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ВСТУПНЕ СЛОВО
У Звіті представлена основна інформація про Фонд, проекти та досягнення за
2015-2016 роки.
Громадська спілка «Фонд підтримки реформ в Україні» висловлює щиру подяку
донорам та партнерам, без підтримки яких було б неможливе впровадження
реформ та розвиток нашої держави, а також залученим експертам за плідну
працю.
The EBRD is the largest international financial investor in Ukraine with a total cumulative
commitment of almost €12 billion through over 370 projects since the start of its operations in the
country in 1992. The Bank’s comprehensive support package, combining investments and policy
dialogue, assists Ukraine with its stabilization and the anchoring of economic and structural reforms
in a period of significant economic and financial challenges by providing expertise necessary to design
a reform vision, operationalise and implement it. The long-term success and sustainability of the
recent reform progress achieved will ultimately also depend on strong institutions. A number of
projects, including the flagship Reforms Architecture project, consisting of institutional capacitybuilding for reform implementation, are financed through the Ukraine Stabilisation and Sustainable
Growth Multi-Donor Account (MDA). The MDA was established by the EBRD in November 2014 to
support Ukraine’s efforts to reform its economy, improve its business climate and return to a path of
sustainable growth. Contributors to the fund are Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Japan,
the Netherlands, Poland, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, the United States and the
European Union.

ВСТУПНЕ СЛОВО
За досить короткий час Україні вдалося провести реформи у багатьох ключових сферах. Здійснені
кардинальні зміни у напрямку боротьби з корупцією, запроваджені структурні реформи в
енергетичному секторі, відбулося реформування системи державних закупівель, проведене
очищення банківської системи, запроваджене електронне декларування доходів державних посадових
осіб, дерегуляція і зміцнення корпоративного управління.
Всі ці зміни були б неможливими без активної участі та співпраці всіх українських ключових
зацікавлених сторін та підтримки з боку міжнародної спільноти. Саме тому вкрай важливо, щоб ми і
надалі всіма можливими способами підтримували Україну у процесі здійснення реформ. Адже,
незважаючи на позитивні зміни, Україні потрібно здійснити ще багато кроків, щоб стати
демократичною, процвітаючою країною та зайняти достойне місце на міжнародній арені.
Ярослава Джонсон,
Президент та Головний виконавчий директор Western NIS Enterprise Fund
Ukraine has made more progress in reform since 2014 than in the previous 20 years. The defence reform challenge in
moving towards western standards is complex. It is complicated by the ongoing conflict in the east, institutional fragility
and vested interests. Advocacy through civil society remains an important aspect of support to defence reform, providing
an external challenge function where this is necessary, contributing expertise and experience where this is lacking to help
achieve sustainable and enduring change, but also encouraging the need for transparency and good governance. The work
of the Reform Project Office in MOD and at national level through the National Reform Office are valuable enablers in
achieving these aims.
Phil Jones,
UK Special Defence Advisor

ЗАСНУВАННЯ
ФОНДУ ПІДТРИМКИ РЕФОРМ В УКРАЇНІ
Січень 2015 року
Заснований за ініціативою Національної ради реформ спільно з Європейським
банком

реконструкції

та

розвитку

та

МФ

«Відродження».

Фонд є незалежною, неурядовою, громадською організацією.
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СТРУКТУРА ФОНДУ
Національна рада
реформ

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Вищий орган управління

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

ДОНОРИ

НАГЛЯДОВА РАДА

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

ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР

Здійснює безперервне оперативне
управління діяльністю Фонду

Проекти та ініціативи
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Мета діяльності Фонду – сприяти розвитку України та зростанню благополуччя
її громадян шляхом надання підтримки у розробці та впровадженні реформ в
Україні.
Більше 8 напрямків діяльності

16 проектів та ініціатив

7 ключових партнерів
(міжнародні організації, фінансовокредитні установи, компанії, фонди,
посольства тощо

Залучено більше 75 млн. грн.

В основі нашої діяльності прозорість та ефективність.
Основні форми контролю:
• донори,
• аудит,
• наглядова рада

Залучено 195 експертів

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Координація процесу
розробки, впровадження та
моніторингу реалізації
реформ
Стимулювання економічного
зростання і розвитку економіки
України та її окремих регіонів і
підвищення
конкурентоспроможності
України

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

Залучення громадськості до
розробки, моніторингу та
контролю за процесом
реформування

Покращення іміджу України
за кордоном

Комунікація про реформи
в Україні на внутрішній та
зовнішні ринки

Залучення інвестицій
в Україну

Підвищення професійного
рівня державних службовців
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ПАРТНЕРИ ТА ДОНОРИ ФОНДУ

9

ПРОЕКТИ ТА ІНІЦІАТИВИ ФОНДУ
(2015)

ПРОЕКТНИЙ ОФІС НРР
з жовтня 2016 р.
трансформовано у
ОФІС РЕФОРМ та ОФІС
ПІДТРИМКИ НРР

КОМУНІКАЦІЯ
РЕФОРМ
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ПРОЕКТИ ТА ІНІЦІАТИВИ ФОНДУ
(2016)
Команди підтримки
реформ (RSTs)
Міністерства оборони України

Підтримка реформ
фінансового сектора
в Україні

Підтримка реформ
в сфері
інфраструктури

#ЕКСПОРТУЙ
Допомога з розробки
та реалізації національної
експортної політики

Виправлення,
оновлення і перевірка
бази локації об’єктів
зовнішньої реклами м.
Києва

Реформа
держпідприємств

ПРОЕКТНИЙ
ОФІС для
«Опорних шкіл»
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Детальніше

про проекти та ініціативи Фонду
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Проектний офіс Національної ради реформ
Старт проекту: лютий 2015 року
Трансформація у Офіс реформ та Офіс
підтримки НРР: жовтень 2016 року
Координація процесів розробки та впровадження
реформ, моніторинг їх виконання і забезпечення
комунікації між міністерствами та Парламентом, а
також між Урядом та громадським сектором.
Дорадчі функції для забезпечення дотримання
єдиних стандартів у процесі розробки та
планування реформ і звітування про хід процесу їх
впровадження.
Професіонали з сильними навичками у проектному
менеджменті, аналітиці.

Дотримання процедур і стандартів ЄБРР, які
прописані угодою-меморандумом.
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Проектний офіс Національної ради реформ:
результати
За результатами діяльності
Проектного офісу
підготовлено та опубліковано

7 звітів «Моніторинг
прогресу реформ»

Детальніше ознайомитися з усіма
звітами можна на сайті
Національної ради реформ
http://reforms.in.ua/ua/storinka/zvity
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1.0

Як визначаються
проекти
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МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РЕФОРМАМИ 2.0 (від 17.09.2016)
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Офіс підтримки НРР
Забезпечення на належному рівні
організації та координації впровадження
реформ;
Підготовка пропозицій щодо плану заходів
із впровадження реформ на відповідний рік
та механізмів реалізації таких реформ;
Моніторинг стану виконання міністерствами
та іншими центральними органами
виконавчої влади завдань, передбачених
планом заходів;
Аналіз результатів виконання
міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади завдань,
передбачених планом заходів.

Організація робочих зустрічей НРР
•
•

розробка порядку денного
ведення протоколів

Контроль за виконанням прийнятих
рішень

Підготовка щоквартальних / річних
звітів щодо стану впровадження
реформ

Команди підтримки реформ (RSTs)
Старт проекту: вересень 2016 року
Мета – сприянні імплементації ключових реформ і формуванню
нового покоління орієнтованих на реформи громадян України, які
будуть мотивовані приходити на державну службу і підтримувати
процеси змін і модернізації української влади на всіх рівнях.
Команда підтримки реформ
• Не є державними службовцями,
• Надають цільову технічну експертну підтримку міністерствам і
державним органам для заповнення прогалин у навичках
існуючого персоналу;
• Зміцнюють загальну інституційну спроможність, що є необхідною
для підтримки реалізації пріоритетних реформ;
• Сприяють кращій координації та консолідації консультативної
підтримки, що надається відповідному міністерству; та
• Зміцнюють зв’язки і партнерство між пріоритетами відповідного
міністерства та відповідною донорською підтримкою.
15-35 спеціалістів на один Уповноважений орган
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Команда підтримки реформ при Міністерстві
фінансів України: результати
Підготовлено Стратегію управління державними фінансами на 2017-2021
роки
Розроблено план дій реалізації Стратегії та кошторис
Підготовлено дорожню карту та робочий план реформ
Розроблено нову організаційну структуру Міністерства фінансів України
IT-Governance
Розроблено проект закону щодо внесення змін до Податкового кодексу
України
Розроблено проект закону щодо Е-кабінета платника податків
Проведено аналіз пенсійної системи
Проведено аналіз та рекомендації щодо платежів соціального забезпечення
Розроблено план комунікації та взаємодіє із ЗМІ щодо реформ в фінансовому
секторі

Комунікація реформ
Старт проекту: лютий 2015 року
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

Звіти та Дайджести
Публічні заходи
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Комунікація реформ: результати
Презентовано 7 звітів за результатами моніторингу прогресу реформ у 2015-2016 рр.
Проведено більше 30 публічних заходів щодо прогресу реформ
8 прес-брифінгів
20 прес-клубів
2 прес-тури

Залучено близько 150 журналістів
Охоплення аудиторії 700 000 осіб (включаючи читачів та глядачів каналів)
Підготовлено та опубліковано:
•
•
•

близько 20 статей, прес-релізів
більше 200 інфографік
більше 250 новин

Проведено 10 хвиль опитувань щодо сприйняття реформ
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Professionals for Reform Support Mechanism
(PRSM)
Старт проекту: листопад 2015 року
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.
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PRSM: результати
Підтримано 8 міністерств та установ:
Адміністрація
Президента
України

Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України

Підтримано12 ініціатив
Залучено 83 експерти
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Офіс з просування експорту
Старт проекту: листопад 2015 року

Офіс з просування експорту є консультативно-дорадчим
органом при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі
України, який було створено як “єдине вікно” допомоги
українським експортерам у виході на іноземні ринки
(Наказ Мінекономрозвитку №1861 від 03.11.2016 р.).

Стратегічна мета – допомагати українському бізнесу бути
успішним на закордонних ринках шляхом:
• розвитку експортних компетенцій українського
бізнесу
• промоції українських товарів та послуг за кордоном
• допомоги в налагодженні співробітництва та
партнерства між українським та закордонним
бізнесом.
http://epo.org.ua/
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Офіс з просування експорту: результати
близько 30
проведених зустрічей, бізнес-візитів, VIP-візитів, форумів, семінарів

Охоплення аудиторії

близько 2708
учасників від українських компаній
більше 250 представників державних органів
більше 1000 представників іноземних компаній

Допомога з розробки та реалізації національної
експортної політики
Старт проекту: грудень 2016 року

Мета проекту - створення сприятливих умов, що

стимулюють торгівлю та інновації для диверсифікації
експорту
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Офіс залучення інвестицій
Старт проекту: вересень 2016 року

Мета - надання допомоги уряду України в
досягненні своїх цілей в галузі політики
просування інвестицій

3 основні напрямки
Формування національного іміджу,
Обслуговування інвесторів,
Генерування інвестицій

http://ukraineinvest.com
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Офіс залучення інвестицій: результати
4 ключові сектори:
Агробізнес

Енергетика

Інфраструктура

Високі технології (hi-tech)

Підготовлено план залучення інвестицій на 2016-2020 роки
Проведено 17 публічних презентацій щодо залучення інвестицій

Надано 5 інтерв’ю ЗМІ
Проведено зустрічі із послами 12 держав
(Австрія, Канада, Франція, Швеція, Бельгія, Нідерланди, Польща, Угорщина, Японія,
Південна Корея, Туреччина, США)
Загалом налагоджено співпрацю із 16 державами в сфері залучення інвестицій
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Реформа держпідприємств

Старт проекту: липень 2016 року
Мета - підвищення ефективності діяльності суб’єктів
господарювання державного сектору економіки
•
•
•
•
•

Поліпшення бюджетного нагляду
Розробка комплексної державної політики
управління суб’єктами господарювання (політика
власності)
Посилення корпоративного управління суб’єктів
господарювання
Реструктуризація та реорганізація суб’єктів
господарювання
Прозорий та комплексний процес приватизації
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Реформа держпідприємств: результати
Проаналізовано становище 3500 держпідприємств та згруповано на 3
категорії:
• Підприємства, що залишатимуться у власності держави;
• Підприємства, що підлягатимуть приватизації
• Підприємства, що підлягатимуть ліквідації
Розроблено та затверджено план приватизації на 2016-2017 роки
(Постанова КМУ від 31.08.2016 р. № 588 про внесення змін до Постанови КМУ
від 12.05.2015 №271)
Затверджено план-графік виставлення об’єктів груп В та Г на продаж у 2016 році
(Наказ Фонду державного майна України від 23.09.2016 р. № 1762)
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Підтримка реформ у сфері інфраструктури
(Група радників при Міністерстві інфраструктури України)
Старт проекту: вересень 2016 року

Мета - зміцнення спроможності Міністерства
інфраструктури України.
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Підтримка реформ у сфері інфраструктури: результати
Аналіз більше 50 нормативно-правових актів та документів.
Аналітика з питань міжнародних транспортних проектів.

Участь у розробці:
• Національної транспортної стратегії та транспортні коридори
• Національної логістичної стратегії
• Нормативно-правових актів
• Пропозицій відповідним структурним підрозділом
Надання консультацій

Оприлюднення відкритих даних
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Проектний офіс реформ
Міністерства оборони України
Старт проекту: квітень 2016 року
В квітні 2016 року «Фонд підтримки реформ в Україні»
та Міністерство оборони України уклали Меморандум
про партнерство та співпрацю.

Проектний офіс реформ Міністерства оборони України є
дорадчим органом МОУ, створений Наказом Міністра
оборони в серпні 2015 року. Фактично свою діяльність
розпочав у квітні 2015 року. Проектний офіс реформ є
водночас офісом з управління проектами і аналітичним
центром.
Місія - стати каталізатором змін у Збройних силах
порушуючи проблеми, готуючи проекти рішень,
пропонуючи механізми їх вирішення та допомагаючи
імплементувати такі механізми.
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Проектний офіс реформ Міністерства оборони
України: результати
7
проектів

21
залучених експертів

1.
2.
3.
4.

Проект реформи системи забезпечення харчування військовослужбовців ЗСУ
Проект реформи департаменту державних закупівель
Проект реформи військової медицини
Проекти запровадження інформаційних технологій та інформаційних систем
• Комплексна програма автоматизації ЗСУ
• Проект з автоматизації обліку потреб і запасів у сфері речового забезпечення ЗСУ
• Проект медичної інформаційної системи «Е-Здоров’я»
5. Проект реформи системи забезпечення пальним ЗСУ
6. Проект реформи системи забезпечення житлом
військовослужбовців ЗСУ та членів їхніх сімей
(спільно з PwC і урядом Великої Британії)
7. Проект «Демократичний контроль над Збройними
Силами України» (спільно з ОБСЄ)
https://defense-reforms.in.ua
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Виправлення, оновлення і перевірка бази даних
локації об’єктів зовнішньої реклами м. Києва
Старт проекту: грудень 2016 року

Мета проекту – геодезична зйомка та визначення
координат наземних об’єктів зовнішньої реклами міста
Києва для забезпечення єдиного підходу у розміщенні
зовнішньої реклами та розроблення схеми безпечного
розміщення рекламних засобів зовнішньої реклами у
місті Києві.

http://reclame.zic.kiev.ua
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Проектний офіс для «Опорних шкіл»
Старт проекту: березень 2016 року
Завершення підтримки проекту: вересень
2016 року
Мета - сприяння реорганізації малих сільських шкіл за
допомогою створення успішних прикладів «опорних
шкіл» та виявити їх переваги для учнів.

• Обрано 24 пілотні школи (по одній на область)
• 9 із 24 шкіл змінили офіційний статус на
«опорну школу»
• Закуплено 14 нових шкільних автобусів
місцевою державною адміністрацією
• На 17 % зросла кількість учнів, які користуються
шкільними автобусами для підвезення до опорних
шкіл
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GO GLOBAL
Старт проекту: серпень 2015 року
Завершення підтримки: березень 2016 року
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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GO GLOBAL: результати
З моменту заснування команда Go Global успішно впоралася з
поставленими завданнями:
• Підняти проблему.
• Заявити про себе.
• Залучити стейкхолдерів.
Реалізовані командою GoGlobal проекти спільно з партнерами
•
•
•
•
•
•

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.
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Офіс з питань створення системи якісних
регулювань (BRDO)
Старт проекту: жовтень 2015 року
Завершення підтримки: квітень 2016 року
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.
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BRDO: результати
Вдосконалено процедуру ліцензування

Розроблено карту впровадження Doing Business
Підготовлено більше 30 пропозицій та проектів нормативно-правових актів
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».
Проаналізовано 6 законопроектів Держгеокадастру. Підготовлено більше 10 policy
papers по згаданим законопроектам.
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DIGITAL UKRAINE
Старт проекту: березень 2015 року

Завершення підтримки: жовтень 2016 року
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.
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DIGITAL UKRAINE: результати
1. Електронні звернення та електронні петиції
2. Електронне урядування
3. Хмарні технології
4. Криптореформування
5. Digital Agenda
6. Розвиток сфери ІТ
У 2016 році Україна увійшла в TOP-50 країн за рівнем електронної участі, відповідно до
даних Департаменту ООН з економічних і соціальних питань, відображених у звіті "UN
E-Government Survey 2016".
Україна посіла 32 сходинку серед 193 країн – членів ООН, з найвищим за всю історію
незалежності показником індексу електронної участі (EPI) - 0,7458.
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Контактна інформація
Адреса для листування:
м. Київ, 01001, вул. Софіївська,
18, оф. 13
Контактний телефон:
+380 (44) 232-07-52

Юридична адреса:
м. Київ, 01010, Україна
вул. Левандовська (Аніщенка), 3-а,
офіс 202/5.

Електронна адреса:
office@fsr.org.ua

ЮРІЙ ШКІЛЬ
Виконавчий директор
office@fsr.org.ua
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