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на 2015-17рр квартальні
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СТАН ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ КОАЛІЦІЙНОЇ УГОДИ
Завдання з терміном
виконання на кінець
травня 2015 р.
(01.12.14-31.05.15)

Завдання з терміном
виконання на кінець
грудня 2015 р.
(01.12.14-31.12.15)

9%
(45)

11%
(45)
39%
(45)

61%
(69)

Завдання з терміном
виконання 2014-2019
рр.

89 %
(368)

91 %
(432)

Виконані завдання
Невиконані завдання

Із запланованих на травень заходів виконано 39%. Більшість заходів (85%) заплановані на
кінець 2015 року, що зумовлює значний ризик їх невиконання у визначені терміни. Із заходів
передбачених на 2015 рік програми виконано 11%.
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ВИКОНАННЯ КОАЛІЦІЙНОЇ УГОДИ *
83

Сільське господарство

14
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Інфраструктура та транспорт
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Децентралізація
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Оновлення влади
ЖКГ

11

Енергетика та
енергонезалежність

7

33

13
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Національна безпека і оборона
Розвиток підприємництва

33

22

78
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Конституційна реформа

67

Судова реформа

42
35

Фінансовий сектор
Система органів правопорядку, 0
соціально-гуманітарна сфери,
охорони здоров'я, управління
довкіллям 0
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Істотне відставання по більшості напрямів. Прогрес за окремими напрямами, в значній мірі
зумовлений виконанням дрібних та малоефективних заходів. За окремими напрямами,
зокрема охорона здоров'я, соціально-гуманітарна сфера, управління довкіллям
не виконано жодного завдання проте і терміни їх виконання не наступили.
* Заходи вважаються виконаними у разі повної імплементації завдання на практиці; у разі коли завданням є прийняття нормативного акту –
виконанням вважається прийняття відповідного нормативного акту
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ЗВОЛІКАННЯ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ РЕФОРМ ПОСИЛЮЄ ЗУБОЖІННЯ
ЛЮДЕЙ, НЕГАТИВНО ВПЛИВАЄ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ ТА
МІЖНАРОДНЕ СПРИЙНЯТТЯ УКРАЇНИ
Причини зволікання із реалізацією Коаліційної угоди

▪ Відсутній окремий відповідальний за координацію в Уряді
▪ Заполітизованість процесів
▪ Недостатньо ефективна співпраця Парламенту з Урядом
▪ Відкладення непопулярних рішень
▪ Комунікація реформ з боку усіх гілок влади носить здебільшого
формальний характер; населення країни слабо обізнане про хід реформ і
досягнуті результати

Можливі наслідки

▪ Втрата довіри до реформ і до можливості влади їх реалізувати
▪ Погіршення конкурентоспроможності економіки України та зубожіння
населення

▪ Активізація реформ потребуватиме значно більше зусиль і політичної волі
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РОЗБУДОВА СПІВПРАЦІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАНИ ТА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

19% законопроектів КМУ знято з розгляду у ВРУ
За період з початку роботи ВРУ VIII
скликання до 1 червня 2015 року

За період з початку роботи ВРУ VIII
скликання до 23 червня 2015 року
Загалом – 174

Загалом – 164

33;
19%

27;
17%

60;
34%

56;
34%
81;
47%

81;
49%

Підписано
У процесі розгляду у ВРУ
Знято з розгляду

ПРОПОЗИЦІЇ
1. Визначення відповідального в Парламенті та в Уряді за впровадження реформ,
зокрема за виконання Коаліційної угоди.
2. Обов'язковий персональний супровід міністрами законопроектів у ВРУ.
3. Пріоритет на імплементації вже прийнятих рішень: проактивна розробка
підзаконних актів, супроводження їх впровадження та моніторинг ефективності.
Люди мають відчувати позитивний ефект від практичної та повної реалізації
окремих реформ.
4. Закріплення керівництва комітетів ВРУ за окремими напрямами Коаліційної
угоди
5. Звітування відповідальних міністрів на раді Коаліції про стан виконання
Коаліційної угоди та Програми дій Уряду (не рідше ніж один раз на два тижні)
6. Залучення Мінінформ для координації роботи з роз'яснення реформ та
висвітлення результатів їх впровадження

