
Середньостроковий 
план пріоритетних дій 
уряду до 2020 року



Ціль: 
економічне 
зростання



 �Спрощення�адміністрування�податків�
як інструмент�залучення�інвестицій�
та створення�нових�робочих�місць

 �Реформа�митниці�як інструмент�
покращення�інвестиційного�
середовища

 �Створення�системи�моніторингу�
та контролю�державної�допомоги�
суб’єктам�господарювання

 �Розвиток�конкуренції,�малого�
та середнього�бізнесу

  Створення�умов�для�
технологічного�прориву

  Створення�умов�для�
економічної�незалежності

 �Розширення�
та переорієнтація�
зовнішньоекономічних�
зв’язків�України

 �Регіональний�
економічний�розвиток

 �Сприяння�продуктивній�
зайнятості,�залучення�
громад�до ринку�праці

  Розвиток�мінерально-
сировинної�бази�України

Розвиток бізнесу і виробництва



Земельна�
реформаАгро-

промисловий 
комплекс Стимулювання�розвитку�

агропромислового�
комплексу

Якість�і�безпечність�
харчових�продуктів

Розвиток�
органічного�ринку



Підвищення�рівня�
енергетичної�
незалежності�

Впровадження�принципів�
Третього�енергетичного�
пакета�ЄС

Реформа�вугільної�галузі
Розвиток�відновлюваної�
енергетики

Енергоефективність�
та�енергозбереження�

Розвиток�житлово-
комунального�
господарства

Енергетика  
і ЖКГ



Сталий�розвиток�
водного�
транспорту�України

Транспортна інфраструктура

Розвиток�транзитного�
потенціалу�та�інтеграція�
України�до�міжнародної�
транспортної�системи�

Реформування�
залізничного�
транспорту

Розвиток�авіаційної�
галузі�відповідно�
до європейських�
стандартів

Розвиток�дорожнього�
господарства�
та автомобільних�
перевезень



Ціль: 
ефективне 

врядування



Розвиток�
електронного�
урядування

Вдосконалення�
системи�державної�

реєстрації

Децентралізація�

Запровадження�
середньострокового�

бюджетного�
планування

Нова�кліматична�
політика

Збереження�природної�
спадщини

Належне�
екологічне�
врядування

Стале�використання�
водних�ресурсів

Ефективне 
врядування

Удосконалення�системи�
стратегічного�планування,�
формування�і�координації�
державної�політики

Формування�
професійного�корпусу�
державної�служби�та�
залучення�до�нього�
громадян�України



Ціль: розвиток  
людського капіталу



�Розвиток�соціальних�та�
реабілітаційних�послуг�у�
територіальних�громадах

Охорона 
здоров’я

Нова�система�організації�
охорони�здоров’я�на засадах�
медичного�страхування Розвиток�системи�

громадського�
здоров’я

Збільшення�
доступності�
лікарських�
засобів

Реформування�
екстреної�медичної�
допомоги�(ЕМД)�
та�медицини�
катастроф�(МК)

Удосконалення�надання�
високоспеціалізованої�
медичної�допомоги



Нова�система�управління� 
та�фінансування�науки

Якісна,�сучасна�і�доступна�
загальна�середня�освіта�
(Нова�українська�школа)

Модернізація�професійно-
технічної�освіти

Забезпечення�якості�
вищої�освіти

Освіта



Забезпечення�
ефективної�державної�
соціальної�підтримки�

населення

Соціальна 
підтримка

Створення�
справедливої�

системи�пенсійного�
страхування�



Підвищення�рівня�культурних�
послуг�в місцевих�громадах

Створення�Суспільного�телебачення�
і радіомовлення�України

Зміцнення�позицій�державної�мови�
в культурно-інформаційному�просторі

Модернізація�системи�стимулів�для�
культурно-мистецької�діяльності

Модернізація�змісту�та умов�
надання�мистецької�освіти

Створення�електронного�інформаційного�ресурсу�
культурної�спадщини�і культурних�цінностей

Культура



Національне�
патріотичне�
виховання

Формування�позитивного�
іміджу�України�у світовому�
спортивному�русі

Створення�нових�
можливостей�для�молоді

Створення�умов�для�оздоровчої�рухової�
активності�та ведення�здорового�способу�життя

Дотримання�нормативів�
забезпечення�населення�
дитячо-юнацькими�
спортивними�
школами�відповідно�
до Державного�
соціального�стандарту�
у сфері�фізичної�
культури�спорту

Молодь 
 

і спорт



Ціль: встановлення 
верховенства 
права



Запровадження�
антикорупційних�

програм

Забезпечення�
ефективної�роботи�
превентивних�
антикорупційних�
підрозділів

Забезпечення�функціонування�Єдиного�
державного�реєстру�декларацій�осіб,�
уповноважених�на�виконання�функцій�
держави�або�місцевого�самоврядування

Підвищення�рівня�
стандартів�доброчесності�

осіб,�уповноважених�
на�виконання�функцій�

держави�або�місцевого�
самоврядування,�та�

прирівняних�до�них�осіб,�а�
також�громадськостіУдосконалення�

системи�
державного�
контролю�за�
партійними�
фінансами

Реформа�системи�
виконання�

судових�рішень

Реформа�системи�
пробації�та�
ресоціалізація

Боротьба  
з корупцією



Ціль: безпека і оборона



Оборона 
держави

Упровадження�
об’єднаного�керівництва�
силами�оборони

Упровадження�ефективної�
політики,�системи�
планування�і управління�
ресурсами�в секторі�оборони

Упровадження�
об’єднаної�системи�
логістики�і системи�
медичного�забезпечення

Упровадження�
професіоналізації�сил�оборони�
та створення�необхідного�
військового�резерву



Просування�
інтересів�
України�у світі

Дипломатія
Захист�та відновлення�політико-
дипломатичним�шляхом�
суверенітету�і територіальної�
цілісності�України

Забезпечення�інформаційного�
суверенітету�України�та розбудова�
системи�державних�стратегічних�
комунікацій



Інформаційна�реінтеграція�окремих�
територій�Донецької�та Луганської�
областей,�де органи�державної�
влади�тимчасово�не здійснюють�
своїх�повноважень,�і тимчасово�
окупованої�території�АР�Крим

Донбас 
і Крим

Вирішення�проблемних�питань�
на територіях, що�зазнали�негативного�
впливу�внаслідок�збройного�конфлікту

Зміцнення�
соціальної�стійкості,�

захист�прав�
і свобод�внутрішньо�

переміщених�осіб�
та інших�категорій�

населення



Ефективне�
та безпечне�
поводження�
з відходами

Внутрішня 
безпека

Забезпечення�
боєздатності�
та готовності�
Національної�

гвардії�
до виконання�

завдань

Створення�
ефективної�системи�
захисту�населення�

і територій�від�
надзвичайних�

ситуацій�та пожеж

Автоматизація�
процесів�реалізації�
державної�політики�
у сферах�міграції

Забезпечення�
безпеки�
дорожнього�
руху



Україна 
буде успішною!


