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НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів 
та підвищення конкурентоспроможності України та іншу діяльність.

Координація процесу розробки, впровадження та моніторингу реалізації реформ в Україні; 

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

Залучення громадськості до розробки, моніторингу та контролю за процесом 
реформування в Україні; 

Підвищення професійного рівня державних службовців; 

Комунікацію про реформи в Україні на внутрішній та зовнішні ринки; 

Залучення інвестицій в Україну; 

Покращення іміджу України за кордоном; 

Сприяння розвитку науки, наукової діяльності та досліджень; 

     Наша мета: Cприяти розвитку України та зростанню благополуччя її громадян 
шляхом надання підтримки у розробці та впровадженні реформ в Україні.

ПРО НАС 



ДОСЯГНЕННЯ У 2018 РОЦІ

НАС ПІДТРИМУЮТЬ

367
консультантів

15
бенефіціарів

35+
проектів та ініціатив

20+
донорів та спонсорів



Офіс реформ при Кабінеті Міністрів України
www.fb.com/ReformsDeliveryOfficeCMU

27 консультантів

Здійснено перезапуск системи планування та моніторингу пріоритетних реформ на 2019 р. 
як частини впровадження результатів Національного форуму донорської координації 
«Партнерство заради розвитку»;

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

жовтень 2016

     Мета проекту: Забезпечення організації та координації впровадження реформ, 
планування відповідних заходів, проведення моніторингу та аналізу стану їх виконання.

www.rdo.in.ua

Організовано та проведено Конференцію з питань реформ в Україні «Драйвер змін» 
у м. Копенгаген 27.06.2018 р. під головуванням Прем'єр-міністрів України та Данії 
та за участі представників Уряду України і міжнародних делегацій, включаючи представників 
ЄС, НАТО та G7;

Організовано низку переговорів щодо планування Конференції з питань реформ в Україні 2019, 
яка відбудеться у Канаді.

При безпосередній підтримці Офісу реформ:

Розроблено цільову структуру апарату 10 пілотних міністерств; 

Розроблено посадові інструкції фахівців з питань реформ (ФПР) та ситуаційні завдання 
для оцінки професійних навичок;

Запущено ряд проектів спрямованих на зміну існуючої культури державної служби в СКМУ;

Розроблено проект Стратегії реформи державного управління (РДУ), індикатори ефективності 
та оновлено План дій на 2019-2021 роки;

Розроблено проект закону «Про адміністративну процедуру»;

Запущено електрону платформу для державних службовців 
(включаючи систему моніторингу РДУ);

Запущено понад 120 державних електронних послуг;

Здійснено запуск нового веб-порталу Уряду;

Сформовано та розпочато роботу нових наглядових рад ПАТ «Укрзалізниця», НЕК «Укренерго», 
ПАТ «Укрпошти». Оголошено відбір до ДП «Адміністрації морських портів України» 
та ДП «Міжнародний аеропорт Бориспіль»;

Розроблено та затверджено Основні принципи політики власності державних підприємств;

Джерелом фінансування проекту є Мультидонорський рахунок для стабілізації та сталого розвитку України (MDA), 
який адмініструється Європейським банком реконструкції та розвитку та фінансується Данією, Європейським Союзом, 

Фінляндією, Францією, Німеччиною, Італією, Японією, Нідерландами, Норвегією, Польщею, Швецією, Швейцарією, 
Сполученим Королівством та Сполученими Штатами Америки.

www.fb.com/ReformsDeliveryOfficeCMU
www.fb.com/ReformsDeliveryOfficeCMU
www.rdo.in.ua
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Інші здобутки

Запуск електронної платформи для держслужбовців, включаючи систему моніторингу РДУ;

Здійснено моніторинг Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік за допомогою електронної 
системи моніторингу спільно з фахівцями СКМУ;

Надано пропозиції до проекту щорічного Плану пріоритетних дій Уряду на 2019 рік.

Утворено та розпочато роботу Національної ради з інноваційного розвитку на чолі 
з Прем'єр-міністром України;

Розроблено проект методології смарт-спеціалізації для регіонів України на основі 
рекомендацій Спільного дослідницького центру (Joint Research Center) зі смарт-спеціалізації;

В рамках реформи децентралізації затверджено довгострокові плани створення спроможних 
громад у 23 областях, які охоплюють 82% території України.

В рамках секторальної децентралізації 24 області затвердили Плани спроможних мереж 
надання первинної медичної допомоги.

В рамках реформи децентралізації сформовано 874 об'єднані громади, що покриває 3999 
територіальних громад;

Сформовано Наглядові Ради НАК Нафтогаз, Укрзалізниці, Укренерго, Укрпошти;

Перезапуск Номінаційного Комітету з відбору керівників та членів наглядових рад 
державних підприємств;

Проведено функціональний огляд 3-х пілотних міністерств;

Запуск понад 120 державних електронних послуг;

В рамках реформи бізнес клімату, а саме дерегуляції, розроблено широкий перелік ініціатив 
для опрацювання та затвердження у наступних секторах: енергетика, контроль та регулювання 
ціноутворення, електронний облік виробів із деревини, регулювання цін на ліки, логістика 
та транспорт, сільське господарство;



Команди підтримки реформ – це групи українських професіоналів при міністерствах 
та державних агентствах, які на тимчасовій основі надають цільову технічну допомогу 
та допомагають у розробці та реалізації галузевих стратегій та пріоритетних реформ.

Мета проекту: Підтримка реалізації ключових реформ шляхом посилення спроможності 
та покращення координації міністерств та державних агентств.

6 КОМАНД ПІДТРИМКИ РЕФОРМ:

Міністерство екології та природних ресурсів

Державне агентство автомобільних доріг (Укравтодор)

Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

Міністерство інфраструктури

Міністерство фінансів

108 консультантів жовтень 2016

КОМАНДИ ПІДТРИМКИ РЕФОРМ

Джерелом фінансування проекту є Мультидонорський рахунок для стабілізації та сталого розвитку України (MDA), 
який адмініструється Європейським банком реконструкції та розвитку та фінансується Данією, Європейським Союзом, 

Фінляндією, Францією, Німеччиною, Італією, Японією, Нідерландами, Норвегією, Польщею, Швецією, Швейцарією, 
Сполученим Королівством та Сполученими Штатами Америки.



Реформа електронного урядування та боротьба з корупцією

Реформа системи контролю за забрудненням довкілля та Нова кліматична політика

Реформа системи сталого використання водних ресурсів

Розроблення Концепції та  технічних вимог до автоматизованої системи «Відкрите довкілля»;

Підготовлено 2 законопроекти «Про Державну природоохоронну службу України» та 
«Про внесення зміни до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення функціонування 
Державної природоохоронної служби» (№ 9336, №9337 від 23.11.2018 р.);

Проведено Національний Водний Діалог;

Команда підтримки реформ при Міністерстві екології та природних ресурсів України

www.fb.com/minpryrody

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

КОМАНДИ ПІДТРИМКИ РЕФОРМ

www.menr.gov.ua

Розроблення функціоналу електронної системи документообігу Міністерства 
та ТЗ для державних закупівель;

Запуск 2 публічних закупівель для створення системи;

Підтримка у підписанні Меморандуму між МЕПР та проектом «Угода мерів Сходу»; 

Розроблено проект Закону Про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази; 

Організаційна підтримка візиту делегації України на Глобальний саміт з питань клімату;

Розроблено пакет документів для ратифікації Кігалійської поправки до Монреальського 
протоколу та Стратегію низьковуглецевого розвитку;

Розроблено проекти: Стратегія морської політики, Концепція реформування водного сектору 
та Стратегія по зрошенню та дренажу; 

www.fb.com/minpryrody
www.fb.com/minpryrody
www.menr.gov.ua
www.menr.gov.ua


Реформа державного управління

Підготовлено проект наказу Міністерства №403 про створення робочої групи 
з реформування Міністерства та підзвітних ЦОВВ.

Підготовлено проекти Стратегічного документу та Концепції реформи системи 
надрокористування, зроблені відповідні розрахунки;

Реформа системи надрокористування

Розроблено Концепцію ІТ-інструменту «Кабінет надрокористувача»; 

Проведено Конференцію щодо нової політики управління відходами;

Реформа системи управління відходами

Розроблено проекти: Національного плану управління відходами, Методичних рекомендацій 
підготовки Регіонального плану управління з відходами та Рамкового закону 
про управління відходами; 



Команда підтримки реформ при Міністерстві фінансів України

www.fb.com/RSTminfin

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

КОМАНДИ ПІДТРИМКИ РЕФОРМ

www.minfin.gov.ua

Реформа управління державними фінансами

В рамках пілотного проекту з впровадження нових механізмів фінансування охорони здоров'я 
надано аналітичну підтримку в аналізі набору даних щодо потенціалу третинної 
медичної допомоги в 25 регіонах України. Набір даних містив більш ніж 950 ексклюзивних 
типів високоспеціалізованих медичних послуг;

Реформа державного управління та підвищення інституційної спроможності Мінфіну

Допомога у підготовці нового Стратегічного плану Міністерства на 2018-2021 рр. та його 
візуалізація відповідно до передового досвіду ОЕСР;

Податкова реформа

Підготовка Протоколу для Багатосторонньої конвенції щодо виконання заходів, які стосуються 
угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню 
прибутку з-під оподаткування (23.07.2018 - підписано Міністром фінансів; 
28.02.2019 - ратифіковано ВРУ);

Підготовлено 15 узагальнюючих податкових консультацій для усунення неоднозначного 
трактування податкового законодавства;

Надання рекомендацій щодо розробки концепції кампанії добровільного декларування 
активів та підготовка відповідного проекту закону;

Допомога у розробці моделі запровадження податку на виведений капітал для МСБ, 
проведення розрахунків впливу податку на державний бюджет та підтримка Міністерства 
під час переговорів з МВФ;

Доопрацювання законопроекту із врахуванням рекомендацій від українських 
та міжнародних експертів;

Надано допомогу з аналізу нового формульного механізму фінансування вищої освіти;

Допомога у підготовці нового Операційного плану Міністерства;

Сприяння впровадженню системи електронного документообігу в Мінфіні;

Ведення робочої групи з розробки проекту закону про виконання Плану дій BEPS. 

Розробка концепцій нового веб-сайту та внутрішнього порталу Мінфіну;

Допомога в проведенні двох піврічних опитувань персоналу;

Митна реформа

Допомога у внесенні змін до Дорожньої карти приєднання України до загальної процедури 
транзиту ЄС/ЄАСТ;

Допомога в оновленні законопроекту про Уповноваженого економічного оператора (УЕО) 
№ 7473 від 27.12.2017, розробка методології оцінювання для заявників УЕО;

Розробка комплексного законопроекту «Про режим спільного транзиту»;
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Оптимізація системи соціального забезпечення

Допомога у розробці та налаштуванні аналітичної платформи для верифікації соціальних виплат;

Реформа державних банків

Допомога у розробці детальної дорожньої карти для реалізації Закону № 8331-д (щодо зміни 
моделі корпоративного управління у держбанках);

Покращення процесу співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями (МФО)

Модернізація ІТ-інструменту для моніторингу виконання умов меморандуму з МВФ;

Аналіз змін до законодавства, необхідних для покращення рівня вибірки і підвищення лімітів 
використання проектів МФО.

Допомога в підготовці нового плану дій для Стратегії розвитку МСП на 2018-2020 рр.;

Допомога у підготовці Концептуальної пропозиції щодо вдосконалення впровадження 
суверенних та субнаціональних проектів МФО (затверджено КМУ 27.12.2018);

Допомога у розробці вимог до членів відбіркової комісії з відбору членів наглядових рад 
держбанків та положення про процес відбору наглядових рад в держбанках;

Допомога у розробці нормативно-правових актів для вибору компанії для відбору членів 
наглядових рад держбанків;

Допомога в розробці підзаконних актів до закону «Про перерахунок пенсій для осіб, 
звільнених з військової служби, та деяких інших категорій осіб» та аналітична підтримка 
Міністерства під час переговорів з МВФ;

Допомога при розробці Плану заходів щодо реалізації концептуальних напрямів 
реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику, 
схвалених КМУ 27.12.2018 р. №1101-р.;

Допомога у впровадженні механізму «єдине вікно» для імпортованих товарів та гармонізації 
нетарифних заходів для імпортованих/експортованих товарів відповідно до Інтегрованої 
системи тарифів Європейського союзу (TARIC);

Розробка поправок до законопроекту № 4614 від 6.05.2016 з метою виконання положень 
Регламенту ЄС щодо митного забезпечення прав інтелектуальної власності;
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Реформа залізничної галузі

Надано сприяння у розробці проекту Закону України «Про залізничний транспорт України» 
та імплементації його положень;

Реформа дорожньої галузі

Прийнято участь у розробці «Проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю» (№ 9391);

Реформа морської галузі та галузі внутрішніх водних шляхів

Надано сприяння у створенні Державної служби морського та річкового транспорту України;

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Залучено експертів Берегової Охорони США до здійснення оцінки плану дій на випадок 
аварійного розливу нафти на р. Дніпро;

Розроблено проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку та умов укладення договорів, 
на підставі яких здійснюється компенсація інвестицій, внесених суб'єктами господарювання 
у стратегічні об'єкти портової інфраструктури»;

Надано підтримку в розробці проекту наказу Міністерства «Про затвердження Методики 
розрахунку розмірів ставок портових зборів»;

Надано підтримку Міністерству у проходженні аудиту ІМО в червні 2018 р. та в розробці 
коригуючих дій за результатами проходження аудиту;

Надано підтримку в реалізації концесійного проекту в ДП «Морський торговельний порт 
«Южний», а саме у розробці пре-ТЕО;

Опрацьовано механізми будівництва й експлуатації автомобільних доріг загального 
користування державного значення на умовах концесії (законопроект № 6766);

Прийнято участь у розробці законопроекту про незалежний інжиніринговий контроль 
при будівництві, реконструкції та ремонті об'єктів інфраструктури;

Надано сприяння у реалізації комплексної перевірки діяльності ПАТ «ДАК «Автомобільні 
дороги України»;

Здійснено сприяння у підготовці пре-ТЕО та ТЕО пілотних проектів концесії залізничних вокзалів;

Надано допомогу у впровадженні концепції надання послуг із суспільно важливих 
пасажирських перевезень відповідно до Регламенту ЄС № 1370/2007;

Розроблено проект методики розрахунку та формування тарифів на доступ до інфраструктури 
(спільно з проектом «Twinning»);

Розроблено дорожню карту щодо впровадження підзаконних актів, інституційних 
й організаційних дій для реалізації Закону «Про залізничний транспорт України»; 

Реформа авіаційної галузі

Взято участь у розробці проекту авіаційної стратегії України до 2030 р.;
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Реформа державних підприємств та реформа корпоративного управління

Залучено грантове фінансування інфраструктурних проектів із фондів ЄС. Надано сприяння 
підписанню угоди щодо проекту «Транспортний зв'язок в Україні»;

Реформа електронного врядування

Надано сприяння у впровадженні концепції е-квитка на міських перевезеннях;

Реформа державного управління

Надано допомогу у впровадженні структурних змін Міністерства відповідно до Стратегії 
реформування державного управління 2016-2020 рр.;

Організовано тренінги з удосконалення особистих та професійних навичок для працівників 
Міністерства. Забезпечено підтримку у відборі персоналу для державних підприємств.

Здійснено підтримку процесу набору фахівців з питань реформ відповідно до Концепції 
запровадження посад фахівців з питань реформ;

Надано допомогу в розробці електронного кабінету перевізника;

Надано сприяння у створенні сервісу «Відкритий бюджет» на веб-сайті Міністерства;

Надано допомогу у розробленні політик власності державних підприємств ДП «АМПУ» 
та ПАТ «Укрпошта»;

Здійснено аналіз стану корпоративного управління ДП «АМПУ». Забезпечено оновлення 
Плану заходів щодо корпоративного управління ПАТ «Укрпошта» згідно стандартів ОЕСР;

Надано сприяння у розробці Плану дій із удосконалення менеджменту циклом 
інфраструктурного проекту;

Надано сприяння у розробці Плану дій із реалізації Національної транспортної стратегії 
України до 2030 р.;

Надано сприяння у підготовці пре-ТЕО розбудови мультимодального вантажного комплексу 
на базі аеропорту Біла Церква;

Здійснено заходи для залучення лоукостерів в аеропорти України;

Здійснено пріоритизацію та оцінку сценаріїв розвитку регіональних аеропортів;
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Реформа управління державною власністю

Розроблено проект Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна» 
та підзаконні нормативно-правові акти, які спрямовані на реалізацію закону; 

Реформа державних закупівель  (ProZorro)

Розроблено концепцію та відповідні зміни до законодавства у сфері публічних закупівель 
з урахуванням «вартості життєвого циклу»; 

Реформа корпоративного управління

Розроблено положення про принципи формування наглядової ради публічного 
акціонерного товариства;

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Попередній звіт про поточний стан корпоративного управління АМПУ представлено широкій 
громадськості. Запущено наступний етап проекту та розроблено проект політики власності 
для компанії;

Розпочато проект по удосконаленню корпоративного управління в АМПУ;

Розроблено та проаналізовано концепцію технічної розробки та впровадження системи 
е-контрактингу;

Фіналізовано формулу формування ціни на природній газ на основі міжнародних котирувань;

Допрацьовано та оновлено концепцію 2 етапу технічної розробки Електронної тендерної 
документації. Запущено пілотні елементи;

Розроблено концепцію механізму онлайн-оплати за скаргу до Антимонопольного комітету 
України;

Представлено проект Закону України «Про публічні закупівлі» з положеннями про 
запровадження закупівель з урахуванням вартості життєвого циклу;

Внесено близько 800 змін до Тріаж 1.0 та розпочато роботу над Тріаж 2.0;

Підготовлено аналітичні звіти ТОП - 100 держкомпаній за 2017 р. та I півріччя 2018 р.;

Підготовлено зміни до Постанови КМУ №777 для удосконалення номінаційного процесу 
з призначення керівників та членів наглядових рад важливих підприємств;

Розпочато роботу з розробки дорожньої карти по ліквідації непрацюючих підприємств 
Мінекономрозвитку та ініційовано процедуру їхньої ліквідації;

Розроблено проект Закону «Основні засади впровадження політики власності щодо суб'єктів 
господарювання державного сектору економіки» (прийнято КМУ 10.10.18);

Підготовлено перелік об'єктів малої та великої приватизації, які підлягають приватизації у 2018 р.;

Дерегуляція та впровадження Стратегії розвитку МСБ 2020/Бізнес-середовище

Проведено 5-е, 6-е та 7-е Дерегуляційні засідання КМУ;
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Надано допомогу у запуску програми SMEDO (запущено в жовтні 2018 р.) та порталу 
на підтримку МСБ;

Реформа державного управління

Розроблено та ухвалено постанову про реалізацію пілотного проекту Національна програма 
стажування в ЦОВВ;

Розвиток промисловості/Смарт-спеціалізація

Розроблено проект Стратегії розвитку промислового комплексу та розпочато роботу над 
проектом Плану заходів із впровадження Стратегії;

Надано допомогу у розробці розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів з реалізації 
Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року»;

Запроваджено нову систему державного нагляду/контролю;

Запроваджено систему Deregulation 2.0 в Мінекономрозвитку; 

Проведено 11 заходів у регіонах  задля ефективного стимулювання приватного сектору 
до участі у програмі COSME;

Розпочато пілотний проект «Ефективне управління» у Департаменті регуляторної політики 
та розвитку МСБ: Проведено оцінювання співробітників, розроблено та проведено навчання 
з проектного менеджменту та комунікацій. Проведено стратегічні сесії з визначення ключових 
пріоритетів і показників ефективності;

Розпочато розширення проекту «Ефективне управління» на інші 6 департаментів Міністерства;

Розпочато співпрацю з 6 департаментами над розробкою ключових показників ефективності 
та індивідуальних планів;

Розроблено проект постанови КМУ про Координаційний центр із впровадження підходу 
смарт-спеціалізації.

Розпочато роботу робочої групи зі смарт-спеціалізації та кластерів у Раді з розвитку інновацій;

Проведено підготовчу роботу для імплементації підходу смарт-спеціалізації у пілотних 
регіонах разом із Спільним дослідницьким центром Європейської комісії та проведено 
презентацію підходу у пілотних областях;

Розроблено проект Наказу Міністерства «Про створення міжвідомчої робочої групи щодо 
впровадження підходу смарт-спеціалізації»;
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Розроблення та супровід проектів законів та інших нормативних документів

7 підзаконних  нормативно-правових актів на виконання Закону України «Про комерційний 
облік теплової енергії та водопостачання» (виконання статті 9 Директиви 2012/27/ЄС), зокрема:

14 проектів підзаконних нормативно-правових актів у відповідності до Закону України 
«Про енергоефективність будівель» (у відповідності з Директивою 2010/31/ЄС), зокрема:

Розробка та супровід протягом прийняття проектів 9 нормативно-правових актів відповідно до 
Закону України «Про Фонд Енергоефективності» та інших документів для функціонування Фонду;

Розробка та супровід протягом прийняття 7 підзаконних нормативно-правових актів 
на імплементацію Закону України «Про житлово-комунальні послуги», зокрема:

Розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів із впровадження Концепції реалізації 
державної політики у сфері теплопостачання до 2020 року»;

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Наказ Мінрегіону «Про затвердження Методики розподілу обсягів спожитих у будівлі 
комунальних послуг»;

Наказ Мінрегіону «Про затвердження Порядку проведення сертифікації енергетичної 
ефективності та форми енергетичного сертифіката»;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуги 
з управління багатоквартирним будинком та Типового договору про надання послуги 
з управління багатоквартирним будинком»;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення професійної 
атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності 
та обстеження інженерних систем»;

Створення державної установи «Фонд енергоефективності» (виконання статті Директиви 
2012/27/ЄС):

Юридичний супровід протягом реєстрації установи як юридичної особи;
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Проект Закону України «Про енергетичну ефективність» для імплементації Директиви 
2012/27/ЄС про енергетичну ефективність;

Проект Закону України «Про водовідведення»;

Проект Наказу Мінрегіону про затвердження «Методики розроблення схем теплопостачання 
населених пунктів України»;

Участь у розробці Положень про директорати, експертні групи  та посадові інструкції 
для фахівців з питань реформ;

Переглянуто 27 ДБН (нові ДБН та зміни до них) з метою їх оновлення з врахуванням світового 
досвіду та виключення дискреційних норм;

Участь у розробленні ефективних механізмів реалізації пріоритетних проектів регіонального 
розвитку, зокрема здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я 
у сільській місцевості та нового освітнього простору.



Підготовлено законопроект щодо внесення змін до Бюджетного кодексу 
з метою удосконалення використання Державного дорожнього фонду;

Експертна та консультативна підтримка роботи Укравтодору

Забезпечено підтримку та сприяння Укравтодору зі міжнародного співробітництва 
з міжнародними фінансовими організаціями для реалізації інфраструктурних проектів 
у дорожній сфері.

Розроблено проекти постанов КМУ щодо оптимізації мережі автомобільних доріг 
державного значення та впровадження Європейських стандартів максимально допустимих 
габаритно-вагових параметрів для транспортних засобів;

Команда підтримки реформ при Державному агентстві автомобільних доріг України
(Укравтодор)

КОМАНДИ ПІДТРИМКИ РЕФОРМ

www.ukravtodor.gov.ua

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

www.ukravtodor.gov.ua
www.ukravtodor.gov.ua


Удосконалено корпоративне управління в акціонерних товариствах; 

A.10 Покращити корпоративне управління у фінансовому секторі 

Встановлення депозитарних зв'язків між системою міжнародного депозитарію 
iCSD (Clearstream) та НБУ;

A.15 Стимулювати розвиток інфраструктури фінансового сектору

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу про пенсійне накопичування 
пройшов процедуру затвердження міністерствами та відомствами;

A.21 Забезпечити податкове стимулювання та гармонізувати системи оподаткування 
інструментів фінансового сектору 

Комплексна програма з підвищення фінансової грамотності в Україні була включена 
в План дій Уряду на 2019 р.;

C.1 Підвищення фінансової грамотності

Gap-аналіз положень Директиви ЄС PSD2 (та інших відповідних документів ЄС) та чинного 
законодавства України про платіжні системи з метою виявлення невідповідностей;

А.6 Удосконалення системи регулювання та нагляду за фінансовим сектором

Адаптація найкращих практик стандартів ISO20022 та ISO 13616 (IBAN) до українського ринку;

A.9 Забезпечити подальший розвиток безготівкових розрахунків, інфраструктури 
фінансового ринку та оверсайту (ISO 20022 / ISO 13616)

Проектні офіси реформи фінансового сектору в Україні

www.fb.com/NationalBankOfUkraine

20 консультантів листопад 2016

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

     Мета проекту: Cтворення фінансової системи, яка зможе гарантувати сталий 
економічний розвиток на основі розвитку повноцінного конкурентоспроможного 
ринкового середовища, що відповідатиме стандартам ЄС.

www.nssmc.gov.ua
www.bank.gov.ua
www.fb.com/nssmc.ukraine

Впровадження нового ПЗ CSD;

Проект законопроекту про трансформацію Розрахункового центру оновлено на основі 
рекомендацій МВФ;

Схвалено проект Концепції гармонізації оподаткування інструментів фінансового сектору;

Впроваджено спосіб електронної ідентифікації громадян через українські банки для надання 
адміністративних послуг через Інтернет – BankID;

А.22 Покращити ефективність банківської системи

www.fb.com/NationalBankOfUkraine
www.fb.com/NationalBankOfUkraine
www.nssmc.gov.ua
www.nssmc.gov.ua
www.bank.gov.ua
www.bank.gov.ua
www.fb.com/nssmc.ukraine
www.fb.com/nssmc.ukraine


Спільно з технічними фахівцями Спецбайт та Управління безпеки інформації Департаменту 
безпеки розроблено комплексний план подальшої технічної підтримки МСБО та усунення 
недоліків, які можуть бути виявлені під час пілотної експлуатації МСБО;

B.13 Сприяти використанню новітніх ІТ-технологій учасниками фінансового сектору

Зроблені основні розрахунки щодо впровадження 2 та 3 рівня системи;

А.14 Забезпечити розвиток накопичувального пенсійного забезпечення

Перекладено та досліджено додаткові регулюючі документи (MMF і MFF);

А.16 Забезпечити розвиток інституту посередників фінансового сектору

Подальші дослідження були проведені на ІТ-системах Clara, Milenium, GMEX технології 
та впровадження нової – CINNOBER;

А.19 Забезпечити модернізацію, консолідацію і розвиток біржової, розрахункової 
та клірингової інфраструктури ринків капіталу

Підготовлено проект Концепції системи нагляду НКЦПФР на основі оцінки ризиків;

В.1 Забезпечити інституційну та фінансову незалежність регуляторів та ФГВФО

Розроблено внутрішні регулюючі документи НКЦПФР щодо системи внутрішніх ризиків, 
нормативно-правової відповідності, послуги єдиного вікна для 8 пілотних послуг, діяльності 
комітетів НКЦПФР;

B.4 Провести трансформацію регуляторів

Концепція розширення можливостей дистанційних каналів та вдосконалення інфраструктури 
електронних платежів для стимулювання транзакцій в електронних каналах;

Здійснено узагальнення можливостей систем SIEM на прикладах IBM Qradar, 
Splunk Enterprise Security, Micro Focus ArcSight;

Затверджено концепцію ІI рівня пенсійної системи та розроблено законопроект;

Затверджено майбутню структуру проекту закону, досліджено всі необхідні 
нормативно-правові документи ЄС, які охоплюють діяльність UCITS;

НКЦПФР завершила внесення змін до відповідних процедур та вторинних законодавчих 
актів, щоб відповідати вимогам прийнятого закону № 6141 (№735);

Розрахунковий центр запустив розроблену торговельну платформу OTC для державних 
облігацій, які бета-тестовані учасниками ринку у 2018 р. ;

Внесено зміни в законопроект № 7055 і зареєстровано у ВРУ;

Затверджено Концепцію забезпечення інституційної та фінансової незалежності НКЦПФР; 

Підготовлено нову редакцію дорожньої карти 1 етапу впровадження спліту Нацкомфінпослуг.

Розроблено нову операційну структуру НКЦПФР;

Розроблено нову концепцію функціональної операційної моделі НКЦПФР для 2 етапу, який 
націлений на інституційну незалежність НКЦПФР;

Запущено нову структуру комітетів НКЦПФР відповідно до Концепції трансформації НКЦПФР;



Експортний консалтинг 

листопад 2016

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

     Мета проекту: Сприяння виходу малого та середнього бізнесу України на зовнішні ринки.

Офіс з просування експорту при Міністерстві 
економічного розвитку і торгівлі України

Послуги консалтингу

490 послуг 
424 компаніям

Підвищення рівня обізнаності експортерів про експорті можливості, 
канали та інструменти – 55 годин, 23 заходи

www.fb.com/exportpromotionoffice

Бізнес – можливості

Освіта для експортерів

Створено Хелпдеск для експортерів в ЄС

Надано:

ЕЕN

327 компаній зареєстровано в EEN
19 профілів компаній опубліковано на платформі EEN

Послуги сорсингу

Оброблено 75 запитів від імпортерів
Контакти 99 українських компаній передано імпортерам в рамках запитів з сорсингу

Міжнародні державні закупівлі (GPA)

Консультації щодо GPA надані 92 експортерам 
Підібрані тендерні пропозиції GPA для 25 компаній

1600 B2B зустрічей між українськими компаніями та іноземними партнерами
170 українських компаній взяли участь у торгових місіях та експортних практикумах

2-й рік програми «Експортна революція в Україні»

Події «Export Education Meet Up»:

2000 підприємців скористались послугами

Старт 1-ї секторальної програми «Креативний експорт в Україні»

4 вересня, Київ, KlichkoExpo
13 вересня, Львів, Львівська ОДА
5 вересня, Дніпро, Дніпропетровська ОДА
14 вересня, Одеса, Одеська ОДА

155 учасників (1200 он-лайн)
65 учасників
70 учасників
38 учасників

www.epo.org.ua

www.fb.com/exportpromotionoffice
www.fb.com/exportpromotionoffice
www.epo.org.ua
www.epo.org.ua


Платформа B2G

Програма з розширення економічних можливостей жінок She Exports

Національний конкурс «Битва міст»

Учасники: місцеві органи виконавчої влади з 17 областей України

Інтенсивний практикум «GO CHINA: нові можливості 
на ринку Китайської Народної Республіки (КНР) для українських експортерів»

Кількість учасників: 48 (263 он-лайн)

Більше ніж 850 учасників  об'єдналися навколо тем, пов'язаних з експортом
4 регіональні зустрічі B2G
4 секторальні зустрічі

Проведено публічні презентації, круглі столи, конференції 
про економічну вигоду ефективного залучення жінок в економіку 
та освітні заходи для жінок у бізнесі в 16 областях України;

Завдяки She Exports 55 українських підприємиць беруть участь у онлайн-спільноті SheTrades.

Інформаційно-просвітницька кампанія з порадами для жінок у бізнесі та про економічну 
вигоду ефективного залучення жінок у підприємництво забезпечила 3699 онлайн-перегляди;

Організовано 19 трансляцій вебінарів та очних семінарів, що забезпезпечило 6200 переглядів;

Підтримка інституційного розвитку Офісу з просування експорту

грудень 2018 – початок роботи державної установи «Офіс з просування експорту України»

У 2019 році підтримка бізнезу буде продовжуватися в рамках проекту 
«Консолідація експортного потенціалу МСБ та спрощення доступу до зовнішніх ринків» 
за підтримки ЄБРР у рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу, а також 
Програми SheExports за підтримки уряду Канади й проекту технічної допомоги EDGE.

1000 підприємців та експортерів розпочали навчання у програмах 
«Експортна революція в Україні» та «Креативний експорт в Україні»

START

PRO

551 учасник
«Експортна революція 

в Україні»
8 вебінарів

249 учасників
«Креативний експорт 

в Україні»

50 компаній
«Креативний експорт 

в Україні»

135 компаній 
«Експортна революція 

в Україні»

Отримано понад 380 заяв
на участь 7 освітніх модулів



Консолідація експортного потенціалу та сприяння доступу на зовнішній ринок 
малого та середнього бізнесу України

18 вересня 2018 - представлено , Експортний бренд України та бренд-бук Експортного бренда
за допомогою якого українські товари та послуги будуть просуватись на міжнародні ринки. 
Проект реалізовано за підтримки ЄБРР у рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу.

Експортний бренд України

Виставковий бренд-бук – 
вільний для користування 
для усіх українських компаній 
для планування брендування 
національних, колективних та 
індивідуальних стендів.

Конструктор експортного бренда  
Завдяки зручному інтерфейсу 
програми компанії можуть 
самостійно конструювати та 
адаптувати експортний бренд 
під свій сектор та продукт.



Національний стенд України на Міжнародній китайській імпортній виставці (CIIE 2018)

Вперше представлено Національний стенд України з використанням сучасних, креативних 
та інтерактивних рішень, VR-технологій, eco-friendly матеріалів, діджитал-фотозони, 
креативного шоу та фешн-показу

Вперше презентовано Експортний бренд на основі бренду Ukraine Now

20+ публічних презентацій, воркшопів

15+ представників державних підприємств

125+ компаній увійшли до Електронного каталогу експортерів 

17 представлених унікальних продуктів і послуг, відібраних на Національному відборі із-понад

100 претендентів та 6  handmade-товарів українського МСБ

400 000+ відвідувачів CIIE 2018

4000+ акредитованих представників ЗМІ



Офіс залучення інвестицій 
(UkraineInvest)

www.fb.com/UkraineInvest

Південна Україна (м. Миколаїв)

Відкриття Представництв UkraineInvest

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

жовтень 2016

     Мета проекту: Залучення прямих іноземних інвестицій та вдосконалення іміджу України 
як привабливої для інвестування держави.

Східна Україна (м. Запоріжжя)

Спрощення ведення бізнесу

Участь у розробці змін до Закону «Про фінансову реструктуризацію».

Розроблено:

Комунікації UkraineInvest

Інвестиційний буклет «Invest in Ukraine Now» про переваги 
та можливості України для інвесторів англійською мовою

Буклет «Transformation Ukraine» англійською 
та німецькою мовами;

Відео: «Ukraine Now: Інновації та можливості» 
(англійська, українська, німецька, французька версії) 
+Відео про історії успіху німецького бізнесу в Україні.

The Business Week: щотижневий онлайн-дайджест 
основних бізнес-новин в Україні;

Квартальні звіти: III- IV квартали 2017 р. 
та І-ІІ квартали 2018 р. (англійською та українською);

Презентації про інвестиційні можливості у секторах: 
агропромисловий комплекс, управління відходами 
та електромобілі в Україні;

(завантажити)

www.ukraineinvest.com

Участь у підготовці проекту Закону про внесення змін до чинного законодавства: «Про іпотеку», 
«Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», «Про товариства з обмеженою 
відповідальністю», Цивільний кодекс України, які колективно спрямовані на захист прав 
кредиторів та інвесторів;

www.fb.com/UkraineInvest
www.fb.com/UkraineInvest
https://ukraineinvest.com/wp-content/uploads/2018/07/Ukraine-NOW-investment-booklet.pdf
https://ukraineinvest.com/wp-content/uploads/2018/07/Ukraine-NOW-investment-booklet.pdf
www.ukraineinvest.com
www.ukraineinvest.com
www.ukraineinvest.com


Звіти про можливості в Україні (Opportunity Reports): 
Інфраструктура, ІТ та Агропромислове виробництво (англійською).

Досягнення регіонального компоненту

7 регіональних представників працюють по всій Україні (4 з них були прийняті на роботу 
у 2018 році);

Розроблено моделі та інструменти

Дорожня карта Західно-українського автомобільного кластеру;

Підтримка інституційного розвитку ДУ «Офіс із залучення та підтримки інвестицій»

Інституціоналізація проектного офісу UkraineInvest в державну установу.

Концепція центрів бізнес-послуг.

Огляд інвестиційних проектів для China Import Expo 2018;

Інвестиційні матеріали («тізери») про 24 області України;

Активна участь UkraineInvest в регіональних заходах щодо залучення інвестицій.

Зібрана база даних інвесторів та інвестиційних можливостей «greenfields/brownfields»;

Кластерний концепт був запущений спільно з AHK Ukraine (Німецько-українська промислово-
торговельна палата);

Була здійснена підтримка реформи професійно-технічної освіти;

Було проведено серію тренінгів для ОДА та ОТГ;

Співробітництво з існуючими інвесторами дозволило залучити 200 млн дол. США інвестицій 
у 2018 році;

Пілотний проект з U-Lead та Тернопільською ОДА щодо підвищення інвестиційної 
спроможності для залучення інвестицій у регіон;



березень 2018

Підприємець в Україні (Entrepreneur in Residence)

www.42.unit.city/eir-ukraine

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

     Мета проекту: Залучення міжнародної експертизи в українську стартап спільноту, розвиток 
бізнес екосистеми України та допомога українським стартапам у виході на міжнародні ринки.

Надано консультації українським стартапам для покращення їхнього потенціалу та отримання 
знань для набуття конкурентоспроможності на міжнародних ринках;

Отримання компаніями нових важливих контактів та навиків для залучення інвестицій 
та знаходження партнерів;

Організовано та проведено публічні зустрічі з лідерами ТОП інноваційних компаній:

• 3 майстер-класи (40, 45 та 30 учасників);
• 3 воркшопи (30, 30 та 20 учасників);
• 2 зустрічі: 

EIR #2 Meetup
Growing business from 0 to $60M

«UNIT.Saas Meetup #3
Growth in US. Strategies and Hacks»

www.fb.com/events/1984474805196689

85 учасників

www.fb.com/events/170110166887665

115 учасників

Відкритий захід для екосистеми;

2 менторські програми

Batch #1 Batch #2

Ментор: Едмундас Бальчіконіс, 
засновник литовсько-білоруського 
стартапу TrackDuck, інструменту 
для візуалізації зворотного зв'язку

Отримано 44 аплікаційні форми 
10 проектів обрано на менторські сесії
20 проектам надано консультації

Ментор: Нірадж Беррі, співзасновник 
компанії Sprig, додатку з доставки органічної їжі

Отримано 33 аплікаційні форми 
8 проектів обрано на менторські сесії
30 проектам надано консультації

www.42.unit.city/eir-ukraine
www.42.unit.city/eir-ukraine
www.42.unit.city/eir-ukraine
www.fb.com/events/1984474805196689
www.fb.com/events/1984474805196689
www.fb.com/events/170110166887665
www.fb.com/events/170110166887665


Міжнародний саміт мерів 2018

www.fb.com/MayorsSummit.ua

Розглянуто три основні напрямки співпраці

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

жовтень 2018

     Мета проекту: Обмін досвідом та знаннями між лідерами місцевого самоврядування 
та експертами місцевого розвитку міжнародного рівня.

     Тематика саміту: Співпраця як інструмент трансформації міста задля потреб жителів.

Співпраця міста з громадянським суспільством та активними громадянами

Співпраця між містами-побратимами

Співпраця міста з бізнесом 

300 учасників

150 мерів міст

Доповідачі з 10 країн

Інвестиційний майстер-клас «Як залучати інвестиції: 
практичні рекомендації від стейкходерів»

Перший професійний спід-нетворкінг 
(формат професійних ділових побачень)

Призи для 7 міст та 2 громад

Розглянутий досвід Нью-Йорка, Осло, Ейндховена

www.internationalmayorssummit.com

www.fb.com/MayorsSummit.ua
www.fb.com/MayorsSummit.ua
www.internationalmayorssummit.com
www.internationalmayorssummit.com
www.internationalmayorssummit.com


Розроблено нормативно-правові акти щодо здійснення прямих закупівель МОУ продукції, 
робіт та послуг оборонного призначення за імпортом та проект Концепції створення 
системи державного гарантування якості оборонної продукції в Україні, зокрема: 

Внесені зміни до Угоди про встановлення відносин у сфері купівлі - продажу № UKR – 04 
на підтримку Несистемних брокерських послуг для ЗСУ

З метою розвитку професійного сержантського корпусу ЗСУ удосконалено 
нормативно-правову базу щодо покращення соціального забезпечення сержантського 
та старшинського складу;

     Мета проекту: Реалізація системних реформ Збройних сил України.

Проектний офіс реформ при Міністерстві оборони України

www.fb.com/reformsmod.UA

16 консультантів серпень 2015

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

У рамках реформи системи продовольчого забезпечення та харчування станом на кінець 
2018 р. військовослужбовці 73 військових частин харчуються за новою системою харчування;

У рамках реформи військової освіти і науки розпочато проект з удосконалення системи 
військової освіти та підвищення якості підготовки військових фахівців за стандартами НАТО; 
розроблено, відзнято і змонтовано онлайн курс зі зміцнення доброчесності 
та запобігання корупції в ЗСУ;

В рамках впровадження проектно-програмного менеджменту закладено сучасну 
методологічну базу для виконання стратегічних цілей та розпочато її пілотне тестування 
на 15-ти пріоритетних проектів, визначених МОУ;

Завершено проект з формування Головного військово-медичного управління;

Створено робочу групи з адаптації українського законодавства до правил закупівель у 
сфері оборони та розроблено проект структури Закону України «Про особливості здійснення 
закупівель товарів, робіт і послуг військового призначення та подвійного використання»

Розроблено зміни до Закону України «Про публічні закупівлі», які подані до Закону України 
«Про Державний бюджет на 2019 рік»

Розроблено та подано до Верховної Ради України проект Закону «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг 
оборонного призначення за імпортом» №9122 (прийнято ВРУ в грудні 2018 р.)

www.defense-reforms.in.ua/reforms-office
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Семінар з користування Логістичною електронною базою даних НАТО (20-21.03. 2018 р.);

Організовано та проведено наступні семінари

Семінар з оборонних закупівель на основі західних стандартів з метою адаптації українського 
законодавства до «Директиви ЄС 2009/81/EC щодо закупівель у сфері оборони» (11.09.2018 р.);

Семінар «Співпраця Міністерство оборони України та української оборонної промисловості 
з Агенцією НАТО з підтримки та постачання» (24.09.2018 р.);

Семінар «Визначення очікуваної вартості предметів закупівлі та робота з ринком» (18.10.2018 р.).



Механізм підтримки фахівців для реформ

www.fb.com/Professionals-for-Reform-Support-Mechanism-1602994490022764

134 консультанти жовтень 2015

Для досягнення мети ПРИЗМа:

     Механізм підтримки фахівців для реформ (ПРИЗМа) - тимчасовий механізм 
для підтримки ініціатив із впровадження реформ в Україні, який у відповідь на запити 
міністерств наймає українських експертів для виконання критичних завдань, пов'язаних 
з впровадження реформ в Україні.

     Мета проекту: Кадрова підтримка національних урядових організацій, 
які впроваджують ключові реформи в Україні. 

Обирає ініціативи з чіткою прив'язкою до пріоритетних реформ;

Забезпечує прозору процедуру набору фахівців;

Керує процесами укладання контрактів та оплати праці;

Здійснює моніторинг за результатами ініціатив.

www.edge.in.ua

www.fb.com/Professionals-for-Reform-Support-Mechanism-1602994490022764
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Розробка стратегії реформи державних продажів на 2017-2020 роки;

ProZorro.Продажі: Реформа державних продажів

ІНІЦІАТИВИ МЕХАНІЗМУ ПІДТРИМКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ РЕФОРМ

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

www.fb.com/Prozorro.sale

     Мета ініціативи: Розробка електронної торгової системи та її функціонування 
на основі принципів і архітектури ProZorro для впровадження стабільної і прозорої ІТ-системи 
у сфері продажів державних активів.

Розроблення повноцінної правової бази для успішного впровадження реформи:

Проведення інституціоналізації ProZorro.Продажі;

Близько 10 нормативно-правових актів розроблено та затверджено 
(що стосуються регуляторної бази у сфері продажів державного майна);

Збільшення продажів державних підприємств та державних установ 
через систему ProZorro.Продажі у пілотному режимі:

170 організаторів аукціонів
З них 91 організатор від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Близько 37 місцевих та муніципальних органів влади приєдналося до системи 
Укладено успішних угод на 18 млн. грн.

Більше 150 тис. оголошених аукціонів 
Укладено успішних угод на 6.5 млрд. грн. 

Збільшення кількості ДП та комунальних державних установ, 
які здають в оренду через ProZorro.Продажі:

Основні орендодавці - Укрпошта та Національна телерадіокомпанія

Більше 300 успішних аукціонів зі здачі в оренду майна
Загальний обсяг продажів близько 1,5 млн. грн. (щомісячна орендна плата)

Розробка нових процедур електронного аукціону відповідно до потреб нових учасників:
Впровадження процедури голландського аукціону.

www.prozorro.sale
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Проведено технічне вдосконалення системи електронного аукціону;

ProZorro.Продажі: Створення державного підприємства

ІНІЦІАТИВИ МЕХАНІЗМУ ПІДТРИМКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ РЕФОРМ

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

     Мета ініціативи: Трансформація системи ProZorro.Продажі з пілотного проекту 
у стабільну державну установу.

Створення ДП «Прозорро Продажі» у квітні 2018 року.

Укладено угоди з більше ніж 30 комерційними платформами;

Електронна торгова система Prozorro.Продажі стала обов’язковим інструментом 
для проведення малої приватизації;

Забезпечено уніфікацію системи правового регулювання сфери продажу державних активів;

Удосконалення технічної та експлуатаційної інфраструктури для полегшення доступу 
до системи різними учасниками;

Покращення системи електронного аукціону та впровадження нових видів аукціонів;

www.fb.com/Prozorro.sale
www.prozorro.sale
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Розроблено карту проблем органів ринкового нагляду на основі проведеного GAP-аналізу 
з запропонованими рішеннями, які були прийняті Міністерством для доопрацювання;

Реформа технічного регулювання:
Сприяння створенню неупередженої системи 
ринкового нагляду

ІНІЦІАТИВИ МЕХАНІЗМУ ПІДТРИМКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ РЕФОРМ

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

     Мета ініціативи: Забезпечити функціонування системи державного ринкового нагляду 
з урахуванням принципів ЄС з технічного регулювання та безпеки споживачів.

Проведено фундаментальний передпроектний і цілісний аналіз 
для формування нової моделі захисту прав споживачів.

Проведені навчання для працівників органів ринкового нагляду з використання ІТ-системи;

Розроблено програму підготовки інспекторів з ринкового нагляду;

Запущено внутрішні ІТ-системи ринкового нагляду в тестовому режимі;

Підготовлено рекомендації щодо підтримки Міністерства у наближенні української системи 
до європейської моделі;

Здійснено поглиблене дослідження найкращих практик ЄС у сфері ринкового нагляду;

Організовано і проведено перше засідання Координаційної ради з питань ринкового нагляду, 
яка була інституціоналізована Міністерством для об'єднання зусиль усіх зацікавлених сторін;



Реформа технічного регулювання:
Забезпечення вільної торгівлі з ЄС шляхом реформування 
системи державного ринкового нагляду в Україні

ІНІЦІАТИВИ МЕХАНІЗМУ ПІДТРИМКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ РЕФОРМ

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

     Мета ініціативи: Розробка дорожніх карт та нових методологій, 
що підвищують ефективність ринкового нагляду, посилення інституційної спроможності 
відповідальних державних органів, підвищення обізнаності про безпеку продуктів 
і споживачів серед споживачів і бізнесу, інтеграція органів ринкового нагляду України 
до європейської комунікації з питань безпеки продукції.

Комунікаційну стратегію, план дій та матеріали для підвищення обізнаності щодо 
небезпечних продуктів та вимог до безпеки продукції для використання Міністерством;

Розроблено:

Концепції та технічну документацію для вдосконалення і забезпечення нової 
функціональності спеціальних ІТ-систем ринкового нагляду;

Концепції, плани та технічні завдення для розробки електронних інструментів, що полегшують 
реалізацію прав споживачів на безпечну продукцію, а також посилюють можливості органів 
ринкового нагляду забезпечувати моніторинг ринку;

Рекомендації для бізнесу щодо дотримання вимог з безпеки продуків та імпорту;

Нову методологію оцінки ризиків, необхідну для планування діяльності з ринкового нагляду 
для органів ринкового нагляду;

Техніко-економічний аналіз та дослідження передових практик, які допомагають Міністерству 
у покращенні ведення політики у сфері безпеки продуктів та безпеки споживачів;

Дорожню карту та рекомендації щодо прийняття принципів ЄС 
для Держлікслужби України та ДСНС України;

3 органи ринкового нагляду підключені до ІТ-систем 
1 орган вже використовує ІТ-системи у роботі (Держпродспоживслужба) 
2 органи використовують ІТ- системи у тестовому режимі (Держлікслужби та Держпраці)

Запуск ІТ-систем ринкового нагляду

Початок переговорів про приєднання до офіційних європейських каналів зв'язку 
та бази даних з безпеки продукції та ринкового нагляду (RAPEX, ICSMS, EUDAMED).



Офіс дерегуляції
при Міністерстві освіти і науки України

ІНІЦІАТИВИ МЕХАНІЗМУ ПІДТРИМКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ РЕФОРМ

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

     Мета ініціативи: Спрощення документообігу у системі загальної середньої освіти 
та оновлення документації по влаштуванню шкільного навчального середовища.

Новий проект Інструкції з ведення документації у школах;

Проведено аудит нормативно-правових актів, що регулюють роботу школи;

На основі проведеного аналізу розроблено:

Проект нового Положення про навчальні кабінети. 

Проект нового Санітарного регулювання для шкіл 
(запропоновано для громадського обговорення);

Пропозиції необхідних змін у законодавстві, що регулює участь шкіл у інноваційній діяльності; 

Нову інструкцію для шкільних журналів; 

Зміни до порядку проведення конкурсів для учнів, які організовуються НУО 
за підтримки МОН та регіональних освітніх відомств;

Список документів на скасування/оновлення;



Розроблено та погоджено з МОН процедуру інституційного аудиту;

Розроблення системи забезпечення якості шкільної освіти: 
Стандарти та порядок інституційного аудиту

ІНІЦІАТИВИ МЕХАНІЗМУ ПІДТРИМКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ РЕФОРМ

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

     Мета ініціативи: Закласти основу для розробки системи забезпечення якості 
на рівні середньої школи шляхом розробки стандартів та рекомендацій щодо системи 
внутрішнього забезпечення якості та процедури інституційного аудиту 
(як інструменту зовнішнього забезпечення якості).

Розроблено процедуру затвердження навчальних програм.

Пілотний запуск у 12 школах (процес погодження з МОН буде розпочато після пілотного запуску 
та громадського обговорення у лютому 2019 р.);

Розроблено та представлено Державній службі якості освіти України стандарти 
та рекомендації для шкіл щодо запуску системи внутрішнього забезпечення якості;



Розробка та запуск Національної освітньої електронної Платформи (е-Платформа)

ІНІЦІАТИВИ МЕХАНІЗМУ ПІДТРИМКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ РЕФОРМ

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

     Мета ініціативи: Розробка та запуск е-платформи для вирішення проблеми 
відсутності якісних електронних навчальних ресурсів, необхідних для реалізації нового 
навчального плану Нової української школи.

Концепцію е-Платформи;

www.nus.inf.ua

Розроблено:

Список матеріалів, який рекомендовано завантажити та використовуватися, 
відповідно до нових вимог до знань і навиків та рекомендацій.

Рекомендації для вчителів з використання електронних навчальних ресурсів 
для підвищення їхньої ефективності та професійних навичок;

Перелік відкритих освітніх ресурсів, що відповідають запропонованим вимогам 
до знань і навиків;

Тендерну документацію для закупівель І та ІІ фази е-Платформи;

Огляд існуючих процедур перегляду, відбору та закупівлі електронних навчальних ресурсів;

Проект Положення про е-підручник;

Дорожню карту е-Платформи;

Запуск Minimum Viable Product Платформи;

Комплексні технічні специфікації е-платформи;

Архітектуру е-Платформи;

www.nus.inf.ua
www.nus.inf.ua
www.nus.inf.ua


Проект державно-приватного партнерства (ДПП) у Львові

ІНІЦІАТИВИ МЕХАНІЗМУ ПІДТРИМКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ РЕФОРМ

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Схвалення Техніко-економічного обґрунтування та Висновку щодо результатів аналізу 
ефективності ДПП з рекомендаціями МЕРТ, усіх профільних міністерств та державних органів:

     Мета ініціативи: Підписання договору між Міністерством юстиції та Приватним партнером 
про виконання проекту ДПП з будівництва нового пенітенціарного закладу 
(слідчого ізолятору та лікарні) у Львові.

     Другорядна мета: Пошуки шляхів для початку будівництва слідчого ізолятора в Києві.

Зроблено основні кроки для запуску тендеру для проекту ДПП у Львові

Знайдено мінімально необхідну кількість учасників тендеру:

Отримано гарантію участі в тендері однієї з найбільших китайських корпорацій

Розроблено та попередньо узгоджено проект постанови КМУ щодо підтримки та реалізації 
проекту ДПП КМУ; 

Зауваження до рекомендацій узгоджено з МЕРТ та КМУ;

Проаналізовано та систематизовано рекомендації Мінекономрозвитку з розробкою зауважень 
до них;

Внесені зміни до Угоди про встановлення відносин у сфері купівлі - продажу № UKR – 04 
на підтримку Несистемних брокерських послуг для ЗСУ

Прийнято рішення про реконструкцію Лук'янівського слідчого ізолятора 
приватним партнером в обмін на земельну ділянку:

Пошуки шляхів реалізації проекту ДПП у Києві

Отримані та проаналізовані розрахунки по проекту ДПП у Києві, зроблені інвестиційним 
агентством КМДА, з подальшими висновками про відсутність зацікавленості потенційних 
інвесторів у участі в проекті будівництва нового Київського слідчого ізолятора;

Міністерство юстиції отримало запит від потенційного приватного партнера 
(будівельна компанія ВАТ «Атлант») на реконструкцію Лук'янівського слідчого ізолятора 
в обмін на земельну ділянку в'язниці №132 в Коцюбинському.



Офіс реформи адміністративних послуг

ІНІЦІАТИВИ МЕХАНІЗМУ ПІДТРИМКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ РЕФОРМ

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

     Мета ініціативи: Реалізація Стратегії 2020 з основним акцентом на децентралізацію 
та державне управління.

Аналітичний звіт та пропозиції спрощення 15 пріоритетних послуг 
затверджено Мінекономрозвитку для подальшої роботи ЦОВВ;

Рекомендації щодо політик та проекти нормативно-правових актів

www.fb.com/poslugy.reform

Спрощено адміністративні послуги:

5 проектів законодавчих та підзаконних актів для реалізації спрощення послуг 
знаходяться на розгляді КМУ та ВРУ;

електронно-цифровий підпис ФО-П прийнято наказом Мінюсту;

Створено план розбудови географічної доступності ЦНАП «+240», 
який прийнято Мінрегіоном та Мінекономрозвитку;

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи)

Створено типовий договір між ЦНАП та банківською установою для забезпечення е-платежів, 
розроблено проект змін до Постанов КМУ, що регулюють роботу ЦНАП;

Розроблена методика оцінки якості надання послуг у ЦНАП 
та проведено пілотне оцінювання в Києві;

Розроблена та проведена в м. Києві кампанія популяризації Центрів «Все буде ЦНАП»;

Запущений онлайн курс зі стандартів якості надання послуг у ЦНАП, 
який пройшли >3,000 співробітників Центрів;

Створено план розвитку та дорожню карту модернізації порталу 
адміністративних послуг my.gov.ua;

ІТ-сектор

Нанесено всі ЦНАП на Google-map для спрощення пошуку необхідного Центру 
та здійснення зворотнього зв'язку.

Розроблена pdf-форма заяви для реєстрації ФО-П, 
яку можна заповнити самостійно на комп'ютері;

www.cnap.in.ua

призначення субсидії на житлово-комунальні послуги;

www.fb.com/poslugy.reform
www.fb.com/poslugy.reform
www.cnap.in.ua
www.cnap.in.ua


Проектний офіс Секретаріату Кабінету Міністрів України (СКМУ)

ІНІЦІАТИВИ МЕХАНІЗМУ ПІДТРИМКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ РЕФОРМ

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Надано рекомендації щодо методології стратегічного планування згідно RBM принципів;

Впровадження методології стратегічного планування згідно RBM принципів

     Мета ініціативи: Посилення потенціалу стратегічного планування СКМУ, впровадження 
принципів Управління, орієнтованого на результат (RBM) й аналізу впливу політик, а також 
посилення моніторингу впровадження реформ.

Розроблено навчальну програму та проведено серію тренінгів з методології RBM 
для співробітників СКМУ та міністерств, в т.ч. для фахівців з питань реформ з метою 
підвищення інституційної спроможності в частині координації стратегічного планування 
у міністерствах та надання міністерствам методологічної підтримки;

Розроблено методичні рекомендації щодо застосування СКМУ 
та Міністерствами принципів RBM в стратегічному плануванні та моніторингу 
(«Методичні рекомендації із створення та моніторингу виконання документів з питань 
державної політики, зокрема стратегічних і програмних рішень Уряду»);

Розроблено навчальну програму та проведено тренінги з оцінки гендерного впливу 
для співробітників СКМУ та міністерств, в т.ч. для фахівців з питань реформ;

Рекомендації щодо впровадження методології аналізу гендерного впливу

Проведено стратегічні сесії для розробки плану впровадження кращих практик 
державного управління в СКМУ за результатами навчального візиту до Уряду Канади;

Процеси управління

Надано пропозиції СКМУ щодо розробки Статусів політик (Policy Briefs).

Надано пропозиції СКМУ щодо розробки Посібника 
для працівників СКМУ (Employee Handbook);



Проектний офіс секторальної децентралізації

ІНІЦІАТИВИ МЕХАНІЗМУ ПІДТРИМКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ РЕФОРМ

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

     Мета ініціативи: Організація та підтримка процесу формування секторальної політики 
з децентралізації у відповідних міністерствах та відомствах.

Підготовлено пропозиції та коментарі до проекту Порядку формування спроможних мереж 
первинної медичної допомоги та пропозиції щодо подальших кроків 
впровадження телемедицини;

Децентралізація у секторі «Охорона здоров'я»

www.fb.com/officedecentralization

Децентралізація у секторі «Місцеві бюджети»

Розроблено навчальний посібник для голів ОТГ («Охорона здоров'я»);

Підготовлено пропозиції до Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 рр., 
ЗУ «Про Державний бюджет на 2019 рік»;

Підготовлено Інструмент з фінансового планування доходів і витрат мережі ПМД 
(Апробовано на базі Комиш-Зорянського ЦПМСД та Рогатинського ЦПМСД);

Підготовка законопроекту «Про Державний бюджет на 2018 рік» та внесення змін 
до Бюджетного кодексу;

Розроблено навчальний посібник для голів ОТГ («Місцеві бюджети»);

Надано пропозиції до законопроекту № 8044 в частині запровадження 
середньострокового планування на рівні місцевих бюджетів та до Порядку проведення 
державного фінансового аудиту місцевих бюджетів;

Законодавчо врегульовано питання формування бюджетів новоутворених ОТГ, 
розподілу субвенцій між місцевими бюджетами;

www.fb.com/officedecentralization
www.fb.com/officedecentralization


Децентралізація у секторі «Освіта»

Підготовлений проект Методики формування спроможної освітньої мережі;

Підготовлено пропозиції до проекту Закону України «Про загальну середню освіту» 
та до проекту постанови КМУ «Про внесення змін до Положення про освітній округ»;

Скоординовано діяльність міжнародних проектів при МОНі;

Розроблено навчальний посібник для голів ОТГ («Освіта»);

Підготовлено пропозиції щодо удосконалення Формули розподілу освітньої субвенції;

Внесені пропозиції до Плану дій уряду на 2018 і 2019 рр.;

Децентралізація у секторі «Дорожня інфраструктура»

Розроблено навчальний посібник для голів ОТГ (розділ «Дорожня інфраструктура»);

Розроблено критерії моніторингу ефективності реалізації реформи децентралізації 
інфраструктури, які увійшли до доручення Уряду.

Проведено моніторинг та підготовлено інформаційні матеріали щодо виконання робіт 
з будівництва, реконструкції та утримання автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 
за рахунок субвенції з державного бюджету в Україні;



Національний офіс з деінституціалізації

ІНІЦІАТИВИ МЕХАНІЗМУ ПІДТРИМКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ РЕФОРМ

www.fb.com/di.reform.office

     Мета ініціативи: Допомога Уряду України в імплементації Національної стратегії 
реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки 
та сприяння національним установам у плануванні, впровадженні та комунікації про реформу 
інституційного догляду та виховання дітей з урахуванням міжнародних стандартів 
і кращих практик у цій сфері.

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Надано експертну підтримку щодо створення DI платформи - інтернет-ресурсу 
, на якому зібрано показники щодо моніторингу реформування                                             

системи інституційного догляду та виховання дітей;

Розроблено проект комунікаційної стратегії реформи ДІ.

Розроблено логічну модель та проект Плану заходів з реалізації II етапу Національної 
стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки;

Розроблено проект рекомендацій щодо трансформації закладів інституційного догляду 
та виховання дітей  (надіслано обласним державним адміністраціям 
листом Мінсоцполітики від 22.08.2018);

Розроблено проект методичних рекомендацій щодо складання регіонального плану 
реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, що було надіслано 
обласним державним адміністраціям листом Мінсоцполітики від 04.05.2018;

Розроблено перелік показників моніторингу реформування системи інституційного догляду 
та виховання дітей, які планується затвердити розпорядженням КМУ;

www.diplatform.org.ua

http://diplatform.org.ua

www.fb.com/di.reform.office
www.fb.com/di.reform.office
www.diplatform.org.ua
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Проектний офіс з питань пробації Міністерства юстиції

ІНІЦІАТИВИ МЕХАНІЗМУ ПІДТРИМКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ РЕФОРМ

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

     Мета ініціативи: Допомога Міністерству у реалізації ключових реформ 
та запровадження пробації в Україні.

Методичні рекомендації оцінки ризиків вчинення повторного кримінального 
правопорушення особами, які вчинили кримінальні правопорушення у віці 14-18 років 
(Наказ Міністерства юстиції України 3787/5 від 03.12.2018 р.);

Розроблення нормативно-правової бази відповідно до міжнародних стандартів

www.fb.com/probation.ua

Подано пропозиції до Національної стратегії реформування системи юстиції щодо 
неповнолітніх на період до 2023 року (затверджено розпорядженням КМУ 
від 18 грудня 2018 р. № 1027-р);

Три пробаційні програми для повнолітніх та три програми 
для неповнолітніх суб'єктів пробації (Накази Мін'юсту № 1797/5 та 1798/5 від 11.06.2018 р.);

Проект алгоритму проведення соціально-виховної роботи з особами, які звільненні 
від відбування покарання з випробуванням;

Розроблення гендерно-чуйних пробаційних інструментів, методик та програм

Інструменти оцінки ризиків і потреб та індивідуального планування соціально-виховної роботи 
із засудженими неповнолітніми особами у виховних колоніях;

Форми індивідуального плану роботи (окремо для повнолітніх та неповнолітніх 
суб'єктів пробації) та методичні рекомендації щодо індивідуального планування роботи;

Інструменти оцінки пробаційних програм, а також відповідні методичні рекомендації;

Пробаційні програми «Подолання агресивної поведінки», «Попередження вживання 
психоактивних речовин», «Зміна прокримінального мислення», «Формування життєвих навичок» 
для дорослих та неповнолітніх суб'єктів пробації з урахуванням гендерних особливостей;

Вимоги до розроблення пробаційних програм;

Розроблено:

Підвищено професійний рівень персоналу пробації

Проведено семінари-тренінги для представників суддівського корпусу, пробації, прокуратури 
з питань досудової та наглядової пробації у пілотних містах (9 заходів, охоплено 240 осіб);

Програму 2-тижневого навчання та методичні матеріали для викладачів 
щодо підготовки працівників пробації;

www.probation.gov.ua

Програму базового 5-денного навчання для працівників пробації 
щодо розвитку  навичок реалізації пробаційних програм;

www.fb.com/probation.ua
www.fb.com/probation.ua
www.probation.gov.ua
www.probation.gov.ua


Розроблено Цільову програму «Програма профілактики рецидивної злочинності 
та правопорушень у м. Луцьку на 2018-2020 роки»;

Налагоджено співпрацю з державними інституціями, місцевими громадами та НУО

Розроблено та поширено серед органів пробації Методичні рекомендації щодо розроблення 
місцевих цільових програм для посилення практичної складової діяльності органів пробації;

Створено 8 соціальних роликів щодо переваг пробації на прикладі історій повнолітніх 
та неповнолітніх осіб у конфлікті з законом;

Створено систему інформування про діяльність та розвиток пробації

Створено Національний фотопроект «Пробація. Можливості для змін».



Проектний офіс з підготовки до морського аудиту IMO

ІНІЦІАТИВИ МЕХАНІЗМУ ПІДТРИМКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ РЕФОРМ

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

     Мета ініціативи: Успішне проходження аудиту Міжнародної морської організації (ІМО).

Структуровано підготовку до аудиту ІМО (International Maritime Organization) 
для Міністерства інфраструктури:

Перекладено міжнародні конвенції, розроблено частину законодавства 
для їх впровадження в Україні, переглянуто певні процедури в обраному морському порту, 
проведення навчання для  українських державних службовців, проведено координацію 
між різними зацікавленими сторонами, включаючи Укртрансбезпеку, ДП Адміністрацію 
морських портів України та інші державні установи;

Розроблено правову основу для запуску Морської адміністрації, 
створеної Постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2017 р., 
яка розпочала свою роботу після аудиту ІМО - 22 серпня 2018 р.;

Міністерство та інші зацікавлені сторони уряду підготували та успішно пройшли 
перший аудит ІМО в історії України.

Розроблено план дій для виправлення тих недоліків, які були виявлені аудиторами;

Розроблено нормативно-правові акти, як міністерські, так і Укртрансбезпеки, 
з метою удосконалення процедур розслідування аварій на суднах, сертифікації суден 
визнаними організаціями, планів перевірки суден;

Створено дорожню карту КМУ для наближення української системи безпеки 
до стандартів ІМО;



Реформа Державної фіскальної служби

ІНІЦІАТИВИ МЕХАНІЗМУ ПІДТРИМКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ РЕФОРМ

     Мета ініціативи: Зміцнення інституційної структури та управління Державної 
фіскальної служби та реструктуризація процесів адміністрування доходів.

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Розробка нової організаційної структури ДФС 
(затверджена Постановою КМУ 28 березня 2018 року);

Група експертів надавала аналіз та підтримку законопроекту щодо фінансової поліції 
(Служби фінансових розслідувань).

Підтримка впровадження єдиного рахунку для митних платежів;

Розробка проекту Постанови КМУ щодо доповнення принципу Єдиного вікна шляхом 
подальшого спрощення ветеринарного та екологічного митного контролю;

Участь у розробці законопроекту про Єдине вікно на митниці (прийнято ВР у жовтні 2018 року);

Проведено опитування серед бізнес-асоціацій та галузевих експертів щодо існуючих проблем 
в адмініструванні податків (зібрано 658 відповідей) та визначено види податків, спрощення 
яких є найбільш пріоритетним;

Розробка проекту закону щодо спрощення адміністрування податків 
для великих платників податків;

Подальша розробка електронних сервісів у податковій і митній сферах;

Підготовка Плану дій щодо податкової реформи та Плану дій з митної реформи;



Антикорупція в секторі охорони здоров'я:
Апробація системи розгляду повідомлень щодо 
порушення вимог антикорупційного законодавства

ІНІЦІАТИВИ МЕХАНІЗМУ ПІДТРИМКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ РЕФОРМ

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Розробка проекту Наказу Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) щодо порядку розгляду 
повідомлень щодо порушення вимог антикорупційного законодавства;

Допомога МОЗ у створенні спеціальної телефонної лінії щодо можливого порушення вимог 
антикорупційного законодавства, дзвінки по якій приймають уповноважені співробітники.

Розробка електронних каналів для отримання повідомлень від викривачів щодо можливого 
порушення вимог антикорупційного законодавства через  веб-інтерфейс: 
розробка технічних вимог до програмного забезпечення;

     Мета ініціативи: Створення ефективної системи отримання повідомлень 
щодо корупційних дій та захист викривачів, зокрема розроблення модулю на веб-сайті для 
отримання анонімних повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства.



e-Health – Створення електронної системи охорони здоров'я

ІНІЦІАТИВИ МЕХАНІЗМУ ПІДТРИМКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ РЕФОРМ

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

     Мета ініціативи: Cтворити систему медичних даних для ведення всеукраїнського реєстру 
пацієнтів, лікарів та медичних закладів, а також відомостей про договірні відносини між ними. 
Система перешкоджатиме представникам охорони здоров'я укладати шахрайські угоди, 
надавати недостовірну інформацію щодо захворювань і призначеного лікування.

Участь у підготовці дорожньої карти розробки програмного забезпечення;

www.portal.ehealth.gov.ua

Управління розробкою програмного забезпечення для ДП «Електронне здоров'я»

Розробка комунікаційної стратегії та організація різних подій.

Підтримка постачальників медичних інформаційних послуг, які здійснюють відповідні зміни 
в своїх системах управління лікарнями;

Забезпечення контролю якості системи;

Нагляд на стороні ДП «Електронне здоров'я» за розробкою програмного забезпечення;

Визначення вимог до системи;

Початок капітаційних виплат медичним установам Національною системою 
охорони здоров'я України (НСЗУ) у липні 2018 року;

Ці заходи сприяли:

Дані про медичні події буде використовуватися НСЗУ для надання субвенцій 
лікарням-учасникам та лікарям на основі фактичного обсягу наданих послуг.

Готовність Центральної компоненти (база даних) для запуску функціональних можливостей 
«Медичні події», які будуть зберігати інформацію пацієнтів про відвідування лікарів, 
клінічні тести, маніпуляції та направлення;

www.portal.ehealth.gov.ua
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Підтримка реформ у сфері інфраструктури

5 консультантів вересень 2016 - березень 2018

     Мета проекту: Посилення ефективності в прийнятті рішень, 
які сприятимуть процесу впровадження реформ, шляхом посилення потенціалу персоналу 
Міністерства, а також інформування громадськості щодо прогресу реформування 
транспортного сектору інфраструктури.

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Друк книги «Інвестиційні проекти держпідприємств у сфері інфраструктури» 
українською та англійською мовами;

Аналіз діяльності 
більше 25 державних підприємств.

(завантажити)

http://fsr.org.ua/sites/default/files/imce/full_book_23_01_2018_0.pdf
http://fsr.org.ua/sites/default/files/imce/full_book_23_01_2018_0.pdf


січень-грудень 2017

Популяризація України в Сполучених Штатах Америки

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

     Мета проекту: Сприяти покращенню іміджу України у світі.

Лобіювання інтересів України у світі та  зв'язки з громадськістю

Сприяння організації зустрічей представників Національної ради реформ 
з членами Конгресу та іншими високопосадовцями США;

Сприяння покращенню відносин між США та Україною у сфері кібербезпеки, 
зокрема сприяння представленню законопроекту H.R. 1997, «Закон про співробітництво 
в галузі кібербезпеки з Україною».

Боротьба з дезінформацією про Україну в США шляхом розкриття кампаній 
з дезінформації, інформування ЗМІ про поширення фейкової інформації, сприяння публікації 
матеріалів зі спростуванням фейкової інформації у ЗМІ США;



жовтень 2018

Підвищення обізнаності про вплив Угоди про Асоціацію з ЄС

     Мета проекту: Підвищити громадську підтримку процесу реформ та європейської 
інтеграції України та надихнути українців скористатися можливостями європейської інтеграції.

www.eu-ua.org/syla-mozhlyvostei

Проект охоплює різні сектори, як-от освіта, наука, інновації, бізнес та культура. 
Завдяки проекту українці отримають можливість дізнатися, як скористатися низкою проектів 
та ініціатив, зокрема: програмами Erasmus+, eTwinning, Horizon 2020, Культурні мости, 
Креативна Європа, COSME, EU4Business, програмами ЄС для підтримки інновацій та ін.

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Розповсюдження повідомлень про програми ЄС, досягнення та перспективи європейської і
нтеграції України через телебачення та друковані ЗМІ, а також через блоги, інфографіки, 
відео та публікації в соціальних мережах. 

www.eu-ua.org/syla-mozhlyvostei
www.eu-ua.org/syla-mozhlyvostei
www.eu-ua.org/syla-mozhlyvostei


Розробка інформаційно-аналітичної системи 
модульного типу в рамках Угоди про асоціацію

www.eu-ua.org

     Мета проекту: Виконання експериментальної розробки – інформаційно-аналітичної 
системи модульного типу для реалізації задач Проекту ЄС «Підтримка впровадження Угоди 
про асоціацію між Європейським Союзом та Україною», зокрема 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 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.

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Розроблено:

Євроінтеграційний портал - 

e-Learning інструмент.

Репозитарій;

Пульс Угоди – система моніторингу виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;

https://eu-ua.org

www.eu-ua.org
www.eu-ua.org
www.eu-ua.org
https://eu-ua.org
https://eu-ua.org


Підтримка рамкових умов для торгівлі

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

     Мета проекту: Технічна підтримка Департаменту розвитку експорту 
та Департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку 
та торгівлі України задля посилення потенціалу для спрямування й координації розробки 
та реалізації політики в рамках компетенції департаментів.

6 консультантів червень 2018

Підтримка Міжнародних форумів з технічного регулювання «Роль стандартів та технічних 
регламентів для забезпечення сталого розвитку економіки України в умовах глобалізації» 
у м. Одеса (12.07.2018) та м. Києві  (9.10.2018).

Проведено Другі та Треті національні консультації 
з розробки секторальних та крос-секторальних експортних стратегій 
(                                                                                                            );Інформаційні матеріали за результатами консультацій

http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=36b63b2f-18af-48b6-913a-c238695a75b2&tag=InformatsiiniMateriali-sektoralniTaKrossektoralniEksportniStrategii
http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=36b63b2f-18af-48b6-913a-c238695a75b2&tag=InformatsiiniMateriali-sektoralniTaKrossektoralniEksportniStrategii
http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=36b63b2f-18af-48b6-913a-c238695a75b2&tag=InformatsiiniMateriali-sektoralniTaKrossektoralniEksportniStrategii


Просування системи Прозорро. Продажі 
на регіональному рівні 

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

www.fb.com/Prozorro.sale

     Мета проекту: Збільшення кількості громадських активістів, які розуміються у особливостях 
роботи ProZorro.Продажі і вміють користуватися системою та взаємодіяти з місцевою владою.

листопад 2018

Організовано 4 двогодинні семінари, спрямовані на краще розуміння роботи 
електронної системи ProZorro.Продажі

• Харків
Полтава • 
Львів• 
Івано-Франківськ• 

У 4-х містах:

Охоплено 60 громадських активістів 

Вперше підписано меморандум про співпрацю з 2 регіональними неурядовими організаціями 
(Львівський регуляторний хаб та Центр громадського моніторингу та досліджень);

Місцеві активісти отримали інструменти для моніторингу використання комунального та 
державного майна (за допомогою відкритої системи електронних аукціонів з модулем аналітики);

Під час семінарів учасники:

Ознайомилися з можливостями системи ProZorro.Продажі 
та методами інформаційного просування реформи;

Отримали консультації та менторську підтримку для впровадження інструментів прозорості 
та підзвітності в управління комунальною власністю та посилення громадського контролю 
над місцевою владою у сфері розпорядження державним і комунальним майном.

www.fb.com/Prozorro.sale
www.fb.com/Prozorro.sale


КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Громадська спілка 
«Фонд підтримки реформ в Україні»

Поштова адреса:
вул. Софіївська, 18, оф.13

01001, м. Київ, Україна

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

Електронна адреса:
office@fsr.org.ua

www.fb.com/ngu.fsr
www.fsr.org.ua
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