ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
УРЯДУ ЗА ПІДСУМКАМИ
ІІІ КВАРТАЛУ 2017 РОКУ
ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ
З 1 вересня діє Угода про асоціацію Україна - ЄС
З 1 серпня діє Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою
З 1 жовтня діють додаткові торговельні преференції для імпорту аграрної продукції
Утворено Раду з міжнародної торгівлі
18 вересня Україна розмістила перший випуск єврооблігацій на $3 млрд

УРЯД СТВОРЮЄ
ПРОЗОРІ ПРАВИЛА
1 ЛИПНЯ - запроваджено
систему моніторингу ризиків із
ПДВ

9 млн користувачів
оновленого електронного
кабінету платника податків

+ 34,0%
Урядова підтримка АПК в дії

2,31

НА 2018 – 2020
РОКИ СХВАЛЕНО

+ 24,5%

млрд

Розмір
бюджетної дотації
аграріям
за 9 міс. 2017 р.

Зростання
аграрного експорту за
січень - серпень 2017 р.

Концепцію розвитку
фермерських господарств
та с/г кооперації

+32,2%
Зростання
обсягів
пасажирських
авіаперевезень
за 9 місяців

+4,2%
Зростання
транзиту
вантажів через
морські порти
за 9 місяців

+3,2%
Зростання
пасажирообігу
на українській
залізниці
за 9 місяців

-20%
З 1 січня 2018 р.
буде знижено
ставки портових
зборів

Уряд особливу увагу приділяє проблемам охорони здоров’я

6606

Аптечних закладів –
учасники програми
“Доступні ліки”

305

на 77%

млн
відшкодовано за урядовою
програмою “Доступні ліки”

Завершено будівництво першого
пускового комплексу лікарні
ОХМАТДИТ у м. Києві

Уряд будує енергонезалежну державу

15,5

млрд м (+ 3,7%)
Видобуто газу
за 9 місяців
3

113,6

97 645
учасників долучились
до програми «Теплі
кредити»

млрд квт/год. (+ 2,1%)
Вироблено електричної
енергії за 9 місяців

Енергетичну стратегію України до 2035 р. схвалено
Проект будівництва
централізованого сховища
відпрацьованого ядерного палива
затверджено

Впровадження нової моделі
ринку електричної енергії України
розпочато

Від початку року:

Уряд турбується про захисників

678

20

299

квартир
розподілено
військовослужбовцям

сім’ям виплачено
грошову компенсацію
в сумі 6,9 млн грн

учасників АТО
забезпечено
житлом

Уряд забезпечує правову підтримку громадян

551

точка доступу до
безоплатної правової
допомоги функціонує

7

Центрів ювенальної пробації
відкрито та функціонує

Запроваджено електронні послуги: «Шлюб за
добу», «Онлайн-будинок юстиції», «Звернення
у сфері державної реєстрації актів
цивільного стану»

Уряд забезпечує ефективну соціальну підтримку

9

млн
пенсіонерів
отримують з жовтня
підвищену пенсію

6,53

для
млн
сімей перепризначено субсидії

ПРИЙНЯТО ВР
Закон України щодо підвищення пенсій

РОЗПОЧАТО
монетизацію невикористаних
субсидій на оплату тепла

План заходів щодо впровадження
накопичувальної системи загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування
на 2017-2018 роки розроблено

PROZORRO
Система Prozorro для передачі в оренду,
відчуження, списання та приватизації
держмайна запроваджена

Уряд відновлює для України статус транзитної держави
• 7 686 тис.м2
Ліквідовано
ямковості
на дорогах
за 9 місяців

Приріст надходжень митних платежів до
Держбюджету за 9 місяців 2017 р.
До ВР подано проекти нових редакцій
Законів «Про приватизацію державного
майна» та «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
особливостей управління державними
банками»

РОЗПОЧАТО
реформу сфери зайнятості

Уряд підвищує інституційну спроможність і розвиває
електронне урядування

УРЯД ПРОДОВЖУЄ
РЕФОРМУ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
за січень – серпень 2017 р.

+29,9%

Зросли надходження до
місцевих бюджетів

3 369,5

млн

Розподілено коштів ДФРР
на регіональні проекти

767 ПРОЕКТІВ
Реалізується в регіонах за кошти
держбюджету
З НИХ
293 проекти – у освіті
148 – у медичній сфері + соцзахист
85 – у житлово-комунальному
господарстві
77 – проектів із розвитку дорожньотранспортної інфраструктури
36 – у сфері культури
84 – спортивні об’єкти

УРЯД ДБАЄ
ПРО МАЙБУТНІ
ПОКОЛІННЯ
Набув чинності Закон України
«Про освіту», впроваджується
концепція «Нової Української Школи».

441
887

школа та

їх філій
функціонують як опорні
від 1 вересня 2017 року.

УРЯД ПОСИЛЮЄ
ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ

871

од.
зразків озброєння
та військової техніки
поставлено за держзамовленням
до військ ЗСУ

УРЯД ДБАЄ ПРО
НАВКОЛИШНЄ
СЕРЕДОВИЩЕ

440

млн
передбачено на природоохоронні
заходи та проекти
Національну стратегію поводження з
відходами в Україні
розроблено та презентовано

СХВАЛЕНО
Концепцію розвитку
електронного
урядування в Україні
до 2020 року

ПРИЙНЯТО
Закон України
«Про електронні
довірчі послуги»

10 пілотних міністерств
У тому числі СКМУ, НАДС, Державне
агентство з питань е-урядування
здійснюють заходи з реформування

150 конкурсів
оголошено на посади фахівців із
питань реформ. Запрацював
портал вакансій на посади
державної служби career.gov.ua

понад 4 тис.
документів щодня
циркулює у системі
міжвідомчого
електронного
документообігу

понад 2 тис.
підприємців
зареєстрували
бізнес он-лайн
за 6 місяців

6 пріоритетних
електронних послуг у сфері
реєстрації бізнесу
запроваджено

близько 3 тис. родин
оформили он-лайн та
отримали допомогу при
народженні дитини

Порядок надання спеціальних дозволів
на користування надрами
спрощено
3 проекти щодо створення/
розширення територій та об’єктів
природно-заповідного фонду
схвалено

УРЯД ФОРМУЄ
ПЕРЕДУМОВИ
ЗАПОБІГАННЯ
КОРУПЦІЇ

Уряд зміцнює позиції України у світі
Запроваджено прозору систему аукціонів
(технологія BLOCKCHAIN)
7 589 307 українців
відвідали ЄС з 11
червня 2017 р.
(за 4 місяці)

З 1 червня
українці можуть
відвідувати
Туреччину за
ID-картками

19 засідань міжурядових
комісій
проведено для поглиблення
співробітництва з країнамипартнерами

Укладено договори на ретрансляцію
телеканалу іномовлення України UA|TV
з кабельними операторами
Азербайджану, Болгарії, Грузії,
Естонії, Ізраїлю, Ірландії, Канади,
Латвії, Молдови, Німеччини, Польщі
та США

УРЯД ПРИДІЛЯЄ ОСОБЛИВУ
УВАГУ ОКУПОВАНИМ
УКРАЇНСЬКИМ ТЕРИТОРІЯМ

Уряд дбає про безпеку громадян
на 14,5%
зменшено кількість
зареєстрованих
злочинів порівняно з
минулим роком

В апараті та 9 обласних відділеннях Нацполіції
розпочали роботу ситуаційні центри з реагування на
кризові та надзвичайні ситуації

Затверджено План заходів із реалізації стратегії
розвитку системи запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення на період до 2020 р.

У пілотних регіонах
розпочали роботу «мобільні
групи» з реагування на
повідомлення про вчинення
насильства у сім’ї

За підтримки ООН та Світового
банку стартувала робота цільових
фондів з відновлення та розбудови
миру в Україні. Забезпечена робота
кримськотатарської редакції телеканалу
UA|TV, а також відкрито 134-метрову
телевежу у с. Бахмутівка на Луганщині

Підготовлено Департаментом інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

