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Фонд підтримки реформ в Україні. Заснування

Січень 2015 року

Заснований за ініціативою Національної ради реформ спільно з Європейським банком 
реконструкції та розвитку, за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». 
Фонд є незалежною, неурядовою, громадською організацією.

Заснування «Фонду підтримки реформ в Україні» погоджене на засіданні Національної ради 
реформ за участі Президента України та інших членів НРР.

Мета діяльності Фонду – сприяти розвитку України та зростанню благополуччя її громадян 
шляхом надання підтримки у розробці та впровадженні реформ в Україні.
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Загальна інформація

Засновано у січні 2015 року



Структура Фонду
Національна рада
реформ

ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР
Здійснює безперервне оперативне 

управління діяльністю Фонду

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Вищий орган управління

НАГЛЯДОВА РАДА
Контрольний орган з питань статутної та фінансової 
діяльності і цільового використання активів Фонду

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

ПРОЕКТИ ТА ІНІЦІАТИВИ ФОНДУ

ПРОЕКТНИЙ 
ОФІС РЕФОРМ

КОМУНІКАЦІЯ
РЕФОРМ

ІНІЦІАТИВА 
GO GLOBAL 

(УКРАЇНА 
SPEAKING)

•  •  •
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Напрямки діяльності
Координація процесу 
розробки, впровадження та 
моніторингу реалізації реформ

Підбір, залучення та 
координація експертів для 
розробки та контролю за 
впровадженням реформ

Залучення громадськості до 
розробки, моніторингу та 
контролю за процесом 
реформування

Підвищення професійного 
рівня державних службовцівЗалучення інвестицій

в Україну

Комунікація про реформи
в Україні на внутрішній та 

зовнішні ринки

Покращення іміджу України
за кордоном

Стимулювання економічного 
зростання і розвитку 

економіки України та її 
окремих регіонів і 

підвищення 
конкурентоспроможності 

України
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Партнери Фонду
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Проекти та ініціативи Фонду

7

PROFESSIONALS 
FOR REFORM 

SUPPORT 
MECHANISM

КОМУНІКАЦІЯ
РЕФОРМ

Export promotion 
office
(EPO)

Better Regulation 
Delivery Office

(BRDO)

Ukraine Conflict 
Security and 

Stability Fund

ПРОЕКТНИЙ 
ОФІС для 

«Опорних шкіл» 

ПРОЕКТНИЙ ОФІС
з координації 
розроблення

та впровадження
реформ



Україна має значний за обсягом порядок денний реформ
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Як визначаються проекти

Як визначаються проекти
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Як визначаються проекти

Інструменти, необхідні для ефективного управління і координації реформ
Як визначаються проекти
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Потреби, пов'язані з розробкою, впровадженням та 
моніторингом реалізації реформ

ПРОЕКТИ ТА ІНІЦІАТИВИ ФОНДУ

Як визначаються проекти



Детальніше
про проекти та ініціативи Фонду
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Проектний офіс Національної ради реформ

• Проектний офіс здійснює координацію процесів розробки та 
впровадження реформ, моніторинг їх виконання і 
забезпечення комунікації між міністерствами та 
Парламентом, а також між Урядом та громадським сектором.

• Професіонали з сильними навичками у проектному 
менеджменті, аналітиці. 

• Проектний офіс виконує дорадчі функції для забезпечення 
дотримання єдиних стандартів у процесі розробки та 
планування реформ і звітування про хід процесу їх 
впровадження.

• Керується процедурами і стандартами ЄБРР, які прописані 
угодою-меморандумом.
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Старт проекту: лютий 2015 року
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Проектний офіс Національної ради реформ
Що вдалося досягнути

Детальніше ознайомитися з усіма 
звітами можна на сайті 
Національної ради реформ
http://reforms.in.ua/ua/reformy/zvity

Звіт за 6 місяців 2015 року Звіт за 9 місяців 2015 року

За результатами діяльності Проектного офісу підготовлено та опубліковано 5 звітів 
«Моніторинг прогресу реформ»:

Звіт за 2015 рік

Звіт за I квартал 2016 року Звіт за I півріччя 2016 року



14

Комунікація реформ
Мета ініціативи – забезпечити інформаційний супровід, висвітлення процесу реформування в 
Україні, організувати постійно діючу комунікацію з питань впровадження ключових реформ в Україні.

Сайт Національної ради реформ
http://reforms.in.ua/ua

Соціальні медіа
Facebook https://www.facebook.com/NRC.ua 

Twitter https://twitter.com/ReformsCouncil 

Прес-клуби Off the Record
Проведено більше, ніж 10 заходів Звіти та Дайджести

Підготовлено та опубліковано 5 звітів та 5 дайджестів

Старт проекту: лютий 2015 року
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DIGITAL UKRAINE

Цифрова Україна – Digital Ukraine: як 
фундамент для розбудови електронного 
урядування

Мета ініціативи – створення юридичного 
фундаменту для впровадження сучасних 
інформаційних технологій в державному секторі та 
надання цифрових сервісів громадянам і бізнесу.

Старт проекту: березень 2015 року



DIGITAL UKRAINE

Електронні звернення та електронні петиції: система електронних петицій до Президента була запропонована для 
безкоштовної передачі зацікавленим державним органам влади.

Електронне урядування (поширення успішного досвіду АПУ в е-урядуванні серед органів державної влади):
запущена веб-сторінка sed.reforms.in.ua із описом системи електронного документообігу (СЕД), впровадженої в АПУ, 
технічними матеріалами та інформацією щодо розгортання системи;
проведена публічна презентація СЕД та системи електронних петицій (у тому числі технічних аспектів функціонування); 
на заході були присутні 420 осіб, більшість з яких представляли державні органи влади;
за результатами публічної презентації отримано 70 заявок на розгортання СЕД від органів державної влади та 14 заявок 
від потенційних партнерів;
підготовлений та розісланий опитувальник для аналізу ступеня готовності замовників до встановлення СЕД;
39 органів державної влади аналізують технічну можливість впровадження СЕД;
проекти із запуску СЕД розпочаті в ДП "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки" та в 
Державному комітеті телебачення і радіомовлення України;
успішно виконали тестове завдання по СЕД АПУ та підтвердили свої компетенції 7 компаній-партнерів.

Хмарні технології:
у Верховній Раді України зареєстрований законопроект №4302, який стосується хмарних обчислень; цей законопроект 
приведений у відповідність до рекомендацій, наданих під час експертних обговорень;
законопроект перекладений англійською та наданий представникам європейської спільноти для аналізу. Відбулось 
обговорення поточного стану дій та законопроекту з представниками Amazon, які надали позитивний висновок;
законопроект за запитом Верховної Ради був розглянутий урядовими установами та Урядовим Комітетом за участі 
представників Адміністрації Президента України.
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ВДАЛОСЯ ДОСЯГНУТИ
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Криптореформування:
підготовлений перелік стандартів для гармонізації, які охоплюють сферу електронного бізнесу, криптографії, електронної 
ідентифікації, створення програмного забезпечення, хмарних технологій;
триває залучення нових бізнес-партнерів, які підтримали Маніфест реформи електронної ідентифікації та довірчих послуг, 
ініційований представниками українського та міжнародного бізнесу, громадськими організаціями та органами державної 
влади, який окреслює основні виклики та потреби сучасності і формує план дій для побудови в Україні європейських 
довірчих послуг та європейської системи електронної ідентифікації;
здійснено підготовчу роботу та проведено стратегічну сесію з криптореформування за підтримки ОБСЄ. За результатами 
визначені слабкі сторони реформи та сформований "антикризовий" план дій, впровадження якого вже розпочато.

Е-ідентифікація та Digital Agenda:
Виконується координування для проектів Єврокомісії для державного сектора по е-ідентифікації, і проектів у приватному 
секторі та неурядових організаціях.
Мінекономрозвитку запропонувало план заходів по Digital Agenda.
Підтриманий меморандум по запуску Електронного аукціону в Одеській ОДА та органах державної влади.

ЩО НЕ ЗРОБЛЕНО
Не затверджені Європейські стандарти для реалізації криптоалгоритмів у надійних засобах ЕЦП.

НАСТУПНІ КРОКИ
Підготовка змін у законодавстві для досягнення відповідності Європейському Регламенту 910/2014 (у частині зміни архітектури 
відкритих ключів та технічних деталей), а також відкриття можливості використання в Україні Європейських стандартів та 
технологічних рішень у сфері захисту інформації та електронної ідентифікації.

DIGITAL UKRAINE
ВДАЛОСЯ ДОСЯГНУТИ
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Professionals for Reform Support Mechanism (PRSM)

Механізм підтримки фахівців для реформ надає 
кадрову підтримку національним урядовим організаціям, 
які впроваджують ключові реформи в Україні.

Це платформа для узгоджених дій, яка забезпечує:
• Зв’язок з пріоритетними реформами та контроль за їх 

виконанням: механізм працює під егідою Національної 
ради реформ та задовольняє ключові кадрові потреби, 
пов’язані з реформами.

• Прозорість: робота за принципом «єдиного вікна» для 
реагування на запити міністерств покращує координацію
дій донорів та запобігає дублюванню донорського 
фінансування.

• Послідовність: запити щодо підтримки реформ 
обробляються відповідно до єдиного зразка процедур.

• Законність: усі фахівці наймаються згідно з чинним 
законодавством; оплата наданих послуг здійснюється 
шляхом банківського переказу.

Professionals for Reform Support Mechanism

Старт проекту: листопад 2015 року
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Professionals for Reform Support Mechanism
Що вдалося досягнути
PRSM підтримує на національному рівні 6 відомств з місцевими експертами: Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі, Міністерство юстиції, Міністерство інфраструктури, Адміністрацію Президента, Українську нафтогазову 
компанію і Національне антикорупційне бюро.

БУЛИ ВПРОВАДЖЕНІ НАСТУПНІ ІНІЦІАТИВИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ РЕФОРМ В УКРАЇНІ:
• 13 ініціатив щодо реформування були затверджені на запит 10 українських урядовців. 
• 53 персональних консультанти були відряджені.

Та інші.

PRSM отримав грант у розмірі USD 103,000 від МЗС Норвегії. За допомогою цієї підтримки PRSM зможе 
забезпечити принаймні 5 місцевих експертів. Були проведені переговори та створені робочі зв'язки з посольствами 
Туреччини, Франції, Словаччини та Іспанії.

НАСТУПНІ КРОКИ
• Зміцнювати PRSM як тимчасовий мультидонорський механізм для підтримки пріоритетних реформ.
• Підтримувати контакти з міністерствами.
• Керувати ініціативами щодо реформування.
• Інформувати за результатами завершених ініціатив щодо реформування.

Та інші.
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BRDO – Офіс з питань створення системи якісних 
регулювань

Неурядова незалежна інституція, яка працює у співпраці 
з представниками бізнесу, різних агенцій та міністерств 
для вирішення регуляторних проблем з метою 
зменшення бар’єрів для ведення бізнесу та активізації 
економічного зростання України.

Головна мета створення та функціонування –
зниження вартості та полегшення ведення бізнесу, 
зменшення корупційних ризиків та розбудова 
потенціалу для системи кращих регулювань.

Офіс з питань створення системи якісних
регулювань

Старт проекту: жовтень 2015 року
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Офіс з питань створення системи якісних регулювань

• Вдосконалено процедуру ліцензування (Методологічні рекомендації з розроблення ліцензійних умов разом з ДРС). Опрацьовано 
більше 20 проектів ліцензійних умов.

• Розроблено карту впровадження Doing Business, проект Розпорядження Уряду. Розроблений ряд законопроектів на виконання 
плану (зокрема, законопроект про вдосконалення дозвільної процедури в будівництві відповідно до кращих світових практик). 

• Підготовлено концепцію спрощення процедури відведення земельної ділянки (поза аукціоном) та відповідний законопроект.
• Підготовлено проект змін до Постанов про надання права користування надрами (зміни до Постанов КМУ №594/615).
• Підготовлено проект Порядку надання та анулювання прав на експлуатацію повітряних авіаліній.
• Підготовлено проект змін до Закону України «Про інвестиційну діяльність» щодо лібералізації фінансування в будівництві.
• Підготовлено проект змін до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» (приведення у відповідність ст. 26-1 вимогам 

ЗУ "Про дозвільну систему..."). 
• Підготовлений проект змін до Закону про підключення до електромереж. В тестовому режимі проведено аналіз М-тесту старої 

процедури та оптимізованої. 
• Підготовлено більше 20 пропозицій до проекту Закону України «Про товариства з обмеженою відповідальністю» (переважну 

більшість враховано).
• Підготовлений проекту Закону України «Про особливості реалізації лісоматеріалів» і три проекти Постанов уряду (робочі 

редакції).
• Проаналізовано близько 300 актів, прийнятих в СРСР. Складено списки: «100 актів для скасування», «39 актів для визнання такими, 

що не застосовуються» та «149 актів, що підлягають перегляду протягом року».
• Підготовлено пропозиції до проектів змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю)...» 

(зареєстровані в ВРУ).
• Підготовлено проект Закону про скасування Закону України «Про державне регулювання виробництва та реалізації цукру» 

(разом з Мінагро).
• Проаналізовано 6 законопроектів Держгеокадастру. Підготовлено більше 10 policy papers по згаданим законопроектам.

ВДАЛОСЯ ДОСЯГНУТИ
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• Почати системну оцінку регуляторних актів (за Методикою RoR). За результатами оцінки щомісячно готувати пакети 
ефективного регулювання (скасування або зміна існуючих регуляторних актів). 

• Запустити проект залучення бізнесу до аналізу проектів нових регуляторних актів (разом з ЛІГА:Закон). Жодне важливе 
правило для бізнесу в 2016 році не повинно прийматися без погодження з бізнесом. 

• Запустити проект Центру підтримки ефективної регуляції (разом з ДРС), який надавав би методологічну та інформаційну 
підтримку працівникам регуляторів щодо аналізу регуляторного впливу.

• Запустити проект оцінки якості роботи регуляторів (за системою індексів) з метою стимулювання їх до впровадження вимог 
горизонтальних регуляторних законів.

• Запустити спецпроект Doing Business 2017: Регіональний аспект з метою стимулювання регіональних еліт до імплементації 
кращих регуляторних практик.

• Виконання Орієнтовного плану законопроектних робіт на 2016 рік.
• Забезпечення впровадження кращих регуляторних практик відповідно до Розпорядження КМУ (входження України в ТОП-50 

за результатами оцінки Doing Business-2017).
• Створення аналітичної системи, яка б систематизувала регуляторні інструменти (засоби регуляції) та дозволяла б рахувати 

вартість запровадження регулювання.
• Підвищити рівень правової та політичної культури регуляторів – істотно збільшити кількість якісних аналізів регуляторного 

впливу. 

НАСТУПНІ КРОКИ

Офіс з питань створення системи якісних регулювань
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EPO – Офіс з сприяння експорту

Громадська спілка «Фонд підтримки реформ в 
Україні» підписала Угоду про партнерство з Western NIS 
Enterprise Fund (WNISEF) – фондом, який реалізує 
програми допомоги Україні шляхом розробки 
економічної політики та розвитку лідерства.

Надає допомогу Міністерству економічного розвитку і 
торгівлі України та Заступнику міністра/Торговому 
представнику і надає послуги українським компаніям, як 
існуючим, так і потенційним експортерам, у 
забезпеченні ефективної комунікації між урядом і 
бізнесом.

Мета проекту – збільшення експорту, сприяння 
українським компаніям у виході на нові ринки, 
розширення присутності на існуючих ринках, а також 
просування українських продукції та брендів.

Офіс з сприяння експорту

Старт проекту: вересень 2015 року



24

Офіс з сприяння експорту
Що вдалося досягнути



GO GLOBAL

Go Global: Національна програма вивчення та 
популяризації іноземних мов

Вивчення іноземних мов визначено пріоритетом внутрішньої 
політики в стратегічних документах ЄС і України.

Спільна ініціатива громадських активістів, уряду, 
міжнародних та національних партнерів.
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Старт проекту: серпень 2015 року



GO GLOBAL
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З моменту заснування в серпні 2015 року команда Go Global успішно впоралася з поставленими 
завданнями:
• Підняти проблему.
• Заявити про себе.
• Залучити стейкхолдерів.

Реалізовані командою GoGlobal проекти спільно з партнерами у другому півріччі 2015:
• Мовні вимоги для держслужбовців закріплені в законі.
• Реалізовано пілоти по впровадженню мовних стандартів, організації навчання, введення заохочення в АПУ, 

НБУ.
• 2016-й оголошено роком англійської мови.
• Кінотеатри в Києві та регіонах запустили покази мовою оригіналу.
• Запущено проект з перепідготовки вчителів у 7 регіонах України.
• Збільшено кількість годин викладання англійської в школі.

ВДАЛОСЯ ДОСЯГНУТИ



GO GLOBAL
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У 2016 році перехід до 2-ї стадії реалізації проекту – вихід з всеукраїнською кампанією Українаspeaking з 
завданнями:
• Залучити стейкхолдерів «2-го кола».
• Створити середовище.
• Зробити навчання доступним.

Проекти, що команда Go Global реалізовуватиме у 2016 році:
• Значне збільшення іншомовного контенту на ТБ.
• Запуск інформаційної кампанії Українаspeaking.
• Uaspeaking.org – запуск постійно діючої інформаційної платформи.
• Розробка і відкриття публічного доступу до масових відкритих онлайн ресурсів з вивчення мов (MOOC).
• Колаборація щодо організації літніх мовних таборів.
• Організація speaking clubs в університетах у всіх регіонах країни.

НАСТУПНІ КРОКИ



Нові
проекти та ініціативи Фонду
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Ukraine Conflict Security and Stability Fund

В квітні 2016 року «Фонд підтримки реформ в Україні» 
та Міністерство оборони України уклали Меморандум 
про партнерство та співпрацю.

Метою Меморандуму є консолідація зусиль, 
спрямованих на визначення спільного бачення щодо 
концепції проведення реформ у діяльності Міністерства 
оборони України та Генерального Штабу Збройних Сил 
України. Співробітництво здійснюватиметься в рамках 
реалізації Національної програми співробітництва 
Україна – НАТО на 2016 рік, затвердженої Указом 
Президента України.
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Старт проекту: квітень 2016 року



Проектний офіс для «Опорних шкіл»

Проектний офіс для «Опорних шкіл»

Мета проекту:

1. Сприяння реорганізації малих сільських шкіл за 
допомогою створення успішних прикладів 
«опорних шкіл» та виявити їх переваги для учнів. 
Планується обрати 24 пілотні школи (по одній на 
область) і удосконалити інфраструктуру, навчальне 
обладнання та матеріальне забезпечення за рахунок 
залучення фінансування від донорських організацій.

2. Створення стратегічного плану розширення мережі 
«опорних шкіл» в 2017 році, і продовження 
розширення їх мережі.
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Старт проекту: березень 2016 року



В основі нашої діяльності – прозорість та 
ефективність

Прозорість 
діяльності.

Звітність

Донори

Аудит Наглядова 
рада

Контроль з 
боку 

громадськості 

31



Контактна інформація

Адреса для листування:
м. Київ, 01001, Україна
а/с 233.

Контактний телефон:
+380 (44) 232-07-52

Електронна адреса:
office@fsr.org.ua

ЮРІЙ ШКІЛЬ
Виконавчий директор
office@fsr.org.ua
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Юридична адреса:
м. Київ, 01010, Україна
вул. Аніщенка, 3-а, 
офіс 202/5.


