг вільної торгівлі з ЄС.

Започатковано Координаційну раду з ринкового нагляду, що стала платформою для комунікації, обміну досвідом та операційної взаємодії
сімох органів ринкового нагляду, митних органів, та департаменту МЕРТ, відповідального за
формування політики у сфері

Державний ринковий нагляд покликаний покривати такий "пробіл" як відсутність мотивації
до виконання вимог безпеки в умовах зростаючої конкуренції та зменшення прибутку.

Розроблено програму навчання інспекторів та
сформовано модель залучення бізнесу для
підвищення ефективності роботи системи
Зроблено аналіз кращих європейських практик у сфері захисту прав споживачів, вивчено
прогалини та слабкі місця української системи
та розроблено рекомендації по вдосконаленню

Правильно функціонуюча система ринкового
нагляду забезпечує безпеку споживачів, відповідальність виробників за розміщення на ринку товарів, які не відповідають основним вимогам безпеки, неупередженість інспекційних перевірок та забезпечує простежуваність продукції (зв'язок між продуктом, виробником, місцями виробництва та продажем).

› Ключові досягнення
Введено у тестову експлуатацію Національну
інформаційну систему державного ринкового
нагляду. До системи підключено Держспоживслужбу (відповідальну за 22 із 45 технічних регламентів) та проведено навчання її персоналу
для центрального апарату та 23 територіальних управлінь та розроблено методичні
рекомендації для користувачів інформаційних
систем
Складено карту проблем галузі державного
ринкового нагляду, проаналізовано кращі єв-
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EHealth

› Мета

› Ключові досягнення

Координація та синхронізація дій для втілення
електронізації сфери охорони здоров’я.

Розроблено функціонал eHealth для процесу
капітації (реалізація принципу «Гроші йдуть за
пацієнтом»)

Координує виконавчі дії усіх учасників, які
залучені до реалізації

Функціонал капітації пройшов пілотування з
більш ніж 700 медичними установами та 5000
лікарями, які добровільно доєдналися до пілоту, а також укладено більше 30000 декларацій
з пацієнтами

Відповідає, що буде створений центральний
державний компонент eHealth згідно з потребами та часовими рамками МОЗ, та базові
компоненти для НСЗУ

Тренінги для лікарів з використання eHealth в
нових умовах фінансування проведені в усіх
регіонах України. 1540 головних лікарів взяли
участь у тренінгах, отримано 92% позитивних
відгуків

Самостійно залучає фінансову підтримку для
своєї роботи, розподіляє за вимогами до
процедур надавача коштів
Не створює користувацького інтерфейсу для
лікарів, пацієнтів, закладів, аптек, діагностів
тощо

Розроблено необхідний функціонал для пілотного запуску програми реімбурсації (підтримка
програми «Доступні ліки»)

Публічно підзвітний

MVP (minimum viable product, мінімально життєздатний продукт) eHealth безкоштовно передано МОЗ, як і передбачалось Меморандумом
про співпрацю між громадськістю, державою
та бізнесом
Проекти нормативних документів та візія Проектного Офісу для подальшого розвитку
eHealth в Україні розроблені та подані до МОЗ
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Офіс Реформ Національної
Деінституціалізації

› Ключові досягнення

В рамках Національної стратегії реформування
системи інституційного догляду та виховання
дітей на 2017-2026 роки Омбудсман ініціював
створення Національного офісу з реформи деінституціалізації при Уповноваженому президента України з прав дитини, який діє як незалежний недержавний офіс для координації, моніторингу та розвитку співпраці та взаємодії
між виконавчими органами влади та місцевого самоврядування щодо впровадження
Реформи

Розроблено веб-сторінку для комунікації і моніторингу проведення оцінки системи інституційного догляду та виховання дітей, оцінки про
становище дітей і та інвентаризацію освітніх,
медичних, соціальних та реабілітаційних послуг у громадах
http://reforms.esy.es/
Участь у розробці інструментів оцінки на виконання п. 2 Плану заходів відповідно до розпорядження КМУ № 526-р від 09.08.2017 р., які
були розіслані Міністерством соціальної політики для всіх регіонів

Національний офіс з реформи деінституціалізації охоплює три сектори
Розвиток політики перехідного планування деінституціалізації

Організовано і проведено навчання для представників міжвідомчих робочих груп з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей з усіх регіонів України у рамках
3-и денної семінар-наради "Впровадження першого етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 р.р." (28-30.11.2017р.)

Впровадження та пілотування концепції відповідальної громади
Міжгалузева підтримка підрозділу
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Дерегуляція Шкіл
Підтримка Реформи Дошкільної,
Загальної Середньої та Професійної
Освіти МОН

Відділ дошкільної, загальної середньої та професійної освіти Міністерства освіти і науки відповідає за розробку правової бази, політики та
керівних принципів для шкіл
Допомога в рамках проекту передбачає
Юридичну підтримку щодо проведення аудиту
робочого процесу системи управління школою та складання правової бази для нових
процедур
Експертну підтримку при наданні аудиту та
оновлення регулювання шкільного середовища
Іншу консультативну підтримку, яка необхідна
для спрощення та нормалізації процедур у сфері середньої освіти

› Ключові досягнення
Підготовано і передано до МОН для подальшого узгодження з ЦОВ - 1 нормативно-правовий
акт
Підготовлено і передано на затвердження
МОН 2 проекти Наказів
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Реформа Створення
Інклюзивного
Освітнього Середовища

› Мета
Розробка інтегрованої ІТ-системи, яка б встановила процес прозорого фінансування за
принципом «гроші слідують за дитиною» через
партнерство між інклюзивними та спеціалізованими навчальними закладами з метою
створення інклюзивного навчального середовища. Запорізька область є першою пілотною
областю, де реалізовується проект.

› Ключові досягнення
Створено прозору систему реєстрації дітей з
особливими потребами для моніторингу їх
навчання, розвитку та підтримки з боку держави в рамках державної програми "Гроші для
дитини"
Проведено повнофункціональне тестування
розробленої системи у Запорізькій області
Організовано тренінги та надано первинні дані
для обраної тестової групи користувачів
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Попередження злочинності
серед неповнолітніх
в Україні

› Ключові досягнення

Національна поліція є однією з відповідальних
за попередження злочинності серед неповнолітніх в Україні з установ. Відповідно до Закону
України «Про органи і служби у справах дітей
та спеціальні установи для дітей», спеціальні
підрозділи Національної поліції відповідають
за:

Підготовлено 48 нових шкільних офіцерів поліції з метою розширення моделі співпраці школи і поліції у 7 містах України для проведення
профілактично-просвітницької роботи з дітьми, формування їхньої правосвідомої поведінки як у школі, так і поза нею. Навчання проведено за підтримки PTAP

запобігання злочинам та адміністративним
правопорушенням серед неповнолітніх

Відповідно до наказу Міністерства внутрішніх
справ від 12.12.2017 № 10181 створено міжвідомчу робочу групу з удосконалення діяльності підрозділів Національної поліції України з
питань захисту прав дитини. Серед ключових
завдань робочої групи: 1) перегляд та узгодження функцій підрозділів Національної поліції України, у частині забезпечення та захисту
прав дитини; 2) удосконалення програм підготовки/підвищення кваліфікації працівників підрозділів Національної поліції України з метою
включення питань забезпечення та захисту
прав дитини

запобігання повторних злочинів серед неповнолітніх
пошук зниклих дітей
виявлення та припинення насильства щодо
дітей та профілактичної реєстрації неповнолітніх правопорушників
Однак створення повномасштабної ефективної системи захисту дітей неможливе без
розробки комплексної стратегії
З метою зміцнення системи захисту дітей та
підвищення ефективності підрозділів національної поліції, що працюють у цій галузі, є
необхідним підготовка єдиних правил, що
регулюють їхню діяльність, та містять необхідні зміни у частині охоплення захисту дітей

Підготовлено проект програми підготовки працівників структурних підрозділів Національної
поліції України у частині забезпечення та захисту прав дітей. У 2018 році за результатами пілотування Програми у 3-х регіонах України, її
буде доопрацьовано та поширено в систему
навчання поліцейських
Проведено аналіз функцій структурних підрозділів Національної поліції України у частині забезпечення та захисту прав дитини, на основі
якого підготовлено проект Положення про Департамент поліції у справах дітей
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Реформа Пенітенціарної
Системи

› Мета

нізму державно-приватного партнерства для
ведення будівельних проектів, що дає ресурси
для реалізації проектів. (Мета – сприяння
досягнень у процесі будівництва нових центрів
утримання в найбільших містах України, Києві,
Львові та Одесі відповідно до вимог стадії
кожного окремого проекту, технічна допомога
дасть змогу цим проектам відбуватися і стане
основою для Міністерства юстиції України
(Мін'юст) для реалізації подібних проектів у
майбутньому.)

Встановлення нових правил та положень у
пенітенціарних установах для поліпшення
умов життя ув'язнених та сприяння їх ресоціалізації шляхом створення нових моделей та
процедур у відносинах між ув'язненими та
охоронцями. Для цього нові будівлі пенітенціарних установ будуватимуться у Києві та
Львові за допомогою державно-приватного
партнерства та нові правила та механізми
корпоративного управління будуть запроваджені у державних підприємствах при пенітенціарних установах

Кращі умови праці: додаткові реформи для
ресоціалізації ув'язнених, механізм, який
дозволяє ув'язненим працювати, щоб заробляти гроші та отримати підготовку для нових
професій

Основні пріоритети реформи пенітенціарної
системи

3 основні компоненти

Ресоціалізація: демілітаризація системи та
запровадження нових правил і положень для
роботи з в'язнями дозволить зосередити увагу
на психологічній роботі з засудженими та на
придбання ними додаткових професійних
навичок, що, в свою чергу, дасть можливість
збільшити кількість людей, які зможуть легко
інтегруватися у суспільство

Пробація
Державно-приватне партнерство (ДПП)
Держпідприємства

Нові люди в системі: після найму нових співробітників для нових в'язниць, навчання нових
співробітників в'язниці відповідно до правил
ЄС, нові люди зможуть ввійти в історично
найбільш закриту систему і повністю змінити
відносини між тюремним персоналом та ув'язненими
Нові приміщення: будівництво нових пенітенціарних закладів, які відповідають вимогам
пенітенціарних правил ЄС та поліпшення умов
проживання ув'язнених. Використання меха35
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› Ключові досягнення
«Пробації»

› Ключові досягнення
ДПП

Фіналізовано та надруковано навчально-методичний посібник «Методики та інструменти роботи з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті з законом», том 1 та том 2

Нові будівельні норми щодо будівництва
пенітенціарних установ зареєстровані наказом Міністерства юстиції України від 24 січня
2017 року № 10 / 5- DSC, включаючи стандарти
галузевих будівель для центрів ув'язнення
№00015622 / G000028 від 25 січня. 2017 року
та галузеві будівельні норми для в'язниць
№00015622 / G000027 від 25 січня 2017 року

Розроблено проект алгоритму проведення соціально-виховної роботи співробітника підрозділу пробації з повнолітніми суб’єктами пробації, які звільненні від відбування покарання з
випробуванням

Письмові підтвердження від Міністерства
культури України, Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку та торгівлі
України, Київської міської державної адміністрації, Львівської обласної державної адміністрації, Фонду державного майна України щодо
параметрів проектів ДПП у Львівської та Київської, що дозволяє реалізувати Мінюстом проект ДПП

Розроблено та впроваджено: навчальний курс
для керівників пробації з питань ефективного
менеджменту та комунікації, підготовано 13
тренерів з числа керівників підрозділів пробації, якими проведено 6 навчальних тренінгів
для керівників підрозділів пробації регіонів (загалом охоплено 96 осіб)
Спільно з Департаментом пробації розроблено
Засади комунікаційної політики в рамках пробації, які були затверджені заступником Міністра юстиції України Чернишовим Д.В. 28 листопада 2017 року

Публічне оприлюднення Міністерством юстиції України у лютому 2017 року проектів ДПП та
початок збору пропозицій для ДПП у м. Львів
та м. Києві. Проведено ряд заходів для заохочення проектів ДПП, у тому числі в Американській торговій палаті, китайській торговій асоціації, МЕРТ та ін.

Три соціальні ролики про успішні історії підлітків, які перебували на обліку ювенальних центрів пробації, та соціальний ролик про пробацію за участю заступника Міністра юстиції
України Чернишова Д.В. безкоштовно транслюються у поїздах Інтерсіті+ за напрямками
Київ-Харків, Київ-Дніпро, Київ-Запоріжжя, Київ-Львів, Київ-Костянтинівка, Київ-Перемишль
(Республіка Польща) у період з 30.11.2017 року
по 30.01.2018 року

Інвестиційна пропозиція від приватного інвестора - PHL холдинг офіційно прийнята Міністерством юстиції у вересні 2017 р. для впровадження проекту ДПП у м. Львові
Міністерство юстиції України у грудні 2017 року
завершило аналіз економічної ефективності
пропозиції щодо впровадження ДПП у м. Львові, поданого PHL holding. Був підготовлений відповідний висновок, в якому згаданий вище
проект був рекомендований для впровадження Міністерством юстиції України
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Національне Агенство
з Питань Запобігання
Корупції (НАЗК)

НАЗК як новостворене агентство потребувало
допомоги у впровадженні внутрішніх процедур, які передбачають механізм обробки
повідомлень про корупцію, а також розробка
методології з обробки повідомлень та тренінгової програми для підвищення рівня знань
працівників Нацагентства, держорганів та
органів місцевого самоврядування, організаційно-технічну підтримку забезпечення механізму обробки повідомлень тощо.
Ця ініціатива підтримує розвиток технічної та
функціональної компетенції Національного
агентства з запобігання корупції для розробки
та реалізації політики.

› Ключові досягнення
Розроблені рекомендації щодо проекту внутрішніх процедур Національного агентства, які
передбачають механізм обробки повідомлень
Розроблено проект методичних рекомендацій
щодо організації роботи з обробки повідомлень, у тому числі роботи з викривачами, для
застосування іншими державними органами
та органами місцевого самоврядування
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Національне Агенство України
з пошуку, відстеження та
управління активами отриманими
від корупції та інші злочини

› Ключові досягнення

Національне агентство України з пошуку,
відстеження та управління активами, отриманими від корупції та інші злочини (АРМА) - є
центральним органом виконавчої влади зі
спеціальним статусом, уповноваженим на
формування та реалізацію державної політики
у сфері виявлення та розшуку активів, які
можуть бути арештовані у кримінальному
провадженні, а також управління активами, які
арештовані у кримінальному провадженні

Розроблено проект резолюції щодо розпорядження активами отриманими в результаті
корупційних та інших злочинів, прийняття
переліку активів відповідно до частини чотири
статті 21 спеціального закону про Агентство з
розшуку та менеджменту активів (або АРМА),
порядок відбору і кваліфікаційних вимог до
юридичної особи, яка спеціалізується в організації відкритого аукціону

Реформа системи відновлення та управління
активами відбувається відповідно до Державної програми щодо реалізації засад державної
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки та рекомендаціями Шостого звіту про хід виконання Україною Плану дій з візової лібералізації

Розроблена кадрова політика для кадрів АРМА
Розроблені положення про структурні підрозділи, кваліфікаційні вимоги та інші документи
для відбору працівників з Самостійного підрозділу з розшуку та виявлення активів

Мета ініціативи - формування підґрунтя для
інституційного створення Агентства шляхом
розробки інструментів та процедур, що забезпечують безперебійний початок роботи АРМА
в травні 2017 року

Розроблено веб-сайт АРМА
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Реформа Державної
Фіскальної Служби

› Мета

› Ключові досягнення

Зміцнення інституційної структури та управління Державна фіскальна служба (ДФС), побудувати внутрішню спроможність ДФС, реструктурувати процеси адміністрування доходів та, таким чином, створити сучасну ДФС, яка орієнтована на сервіс і має високий ступінь довіри суспільства. Реформа включає податкові та митні компоненти.

Запуск єдиного вікна на митницях в обов'язковому порядку
Підготовка та схвалення Кабміном законопроекту про уповноважених економічних
операторів
Підготовка та схвалення Кабміном законопроекту про Службу фінансових розслідувань

Команда відповідає за розробку плану заходів
щодо реформування ДФС (податкові та митні
компоненти) у тісній координації з ДФС, МВФ,
КМУ та Парламентом; розвиток організаційної
структури ДФС; розробка необхідних законодавчих змін; та координація процесу реформування з основними зацікавлені сторони (ДФС,
КМУ та Парламентом, МВФ, донори, експерти).

Запуск єдиного рахунку для митних платежів
Розробка концепції та плану дій реформування
ДФС
Запуск онлайн-реєстру автоматичного відшкодування ПДВ
Діагностика першочергових кроків щодо реформування операційних процесів в
податкових
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Проектний офіс реформ
Міністерства оборони
України

5 ключових напрямків діяльності

Проектний офіс реформ – постійно діючий
консультаційно-дорадчий орган, створений наказом Міністра оборони України від 18 серпня
2015 року №420.

Демократичні цінності та врядування --> Демократичний цивільний контроль, Ґендерна політика, Стратегічні комунікації, Запобігання корупції

› Мета

Оборонне планування --> Система інтегрованих закупівель, Співпраця з Агенція НАТО з підтримки та постачання, Державне гарантування якості, Планування на основі спроможностей, Проектний менеджмент

Cприяння реалізації системних реформ Збройних Сил України шляхом
ініціювання/участі у процесах формування бачення окремих напрямків реформи відповідно
до Стратегічного оборонного бюлетеня, розробки рішень та концепцій, просування рішень
та реалізації концепцій, їх моніторингу і підтримки

Логістика, медицина та забезпечення --> Цільова модель логістики, Реформування системи медичного забезпечення, Автоматизація
речового забезпечення, Реформа харчування

ініціювання/управління/реалізації окремих
проектів і ініціатив

Розвиток спроможностей --> Створення спроможності ведення розвідки засобами безпілотних літальних апаратів (БПЛА)

Ключові факти

Професійний розвиток --> Вищі Академічні Курси, Школа оборонного менеджменту, Онлайн
курс з антикорупції, Розвиток сержантського
корпусу

Команда – понад 25 постійних консультантів
6 експертів є співсекретарями Підкомітетів Комітету реформ Міністерства оборони та Збройних Сил України
Беруть участь в роботі 16 робочих груп Комітету реформ Міністерства оборони та Збройних Сил України
5 експертів працюють в рамках діяльності Багатонаціонального об'єднаного координаційного комітету з питань військового співробітництва та оборонного реформування
Понад 15 основних проектів та ініціатив в рамках 5-ти напрямків діяльності
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› Ключові досягнення

Розроблено програмне забезпечення “Електрона система управління процесами продовольчої служби”

Реформа закупівель

23 військові частини перейшли на нову систему харчування

Затверджено Угоду між Урядом України та Організацією НАТО з підтримки та постачання
про партнерство з підтримки спільного управління предметами постачання (Постанова
КМУ від 09.08.2017 №599), що дозволить Міністерству оборони України самостійно закуповувати товари та послуги без спец посередників

Реформа системи медичного забезпечення
Збройних Сил України
Створено єдиний орган управління медичним
забезпеченням на стратегічному рівні – Головне військово-медичне управління з урахуванням принципів медичного забезпечення НАТО

Отримано доступ до Логістичної електронної
бази даних НАТО (NLSE)

29.09.2017 при Кабінеті Міністрів України почав функціонувати Координаційний центр з питань організації діяльності медичних служб
сил оборони та органів і закладів охорони здоров’я держави, де Міністерство оборони України та Міністерство охорони здоров’я України
грають ключову роль у створенні єдиного медичного простору сил оборони та цивільної
системи охорони здоров’я

Вперше проведено планові заходи Агенції НАТО з підтримки та постачання в Україні, зокрема, 26-а Конференція користувачів Несистемних брокерських послуг (березень 2017 року),
36-те засідання Комітету Партнерства з підтримки спільного управління предметами постачання (квітень 2017 року)
Розпочато роботу щодо створення Концепції
Системи державного гарантування якості

Залучено радника з медичних питань Міністерства оборони США, радника з питань організації медичної служби тактичного рівня та евакуації від Міністерства оборони Канади до роботи
військово-медичної служби на постійній основі, а також групу експертів НАТО для оцінки
системи медичного забезпечення сил оборони
з врахуванням концепції планування на основі
спроможностей DOTMLPFІ

Завершено розробку Інтегрованого плану публічних закупівель в Департаменті державних
закупівель Міністерства оборони України
Реформа системи продовольчого
забезпечення та харчування ЗСУ
Затверджено Концепцію реформи системи
продовольчого забезпечення Збройних Сил
України та Каталог продуктів харчування з 355
найменувань

Розроблено Тимчасову настанову з медичного
забезпечення військових частин (з’єднань)
Збройних Сил України на особливий період, що
базується на доктрині з медичного забезпечення AJP 4.10 НАТО, Принципи і політику медичного забезпечення Сил оборони відповідно
до МС 0326/3 НАТО

Затверджено Наказ Міністерства оборони
України на впровадження нової системи харчування
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Створено 205 Навчальний центр тактичної медицини, здійснено перший випуск бойових медиків, підготовлених за стандартом Армії США
«Combat Medic 68W»

Сприяння розвитку сержантського корпусу
Збройних Сил України
Спільно зі структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України та іноземними радниками було проведено дослідження обрахунку
вартості підготовки одного військовослужбовця за окремою спеціальністю та розроблено
пропозиції до Постанови про грошове забезпечення військовослужбовців, що стосуються
схеми тарифних розрядів для сержантського
та старшинського складу

У 2018 році центр виходить з експериментальної фази та набуває спроможностей для організації підготовки військовослужбовців з тактичної медицини, включаючи нові курси тактичної евакуації, злагодження особового складу медичного пункту батальйону та медичної
роти бригади відповідно до стандартів НАТО
Запроваджено військово-облікові спеціальності «Бойовий медик взводу», «Старший бойовий медик роти, батареї та їм рівних»; підвищено штатно-посадові категорії медсестри,
фельдшера, начальника медичного пункту;
знято заборону військовослужбовцям-жінкам
обіймати посади «Інструктор», «Старший інструктор», «Сержант-інструктор» у навчальних
центрах

Школи оборонного менеджменту (Спільна
ініціатива Проектного офісу реформ та
Національного університету оборони
ім. Івана Черняховського та іноземних
партнерів)
Розроблено Проект концепції Школи оборонного менеджменту, яка реалізовується за підтримки іноземних партнерів та покликана
сприяти реформуванню сектору безпеки і оборони Україні через розвиток професійної підготовки фахівців, надаючи спеціалізовані навчальні програми для сприяння належному
управлінню, міжвідомчому розумінню оборонної політики та нарощування наукового і освітнього потенціалу

Розпочато приймання програмного забезпечення, телекомунікаційного, серверного обладнання, автоматизованих робочих місць та документації комплексу «е-Здоров’я» для подальшого розгортання
Розроблено передові зразки медичного оснащення, що очікують військово-польових випробувань

Ініціатива включена до Програми УкраїнаНАТО з професійного розвитку на 2017-2021 р.р.
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Офіс з просування
експорту

› Ключові досягнення

Офіс з просування експорту (EPO) є консультативно-дорадчим органом при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, який було створено Наказом Мінекономрозвитку №
1861 від 03 листопада 2016 року як “єдине вікно” допомоги українським експортерам у виході на іноземні ринки.

Освіта для експортерів
34 освітні заходи
Запуск дворічної дворівневої програми “Експортна Революція” у партнерстві з Урядом Естонії

› Мета

Бізнес-можливості

Підвищення конкурентоспроможності українського бізнесу на зовнішніх ринках шляхом:

8 торгових місій та 2 виставки для 112 українських компаній у країни, ринки яких є перспективними для експорту

розвитку експортних компетенцій українського бізнесу

Понад 1000 бізнес зустрічей для українських
компаній закордоном

промоції українських товарів та послуг за кордоном

Згенеровано понад 1500 іноземних контактів
для розвитку кооперації між українськими виробниками та іноземними імпортерами

надання допомоги в налагодженні співробітництва та партнерства між українським та закордонним бізнесом

Близько 500 українських компаній скористались експортним аналізом та прогнозами щодо 9 іноземних ринків

Напрямки роботи Офісу
Інформація та аналітика

Експортний консалтинг

Експортний консалтинг

265 українських компаній скористались консультаційною допомогою

Освітня платформа
Бізнес-можливості

43 українські підприємства отримали допомогу у побудові ефективної стратегії виходу на
зовнішні ринки та покращенні експортних показників

Міжнародні державні закупівлі
B2G майданчик

Налагоджена мережа з 72 висококваліфікованих іноземних та локальних консультантів,

Платформа SheExports
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котрі можуть надавати послуги у 42 країнах
світу і, відповідно, забезпечувати українські
компанії актуальною інформацією щодо
кон’юнктури іноземних ринків

Напрям з міжнародних публічних закупівель
GPAinUA
Завдяки підтримці на усіх етапах тендеру командою напряму GPAinUA державне підприємство ДГЗП “СпецТехноЕкспорт” підписало дворічний контракт з європейською компанією

185 українських компаній скористалися інструментом Enterprise Europe Network (EEN) для
розширення експорту своєї продукції

Платформа SheExports

Понад 300 компаній пройшли тест на готовність до експорту

Збільшення кількості жінок-експортерок з метою зростання української економіки шляхом
розвитку компетенцій в міжнародній торгівлі
та інноваційному підприємництві

Платформа B2G
Платформа B2G - ефективний майданчик для
діалогу між владою та бізнесом

Отримано статус верифікатора ініціативи
SheTrades Міжнародного торгового центру
(ITC), метою якої є об’єднання 1 млн жінок-підприємниць у всьому світі до 2020 року

На базі платформи сформовано спільноту з
понад 1200 учасників, яка об’єднує представників бізнесу, ЦОВВ, органів місцевого самоврядування, асоціацій та ТПП для ефективної
комунікації й оперативного реагування на потреби експортерів, зокрема в регіонах
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Офіс залучення
інвестицій

Пошук місцевих партнерів для потенційних інвесторів

Офіс залучення інвестицій UkraineInvest – постійно діючий дорадчий орган при Кабінеті Міністрів України, створений постановою Уряду в
жовтні 2016 року для просування і підтримки
прямих іноземних інвестицій та вдосконалення іміджу України як привабливої для інвестицій країни.

Надання допомоги в отриманні необхідних
дозволів та погоджень тощо

› Ключові досягнення

Діяльність Офісу спрямована на надання інвесторам інформації та порад щодо ведення
бізнесу в Україні, зокрема у ключових секторах
економіки - агробізнесі, енергетиці, виробництві та інфраструктурі, сфері інноваційних технологій. Фахівці UkraineInvest координують дії
органів виконавчої влади для вирішення проблемних питань, що виникають при інвестуванні в економіку України, а також при підготовці пропозицій щодо формування і реалізації
інвестиційного потенціалу України, підтримки
пріоритетних інвестиційних проектів, поліпшення інвестиційного клімату в Україні, забезпеченні захисту прав інвесторів. Наразі Офіс
бере активну участь у формування нормативної бази ведення бізнесу в Україні, проводить
експертний аналіз середовища, формує порядок денний ключових проблем формування ділового клімату в Україні.

Налагодження партнерства з урядом та
місцевою владою
Розпочато ефективну співпрацю з ключовими
міністерствами та агенціями
Визначено регіони з привабливим інвестиційним кліматом та заручення активною підтримкою місцевої влади
Дерегуляція бізнесу в Україні
Допомога Міністерству економічного розвитку
і торгівлі скасувати більше ніж 500 застарілих
регуляторних актів
Покращення діалогу з бізнесом
Розпочато діалог між Прем’єр-міністром України та Радою директорів ЄБА

Заходи

Забезпечено офіційну можливість для бізнес-асоціацій коментувати проекти законів
про спрощення ведення бізнесу в Україні

Інвестиційні семінари та зустрічі
Участь у спеціалізованих виставках

Покращення правового поля та захист
інвесторів

Прямий маркетинг
Організація візитів потенційних інвесторів

Спільно з бізнес-омбудсменом UkraineInvest
ініційовано зустріч Прем’єр-міністра України з
ключовими правоохоронними органами для
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обговорення значення прямих іноземних інвестицій та заходів введення прозорих правил
та рекомендацій із розслідування для правоохоронних органів, що працюють з іноземними інвесторами в Україні

ва мета проекту Invest Monitor полягає у визначенні сфер, які необхідно перевести у площину особливої уваги, та внесенні якісних змін
в напрямі покращення середовища для ведення бізнесу в Україні.
Сайт: http://investmonitor.com.ua

Запущено ініціативу, яка сприяє оцінці та наданню рекомендацій щодо спрощення процесів отримання дозволу на роботу для іноземних громадян та тимчасові дозволи на проживання

Проведення спільного зі Світовим банком семінару
Проведення бізнес-семінару організованого
спільно з Японською організацією зовнішньої
торгівлі (JETRO) у Лондоні

Надано сприяння робочим групам уряду у розробці законодавства про технопарки, дозволи
на будівництво, приватизацію, захист прав
кредиторів, захист прав ІP, перекази прибутку,
чесну конкуренцію

Проведення тренінгу для дипломатів МЗС
Сприяння збільшенню прямих іноземних
інвестицій в Україну

Відкриття Представництва UkraineInvest в Центральній Україні (м. Вінниця)

Проведено 30+ консультацій з посольствами
та зовнішніми торговими місіями

Відкриття Представництва UkraineInvest в Івано-Франківську

Комунікація з 80-ма компаніями

Запуск проекту "Invest Monitor", який був створений як інструмент, що слугує прямим комунікаційним каналом між бізнесом та урядом з
метою виявлення позитивних та деструктивних факторів ведення бізнесу в Україні. Ключо-

Проведено 150+ зустрічей з потенційними та
існуючими інвесторами
Зустріч з 500-ми компаніями для представлення UkraineInvest
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Допомога з розробки та
реалізації національної
експортної політики

› Мета

Актуалізовано проект розпорядження КМУ
про схвалення Експортної стратегії, додаток та
пояснювальну записку (далі - розпорядження
КМУ)

Підвищення потенціалу МЕРТ для успішної розробки та реалізації ДКСРТ як частини Національної стратегії розвитку експорту в умовах
тісної співпраці з основними зацікавленими
сторонами державного та приватного сектору
та вирішення основних питань, пов’язаних з
експортною політикою.

Внесено більше 2500 змін: оновлено статистичні дані, рейтинги та висновки
Опрацьовано коментарі до розпорядження:
офіційно отримано 246 коментарів, у соцмережах - 54

› Ключові досягнення

Розроблено 17 ключових показників ефективності, 8 включено до розпорядження КМУ

Фіналізовано англійську та українську версії
ДКСРТУ

Розроблено проект системи моніторингу впровадження ЕСУ, залучено 41 державну та недержавну інституцію

Надано сприяння у підготовці відео щодо стану
експорту України

Поінформовано цільову аудиторію щодо розробки та впровадження ЕСУ: розроблено комунікаційний підхід, комунікаційну програму,
підготовлено серію повідомлень для ключових
спікерів

Розроблено концепцію публічної презентації
ДКСРТУ
Забезпечено комунікацію з Міжнародним торговельним центром

Забезпечено підготовку та здійснено: 19 інтерв’ю ключового спікера у друкованих медіа,
11 інтерв’ю на ТБ, 3 інтерв’ю на радіо, 6 інтернет
блогів, 71 коментар для ЗМІ, 131 пост у соціальних мережах, 4 онлайн-стріми на youtube

Організовано 9 зустрічей головної команди
експертів, 4 стратегічних сесій з експертами
16.03.17 - 10 уч., бізнесом 22.03.17 - 38 уч., спеціалізованими інтернет-блогерами 17.03.17,
комітетами ВРУ - 54 уч.: з європейської інтеграції, економічної політики, зовнішніх зносин,
промислової політики та підприємництва

Підтримка впровадження ПД
Підготовка до початку розробки секторальних,
крос-секторальних та регіональних стратегій

Проведено презентацію 28.03.17: 5 панельних
дискусій, 20 високопосадовців, 35 експертів, 33
зареєстрованих ЗМІ, 350 уч.

Сприяння взаємозв’язку та координації між
різними існуючими галузевими та бізнес-асоціаціям

Забезпечено опрацювання, аналіз та надано
рекомендації до постанови про утворення Ради з міжнародної торгівлі (далі - Рада з МТ), положення про Раду з МТ

Підготовлено: 5 брошур, 14 презентацій, 45 інфографік, 132 медіа матеріалів
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Зміцнення інституційної
спроможності МЕРТ у сфері
розробки секторальних та
функціональних експортних
стратегій

Підготовлене технічне завдання для розробки
секторальних та функціональних експортних
стратегій

Підвищення потенціалу МЕРТ для успішної розробки секторальних та функціональних експортних стратегій як частини Експортної стратегії України в умовах тісної співпраці з основними зацікавленими сторонами державного та приватного сектору.

Підготовлені рекомендації із залучення технічної допомоги для розробки секторальних та
функціональних експортних стратегій

› Ключові досягнення

Уряд затвердив Експортну стратегію України:
дорожню карту стратегічного розвитку торгівлі на період 2017—2021 років.
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/
pro-shvalennya-eksportnoyi-strategiyi-ukrayinidorozhnoyi-karti-strategichnogo-rozvitkutorgivli-na-20172021-roki

Надано консультації та рекомендації у процесі
перевірки та схвалення Розпорядження КМУ
«Про схвалення Експортної торгівлі на
2017-2021 роки»(надано комунікаційний та
аналітичний супровід розробки проекту розпорядження та супровідних документів, оновлено статистичні дані та рейтинги, підтримано
проведення робочих груп, проведено консультації з державними та місцевими органами
влади, проведено публічні презентації)
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Підтримка реформ у
сфері інфраструктури

› Мета

Учасників робочих зустрічей, консультацій,
заходів – більше 80

Посилення ефективності в прийнятті рішень,
які сприятимуть процесу впровадження реформ, шляхом посилення потенціалу персонала Міністерства, а також інформування громадськості щодо прогресу у реформуванні
транспортного сектору інфраструктури.

Реформа з оприлюднення даних у формі
відкритих даних
Надані консультації щодо відкриття даних 20
держпідприємств при Мінінфраструктури
Надані консультації щодо відкриття даних
Укрзалізниці

Напрями діяльності проекту
Реформа з оприлюднення даних у формі відкритих даних

Реформа в галузі безпеки на транспорті та
дерегуляція пасажирських автомобільних
перевезень

Реформа в галузі безпеки на транспорті та дерегуляція пасажирських автомобільних перевезень

Аналіз основних завдань та функцій Державної служби України з безпеки на транспорті та
надано рекомендації

Реформа в галузі дорожнього господарства

Створено робочу групу

Реформа держпідприємств

Проведено Перший міжнародний Конгрес з питань реформування системи управління безпеки дорожнього руху

Розвиток транспортних коридорів Шовкового
шляху

› Ключові досягнення

В рамках взаємодії із Моніторинговим комітетом у сфері ефективності використання державних коштів та майна при Міністерстві інфраструктури скасовано 2 тендери, які були проведені із порушеннями, на загальну суму 38
млн. грн. Було проведено повторний тендер із
дотримання всіх вимог та законодавства.

Підготовлено – 78 матеріалів
Законодавство та нормативно-правові
акти – 19
Законодавство та нормативно-правові акти
для покращення експортного середовища – 10

Проведено дослідження технічних умов шлюзу
у Запоріжжі та надано рекомендації

Кількість робочих зустрічей, консультацій,
заходів – 53

Підготовлено проект ЗУ «Про залізничний
транспорт»
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Підготовлено перелік нормативно-правових
актів, до яких необхідно внести зміни

№ 7320 від 17.11.2017 «Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про автомобільні дороги" щодо аудиту безпеки автомобільних
доріг»

Фіналізовано проект постанови КМУ про створення Державної служби морського та річкового транспорту України

Реформа в галузі дорожнього господарства

Надана аналітична та юридична підтримка для
затвердження змін до Наказу Мінінфраструктури від 17.08.2017 р. № 521 «Про затвердження Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та
Порядку ведення реєстру сертифікатів типу
транспортних засобів та обладнання і виданих
виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання»

Аналітична підтримка для прийняття Постанови КМУ від 08.11.2017 р. №846 «Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1065»
Аналітична підтримка для розробки проекту
змін до постанови КМУ від 18.04.2018 № 606
«Про затвердження рекомендаційних переліків
структурних підрозділів обласної, Київської та
Севастопольської міської, районної, районної в
мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій»

Підготовлено проект наказу Мінінфраструктури від 05.01.2017 р. №1 «Про затвердження Порядку оцінювання діяльності органів із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та
обладнання»

Підготовлено проект контракту між Україною
та Болгарією щодо організації міжнародних
прямих вантажних залізничних та паромних
перевезень

Підготовлено проект постанови «Про внесення
змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті
загального користування»

Реформа держпідприємств
Аналіз стану Укрзалізниці та надані рекомендації

Підготовлено проект змін до постанови КМУ
від 18.02.1997 р. №176 «Про затвердження
Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту»

Підготовлено проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку розпорядження майном
публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”

Проект змін до Постанови КМУ від 08.11.2006
№1567 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю на автомобільному
транспорті»

Підготовлено проект наказу Мінінфраструктури «Про утворення Моніторингового комітету»
Підготовлено проект Статуту «Міжнародного
аеропорту Бориспіль»

Проект
наказу
Мінінфраструктури
від
14.02.2017 р. №53 «Про визнання таким, що
втратив чинність, наказу Державного департаменту морського і річкового транспорту від
07.08.2000 № 59»

Розвиток транспортних коридорів
Шовкового шляху
В рамках проведення аналітики з питань міжнародних транспортних проектів, були досліджені основні напрямки співпраці України з іншими країнами, саме: Грузією, Болгарією, Туреччиною, Азербайджаном, Китаєм, та надано
рекомендації

Зареєстровано ВРУ 3 законопроекти
№ 7317 від 17.11.2017 «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері убезпечення експлуатації колісних
транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»

Участь у підготовці Плану заходів з підготовки
концесійних проектів у сфері інфраструктури
Підготовлені матеріали для зустрічей із потенційними інвесторами в сфері розвитку транспортної інфраструктури - Astarta Holding,
Risoyl, Brooklyn, ADM, Fram Shipping, POSCO,
Treksim тощо

№ 7318 від 17.11.2017 «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю
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Міністерство інфраструктури України у затвердило залізничний тариф у розмірі 11,88 дол. за
тонну для перевезення нафти в режимі транзиту зі станції «Одеса-Пересип» до станції «Бережесть»

Підтримана ініціатива української сторони щодо створення нового міжнародного транспортного коридору Балтійське море - Чорне море –
Каспійське море; - ухвалено рішення щодо поширення Транс’європейської транспортної мережі на сусідні з ЄС країни, зокрема й Україну,
та поділу регіональної мережі на «ключову» та
«базову»

Підвищення привабливості транзитних маршрутів через України до Азії як альтернативи
маршрутам через Російську федерацію.
16-17.05.2016 прийнято рішення про включення України як повноцінного члена до Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту. Приєднання Укрзалізниці до Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту

Ратифіковано Угоду між Кабінетом Міністрів
України і Урядом Угорщини про міжнародні
комбіновані перевезення
В рамках 4-го засідання українсько-китайської
Підкомісії з торговельно-економічного співробітництва, підтверджено прагнення щодо розвитку мультимодальних перевезень між Україною та КНР та визначені перспективні
маршрути

Формування нових логістичних рішень задля
використання транзитного потенціалу транспортної системи України та, як наслідок, створення надійно функціонуючого транзитного
транспортного мосту, що поєднає країни Європи та Азії, зокрема й з урахуванням участі
України в реалізації ініціативи китайської сторони стосовно створення «Економічного поясу
Великого шовкового шляху»

В рамках міжнародної транспортної конференції «Інтегровані транспортні коридори в сполученні Європа – Азія», підтримана ініціатива
української сторони щодо створення нового
міжнародного транспортного коридору Балтійське море - Чорне море – Каспійське море та
18 країнами-партнерами прийнято на опрацювання проект багатосторонньої міжурядової
Угоди, положення якої дозволять формувати
взаємовигідну транспортну політику з організації перевезень між регіонами Балтійського,
Чорного та Каспійського морів

З країнами-партнерами узгоджені технічні та
технологічні умови виконання мультимодальних (комбінованих) перевезень з країн Азії та
Близького Сходу транзитом територією
України
Використання поїздів «Вікінг» та «Зубр», що
прямують через Республіку Білорусь в напрямку Литви, Латвії, Естонії і далі до країн
Скандинавії

Підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії про організацію прямого
міжнародного залізнично-поромного сполучення через порти України і Грузії
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Міжнародний
Саміт мерів (IMS)

› Ключові досягнення

Міжнародний саміт мерів - це платформа створена у 2016 році для обміну досвідом та знаннями між лідерами місцевого самоврядування
та експертами місцевого розвитку міжнародного рівня.

Понад 150 українських очільників міст та лідерів місцевого самоврядування з восьми країн
світу взяли участь у саміті

ФПРУ сприяв організації та проведенню Другого Саміту 28-29 листопада 2017 року у м. Київ.
Основна увага заходу була зосереджена на інноваціях, що можуть позитивно перетворити
міста на сервіси, які реагують на потреби мешканців, а також на глобальних викликах, зокрема на проблемах екології, кібербезпеці, та інклюзивності.

Різні формати: виступи фахівців зі світовим
ім’ям, воркшопи, презентації стартапів та індексу розвитку міст Deloitte, панельні дискусії, зустрічі "без краваток" та екскурсію простором
UNIT City
Спікери – представники Канади, Ізраїлю, Словаччини, Аргентини, Швеції, Великої Британії,
Польщі Нідерландів, WNISEF, Артуро Гонсалес
(PhD, старший директор Global Public Policy Visa
США) та представники України (Віталій Кличко
(Голова Київської міської державної адміністрації), Володимир Гройсман (Прем’єр-міністр
України), Михайло Шелемба (Генеральний директор, Датагруп) та інші
Підписання маніфесту про співпрацю та взаємодію у розвитку інновацій. Мета документу –
стимулювати українських мерів до інновацій,
співпраці з технологічними стартапами, бізнесом, креативними індустріями та мистецькими
групами
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Технологічний виклик
України

› Мета

До роботи з дівчатами залучено більше 50
менторів

Сприяння участі дівчат з України віком 10-18
років у найбільшому у світі конкурсі з ІТ-підприємництва - “Technovation”, інформування та популяризацію залучення дівчат в ІТ галузь

Організація Першого регіонального
презентаційного заходу для Technovation
Challenge Ukraine – Київ, 13 травня 2017
14 команд-учасниць приїхали до Києва і запітчили мобільні додатки, які були розроблені в
рамках Technovation Challenge, визначені команди-переможниці, їм вручені призи

› Ключові досягнення
Організація та проведення в Україні
навчальної програми з ІТ-підприємництва
серед дівчат (10-18 років) в рамках
конкурсу Technovation Challenge

Організація поїздки візит-команди на
Global Pitch Event в Сан-Франциско
7-11 серпня 2017 року

Перекладено українською мовою навчальний
план

Одна команда, яка перемогла в Technovation
Challenge в Україні відвідала Global Pitch Event
в Сан-Франциско 7-11 серпня 2017 року. Дівчата відвідали воркшопи найкращих фахівців в
сфері ІТ, познайомляться з іншими юними розробницями

40 команд з України зареєструвались для участі в конкурсі Technovation Challenge (більше
150 дівчат)
15 команд завершили всі етапи навчання і розробили мобільні додатки (а також маркетингові, бізнесові плани, демо- та пітч-відео)
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Виправлення, оновлення і
перевірка бази даних
локації об’єктів зовнішньої
реклами м. Києва

› Мета
Забезпечення єдиного підходу у розміщенні
зовнішньої реклами та розроблення схеми
безпечного розміщення рекламних засобів
зовнішньої реклами у місті Києві

› Ключові досягнення
Геодезична зйомка наземних об’єктів зовнішньої реклами міста Києва та місць встановлення знаків нерегульованих пішохідних переходів
(далі об’єкти) - 8770 об’єктів
Визначення проблемних питань та знаходження шляхів для їх вирішення
Здійснена обробка результатів роботи геодезичної зйомки об’єктів та їх перевірка
Зроблені тестові частини квартілів
Камеральна обробка векторних шарів карти
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Розробка інформаційноаналітичної системи
модульного типу в
рамках УА

› Мета
Виконання експериментальної розробки – інформаційно-аналітичної системи модульного
типу для реалізації задач Проекту ЄС «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію
між Європейським Союзом та Україною», а саме розробка та надання підтримки Україні в
імплементації Угоди про асоціацію за допомогою підсилення існуючої спроможності та поліпшення ефективності Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (УОЄЄІ) у сфері імплементації економічних і галузевих політик, що направлені на
виконання зобов’язань України відповідно до
Угоди про асоціацію та поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ)

› Ключові досягнення
Розроблено інформаційний портал
https://eu-ua.org/
Розроблено інструмент моніторингу імплементації Угоди про асоціацію
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