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#УРЯД ГРОЙСМАНА

РОБОТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

РОКИ

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

ФІНАНСИ ТА ЕКОНОМІКА

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
Збільшено пенсії для понад 9 млн українців

Розпочато розгортання електронної системи
охорони здоров’я eHealth

Забезпечено стабільне зростання ВВП
(у 2016 р. на 2,4% , у 2017 р. – на 2,5%)

Більш ніж вдвічі збільшено мінімальну зарплату – до 3 723 грн
з 1 січня 2018 р.

Запроваджено програму «Доступні ліки»:
відшкодовано 17,8 млн рецептів

  За 2017 р. експорт товарів з України зріс на 19% та
становив $43,26 млрд (станом на кінець 2017 р.)
  Проведено масштабну дерегуляцію – скасовано
понад 750 застарілих обмежуючих актів
Ліквідовано обов’язкову реєстрацію іноземних
інвестицій

Українські лікарі тепер можуть використовувати
найсучасніші міжнародні протоколи лікування

У 2017 р. повністю профінансовано, а на 2018 р. – передбачено
повне забезпечення людей з інвалідністю візками та протезами

Запроваджується нова система фінансування
охорони здоров'я

Перераховано кошти учасникам АТО та членам їх сімей на
купівлю 1 248 квартир

Створюється мережа кардіоцентрів у регіонах:     
300 млн грн на закупівлю 26 ангіографів

Ухвалено урядовий закон «Маски-шоу стоп»
Впроваджено автоматичне відшкодування ПДВ

Вдвічі зростуть військові пенсії до 2020 р.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Бюджетна підтримка АПК у 2018 р. зросла до 6,3 млрд грн

ОСВІТА І СПОРТ

Запроваджено Зону вільної торгівлі з Канадою та
завершено відповідні переговори з Ізраїлем
Prozorro.Продажі заробили для держави 7 млрд грн
Створено Офіс просування експорту

•

Відбувається постійне підвищення зарплат вчителів
(в 2017 р. –  на 50%, а з 2018 р. – на 25%)

•

Мінімальні академічні стипендії у ВНЗ ІІІ-IV рівня
акредитації збільшилися на 57,6%,
а максимальні – на 104,5%

•

З першого вересня 2018 р. усі першокласники
прийдуть у Нову українську школу

•

На переоснащення початкової школи та підвищення
кваліфікації вчителів у Бюджеті-2018 передбачено
понад 1,3 млрд грн

Створено Раду з розвитку інновацій
Запроваджено трирічне планування оборонного
замовлення
Збалансовані проекти Держбюджетів на 2017 та  
2018 рр. вчасно подані до Верховної Ради
Забезпечено роботу електронного кабінету
платника податків

• За кошти Держбюджету створено 50 навчально-практичних
центрів для підготовки кваліфікованих робітників

Затверджено оновлені Засади стратегічного
реформування державного банківського сектору
Запроваджується середньострокове бюджетне
планування  

ІНФРАСТРУКТУРА
Відремонтовано понад 3 000 км доріг
Створено Дорожній фонд та проведено
децентралізацію Укравтодору

•

Започатковано конкурсну підтримку проектів
молодих учених

•
•

В Україну повернулися міжнародні змагання

•

На відродження спортивної інфраструктури в
регіонах у 2017 р. виділено понад 500 млн грн, а на
2018 р. передбачено понад 1 млрд грн

Вдвічі зросли призові за перемоги українських
спортсменів на чемпіонатах світу

БЕЗПЕКА ТА ОБОРОНА

Авіаційна галузь зростає на 30% щороку  
Створено українську авіаційну лоукост компанію
SkyUp
Укладено угоду з авіаційним лоукостером Ryanair
Укладено угоду з General Electric задля
покращення залізничного сполучення
Корпоратизовано «Укрзалізницю» та «Укрпошту»

З 2018 р. сільгоспвиробникам відшкодовується 25%, а
фермерам – 40% вартості вітчизняної с/г техніки
На відновлення тваринництва спрямовано 4 млрд грн
Капітальні інвестиції в сільське, лісове та рибне господарство
зросли на 28,3% і склали 57,8 млрд грн
Експорт аграрної та харчової продукції у 2017 р. збільшився
на 16,3% і склав понад $17,8 млрд

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
    За останні два роки створено 506 об’єднаних територіальних
громад (ОТГ) – всього 665 ОТГ
    Значно зросли власні доходи місцевих бюджетів – з 146,6 млрд
грн у 2016 р. до192,7 млрд грн на кінець 2017 р.
    Розпочався процес передачі землі с/г призначення поза межами
населених пунктів у власність ОТГ
    Розпочата реалізація понад 5 тис. проектів регіонального
розвитку
    Видано понад 195 тис. “теплих кредитів”
    На 105 пунктів зросла позиція України за індикатором
дотримання дозволів на будівництво в рейтингу Doing Business

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

Патрульна поліція працює в  34 містах

    Почав діяти безвізовий режим з ЄС

На всіх пунктах пропуску запроваджено біометричний
контроль

    “Безвіз” для українців діє з 85 країнами світу
    Публічна дипломатія стала зовнішньополітичним пріоритетом
України

Почали роботу 24 мобільних сервісних центри МВС
Затверджено програму розвитку Збройних Сил
на період до 2020 р.

    Активно впроваджується санкційна політика проти агресора

Створено Морську адміністрацію

Вдосконалено нормативно-правову базу сектору
безпеки і оборони

    Забезпечено захист національних інтересів України під час
непостійного членства в Радбезі ООН

Знижено портові збори на 20%

Поглиблено практичну співпрацю з НАТО

Здійснюється дерегуляція автобусних перевезень

Підвищено рівень грошового забезпечення
військовослужбовців

    Ухвалено дві резолюції Генасамблеї ООН щодо ситуації з
правами людини в тимчасово окупованому Криму

ЕНЕРГЕТИКА

Збільшено видобуток власного газу:
15,25 млрд куб. м за 2017 р.
Майже вдвічі (на 85%) зменшено споживання
дефіцитного антрациту – до 4,1 млн тонн за 2017 р.

Прийнято Енергостратегію до 2035 р.
Проводиться диверсифікація джерел постачання
енергоресурсів

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА
ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ
В рамках реформи державного управління
створено 50 директоратів у 13 органах влади
    Розпочав роботу сучасний портал вакансій
career.gov.ua, на якому зареєструвалося понад
     16 000 кандидатів
    Запроваджено близько 50 нових електронних
послуг для громадян та бізнесу, які доступні на
оновленому порталі kmu.gov.ua
    Всі центральні органи виконавчої влади
та обласні адміністрації підключено до
єдиної системи зовнішнього електронного
документообігу
Запроваджено сервіс мобільної ідентифікації
MobileID у тестовому режимі
    Впроваджено державний портал відкритих даних
data.gov.ua, на якому опубліковано понад 35 тис.
наборів даних

    Створюється Український інститут для просування іміджу
України за кордоном

Проводиться осучаснення військової техніки та
озброєння

КУЛЬТУРA
Почалося відродження українського кінематографу (за
держпідтримки знято 86 та підписано контракти на 119 фільмів)
Зменшено потік російської пропаганди в Україну
Збільшилася частка українського мовлення в ефірі (середній
фактичний показник української мови на телебаченні – 86%)
Україна на високому рівні провела “Євробачення 2017”

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА
•

Реалізовується Доктрина інформаційної безпеки України

•

Впроваджується реформа іномовлення України: телеканал UA TV

•

Для відновлення українського мовлення на окупованих територіях
побудовано 3 телевежі

•

Започатковано урядову комунікаційну стратегію «Єдиний голос»

•

Впроваджується Ініціатива «Партнерство «Відкритий Уряд»

•

Удосконалюється проведення органами влади консультацій з громадськістю

Уніфіковано13 премій для видатних діячів культури та мистецтва
Поповнюється Державний реєстр нерухомих пам’яток (занесено
23 об’єкти національного та 1 964 об’єкти місцевого значення)
Запроваджуються новітні інституції європейського формату:
Інститут книги, Український культурний фонд
Закуплено музичні інструменти та обладнання для державних
спеціалізованих шкіл-інтернатів на понад 9 млн грн
Проведено Міжнародний архітектурний конкурс щодо
Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні
  Почалося будівництво ІІ черги Меморіалу жертв Голодомору

ЕКОЛОГІЯ

Збудовано новий безпечний Конфайнмент над 4-м
енергоблоком Чорнобильської АЕС
Прийнято Національну стратегію управління відходами до 2030 р.
Україна вийшла у лідери світового кліматичного процесу
Впроваджено європейські стандарти оцінки впливу на
довкілля (ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» та «Про
стратегічну екологічну оцінку»)

ЮСТИЦІЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ МИРУ
В СХІДНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
•
•
•
•
•
•
•
•

Спрощено процедури у сфері реєстрації послуг  
Розпочала роботу Антирейдерська комісія Мін’юсту
Розпочато реформу виконання судових рішень
Започатковано правопросвітницький проект "Я МАЮ ПРАВО!"
Розвинено систему Безоплатної правової допомоги (551 центр
по всій Україні)
Сервісом «Шлюб за добу» можна скористатися у 56 містах і 2 селах
Сервісами Мін’юсту у 2017 р. скористалися 107 млн разів
Надано доступ до освіти для дітей ВПО – у 2017 р. за
спрощеною процедурою вступили 1 550 осіб

•

Розпочато 9 регіональних проектів соціально-психологічної
реабілітації ВПО

•
•

Розпочато підготовку фахівців з вирішення конфліктів
Відновлюється критична інфраструктура на Сході  

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів

