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Яких цілей необхідно досягнути за допомогою реформ?
Збереження макроекономічної стабільності
Стале економічне зростання

Подолання корупції та встановлення верховенства права
Покращення структури і функціонування державного апарату
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Структура і процедури державного апарату
Проблеми
Відсутність стабільної парламентської більшості та дисципліни серед депутатів партій правлячої коаліції.
Низька ефективність законодавчої роботи та відхилення законопроектів, підготовлених Кабінетом Міністрів України.
Недотримування процедури розгляду законопроектів, які не є ініціативою Уряду.
Недостатня ефективність роботи Кабінету міністрів України з підготовки законопроектів.

Пріоритети
Зміцнення стабільності правлячої коаліції та дисципліни підчас голосувань урядових законопроектів.
Необхідність дотримуватися процедури розгляду урядових законопроектів Верховною Радою і принципыв роботи
Парламенту та урядової коаліції над законопроектами, які не є ініціативою Уряду.
Необхідність розвантаження Уряд від розгляду другорядних справ, що можуть бути вирішені на нижчих рівнях.

Термінові завдання
Впровадження експертного аналізу наслідків пропозиції рішень Уряду перед їхнім прийняттям, а також оцінка
прийняття рішень після факту їхнього прийняття.
Уряд повинен займати позицію щодо проектів законів, поданих групами парламентаріїв.
Проект закону про бюджет має подаватися лише КМУ і цей закон не може змінюватися в першому півріччі.
Проект бюджету повинен охоплювати бюджетний рік і наступні два роки, так, щоб багаторічні видатки мали гарантію
стабільного фінансування.
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Місцеві органи влади і децентралізація
Проблеми
Сповільнення процесу децентралізації з уваги на зовнішні політичні фактори, зокрема прив'язки змін до Конституції,
необхідних для проведення процесу децентралізації до питання врегулювання військових дій на Донбасі.
Незавершеність процесу добровільного об’єднання територіальних громад.

Пріоритети
Зміни закону - ініціативу створення громад має взяти на себе Уряд.
Відхід від вимоги затвердження меж громад Парламентом на рівні закону, це має бути прерогативою КМУ.
Прийняття мінімальних показників щодо розміру громади таким чином, щоб кожна з них була в змозі самостійно
виконувати поставлені завдання, у тому числі була фінансово самодостатньою.

Термінові завдання
Встановлення джерел доходів місцевої влади та підготовка цільового переліку власних завдань самоуправлінь, оцінка
витрат на їхню реалізацію.
Контроль КМУ якості і вартості виконання делегованих завдань органам місцевого самоврядування, вимога
використання єдиних процедур по всій країні.
5

Електронне адміністрування
Проблеми
Відсутність обміну інформацією між різними органами державної влади та інформаційними базами даних про
найбільш важливі процеси, що відбуваються в країні.
Високий рівень корупції пов’язаний з відсутністю адміністративних процедур або їхнього недотримання, що також
стосується процедур функціонування органів контролю та інспекцій.
Вимога особистої присутності в управлінні, необхідність принести низку паперових документів, що мають підтверджувати
факти, описані в заяві, з якою прохач звертається до держави.

Пріоритети

Проведення аналізу існуючих адміністративних процедур, а також розробка додаткових процедур там, де не створені єдині
умови дій.
Необхідність створення центральних реєстрів.
Необхідність прийняття принципу будівництва ІТ-систем централізованого характеру – незалежно від того чи ці
завдання здійснюватиме центральна влада, чи місцева.

Термінові завдання
Адаптація адміністративних процедур, ліквідуючи: вимогу особистої присутності заявника в установі; необхідність
подання документів, які знаходяться в розпорядженні будь-якого державного органу; видачу паперового документа;
оплату в касі установи.
Поділ завдань місцевого самоврядування на завдання, які впливають на функціонування інших органів влади та
автономні завдання.
Одночасна підготовка програмного забезпечення та ІТ-обладнання для всіх виконавців адміністративних процедур.
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Реформа системи правосуддя
Проблеми
Відсутність довіри до системи.
Неспроможність суддів і прокурорів надавати послуги юстиції.
Слабкі гарантії незалежності та підзвітності.
Програма реформування системи правосуддя не базується на емпіричних даних та не вирішує наявних проблем.
Незакінчена реформа прокуратури (була зроблена лише на місцевому рівні).
Нестійка програма безкоштовної юридичної допомоги.

Пріоритетні завдання. Судова реформа
Зміцнення судової юрисдикції на центральному рівні (злиття Верховного суду з вищими спеціалізованими судами)
та на місцевому рівні (створення окружних судів).
Призначення нових суддів Верховного суду - із залученням до обговорення громадянського суспільства.

Пріоритетні завдання. Прокуратура
Проведення комплексного аналізу для визначення розривів між функціями і можливостями установ.
Перегляд реформи прокуратури, здійсненої на місцевому рівні в 2015 році, задля координації з судовою
реформою.
Реалізація комплексної, збалансованої комунікаційної кампанії.
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Антикорупція
Проблеми
Антикорупційна стратегія 2015 слабка та не підкріплена практичними планами дій.
Неефективний моніторинг, оцінка та звітність прогресу і результатів.
Слабка комунікація з громадськістю та зацікавленими сторонами.

Темпи здійснення реформи є одними з найбільш повільних в країні.

Пріоритетні завдання
Нова Антикорупційна стратегія - 2018, що ґрунтуватиметься на всеукраїнському опитуванні. Прозора та інклюзивна.
Підготовлена в кооперації зі всіма гілками влади, представниками приватного сектору та громадянського суспільства.
Онлайн публікація всіх контрактів з використанням державних коштів.
Створення спеціалізованого антикорупційного суду.
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Публічні фінанси. Бюджет
Проблеми
Занадто високий рівень фіскальних видатків відносно ВВП.
Низька ефективність видатків державного сектору.
Низький рівень бюджетної дисципліни.
Високий рівень державного боргу та боргового навантаження.

Пріоритети
Продовження фіскальної консолідації за рахунок скорочення видатків.
Підвищення ефективності видатків за рахунок галузевих реформ та забезпечення прозорості.
Інституційне посилення бюджетної дисципліни.

Термінові завдання
Прийняття збалансованого за рахунок скорочення витрат та реалістичного проекту Державного бюджету.
Реформи фінансування систем охорони здорв’я та освіти, продовження верифікації отримувачів соціальних виплат.
Вступ в силу контрактів з використанням публічних коштів тільки після публікації онлайн.
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Публічні фінанси. Податки
Проблеми
Низька ефективність та високий рівень корупції при адмініструванні податків.
Високий рівень ухилення від податків створює нерівні правила гри.
Спрощена система у нинішньому вигляді є джерелом патології.

Пріоритети
Підвищення ефективності та протидія корупції у сфері адміністрування податків.

Поступове реформування спрощеної системи оподаткування.

Термінові завдання
Прийняття закону щодо комплексної реформи податкового адміністрування.
Загальнообов’язкове впровадження РРО.
Скасування спрощеної системи для юридичних осіб.
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Приватизація та реформа держпідриємств
Проблеми
Українська держава є найбільшим власником підприємств та інших активів в Україні.
o 3612 зареєстрованих держпідприємств (лише 1647 працюючих) у 2015 р.
o Кількість зайнятих ≈ 1 млн. чол.
o Збитки ≈ 117 млрд. грн. (2014 р.), 41 млрд. грн. (2015 р.)
o Активи ≈ 1.2 трлн (енергетика 62%, інфраструктура 29% )

Низька ефективність управління.
Величезні можливості для зловживання та банальної корупції.
Приватизація:
o За останні 11 років не приватизовано жодного великого підприємства (у т.ч. за 2,5 роки після Революції Гідності)
o Амбітні приватизаційні плани (17,1 млрд. грн.) не виконуються
надходження у 2015 р. < 1% від плану, 2016 р. < 1% від плану
o Гігантський апарат: ФДМУ (більше, ніж 2000 осіб) + профільні міністерства
Реформа корпоративного управління держпідприємств:
o Показала багатообіцяючий старт у 2015 р. (Нафтогаз), але не завершено!
o Новий закон про корпоративне управління (аудит, розкриття інформації, наглядові ради).
Необхідно прописати процедури та подальші законодавчі зміни (фінансові плани, дивіденди).
o Призначення керівників підприємств блокується.
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Приватизація. Головні пріоритети
Приватизація держпідприємств, запланована на 2015/2017 рр., не потребує участі Парламенту:
Одеський припортовий завод (ОПЗ), Турбоатом, Електроважмаш, Центренерго, шість обленерго тощо.
Ще близько 800 працюючих держпідприємств дозволено до приватизації.
Приватизувати! (не потребує законодавчих змін)
Дозволити великим підприємствам продаж непрофільних активів.
Список підприємств, які за законом не підлягають приватизації, необхідно радикально скоротити:
Ощадбанк, Укрексімбанк, Укрпошта, Укрзалізниця (рухомий склад), Укргазвидобування тощо.
Єдина політика приватизації (спосіб приватизації, залучення радників тощо):
o Держпідприємства, які не буде приватизовано.
o Великі підприємства, які можна приватизувати, але які треба реструктуризувати перед початком приватизації.
o Великі підприємства, які не потребують реструктуризації, але для яких потрібно залучити радників.
o Невеликі підприємства, які можна приватизувати і які не потребують ані реструктуризації, ані залучення радників.
o Решту підприємств, до яких не існує інтересу з боку інвесторів, слід ліквідувати (активи слід продати на публічному
тендері).
Інституційні зміни:
o Стимули/відповідальність ФДМУ (сьогодні має великі стимули не приватизувати). Якщо неможливо змінити,
звузити функції ФДМУ лише до малої приватизації.
o Встановити чіткі терміни (напр., два–три місяці) для передачі держпідприємств із приватизаційного списку до
Фонду. Якщо профільне міністерство не встигає, підприємство автоматично переходить до ФДМУ.
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Корпоративне управління. Головні пріоритети
Розблокувати процес призначення керівників держпідприємств
o Підписання контрактів.
o Склади конкурсних комісій.
o Вимоги до кандидатів (напр., вимога про українське громадянство).

Першочергові
o Електроважмаш
o Укрспирт
o Центренерго
o Укренерго

o
o
o
o

Аеропорт Бориспіль
Маріупольський МТП
Укрхімтрансаміак
КБ «Південне»

Активізувати реформу корпоративного управління на рівні підприємств:
o Політика власності та критерії оцінки роботи наглядової ради.
Першочерговий пріоритет: Нафтогаз. Далі – Укрзалізниця, Укрпошта тощо.
o Процедури призначення наглядових рад (критерії створення, вимоги до членів).
o Фактично створити незалежні наглядові ради в 10-15 великих підприємствах.
o Корпоратизувати унітарні підприємства.
Державні банки (Ощадбанк та Укрексімбанк):
o Розділити функції держави як власника і «полісімейкера»
(усунути конфлікт інтересів профільного міністерства)
o Ізолювати держбанки від політичного втручання в їх діяльність.
o Створити реально незалежні наглядові ради (подати законопроект від КМУ).
Реформа корпоративного управління на рівні законодавства (принципи ОЕСР):
o Рівні правила гри для державних та приватних підприємств.
o Прояснити питання про права власності у дочірніх компаніях держпідприємств.
o Прояснити питання виплати дивідендів.
o Фінансові плани держпідприємств затверджуються їх радами директорів, а не КМУ.
o Заборонити політичне втручання у діяльність держпідприємств.
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Демонополізація (1)
Проблеми
Деякі сектори в Україні монополізовано, але бракує надійних даних про реальний стан.
Є підозри, що монополізація іноді пов’язана із привілеями (SAGSUR розпочала дослідження цієї теми).
o Вірогідні кандидати: природні монополії та суміжні ринки (напр., енергетика).
o «Захоплення» регулятора та «захоплення» бюджету.
Немає політики розвитку конкуренції.
Немає інституту незалежного регулятора як такого (енергетика, транспорт тощо).
Надмірне регулювання з боку держави.
Надмірна присутність держави в економіці (у т.ч. провалена приватизація).

Ринок газу
Газпром зловживає своїм монопольним становищем:
o Як монопольний постачальник – цінова дискримінація ЄС/Україна.
o Як монопсоніст (єдиний покупець послуг з транзиту газу) – здійснює тиск.
Регіональні дистриб’ютори газу:
o Є підозри, що облгази сконцентровано в руках однієї групи – вона зацікавлена у збереженні монопольної
позиції, може створювати перешкоди для входу нових постачальників.
o Велика заборгованість цієї групи перед Нафтогазом.
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Демонополізація (2)
Електроенергія і теплова генерація
Існуюча модель оптового ринку базується на принципі єдиного покупця  штучна монополізація при великому
потенціалі для конкуренції (запровадити Третій енергопакет, рівні правила гри без преференцій).
Запровадити прозорий механізм формування оптової ціни на електроенергію на основі рівноправного ставлення до
виробників/імпортерів.
Запровадити прозорe регулювання тарифів на вироблення електроенергії ТЕС (на основі рівноправного ставлення).
Суттєво спростити механізм приєднання до електромереж.
Скасувати крос-субсидіювання (за рахунок промисловості) в електроенергетиці.
Запровадити стимулююче тарифоутворення в електроенергетиці.
Запровадити ринок енергетичного вугілля, закрити збиткові шахти (в т.ч. скасувати субсидії).

Потенційно олігополізовані сектори (потрібен аналіз):
Лікарські засоби (референтні ціни, реімбурсаційна система, медичне страхування).
Авіаперевезення (бронювання частот, доступ до аеропортів).
Транспорт (незалежний регулятор).
Морські порти (методологія тарифів, незалежний регулятор).
Видобуток газу (кілька олігархічних груп).
Роздрібна торгівля.
Будівництво та утримання доріг.
Оптова торгівля тютюновими виробами.
Водопостачання та каналізація.
Банківські послуги для фізичних осіб.
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Дерегуляція и покращення бізнес-середовища
Проблеми
Бюрократична дозвільна система і складні адміністративні процеси.
Корумповані контролюючі органи.
Неефективний механізм прийняття рішень дозвільної та контролюючої системи.
Незахищена приватна власність.
Немає персональної відповідальності держслужбовців у разі перевищення службових повноважень.

Пріоритети
Прискорити процес дерегуляції підприємницького середовища.
Знизити кількість контролюючих органів і впровадити ефективну та прозору систему контролю.
Підняти Україну в рейтингу Doing Business.
Недоторканність приватної власності як двигуна розвитку і прогресу.

Термінові завдання
Впровадити Постанову Кабінету Міністрів № 442 від 10 вересня 2014 по оптимізації контролюючих органів в життя.
Зробити інвентаризацію всіх контролюючих органів та оптимізувати їх по функціональності та ефективності.
Впровадити Постанову Кабінету Міністрів № 615-р щодо впровадження дерегуляції.
Зробити інвентаризацію всіх дозвільних процедур та вжити заходів на подальше спрощення дозвільних процедур.
Впровадити персональну відповідальність держслужбовців в разі перевищення службових повноважень.
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Реформа енергетичного сектору
Проблеми
Монополізація ринку і його непрозорість.
Технічна і моральна зношеність та неефективність виробничих потужностей і розподільних мереж.
Неефективність споживання енергії.
Відсутність довгострокової стратегії та координації реформістських кроків в перехідному періоді.

Пріоритети
Створення незалежного і компетентного регулятора ринку.
Лібералізація всіх сегментів ринку з поступовим зміцненням його нормативної, технічної та комерційної
прив’язки до європейського ринку.
Координація реформи «Нафтогазу» і приватизація енергетичних підприємств, в т.ч. всіх вугільних шахт.

Термінові завдання
Прийняття необхідних законів, у т.ч. про ринок електроенергії, умови роботи в комунальній енергетиці.
Почати з реформи системи субсидій - введенням кліматичного чинника до їх обчислення. Переглянути систему
платежів в комунальній енергетиці як умову впровадження програм енергоефективності (Фонд).
Зміцнення автономії «Укртрансгазу» в перехідному періоді.
Вжити заходів щодо стимуляції домашнього видобутку газу і нафти шляхом спрощення адміністративного і податкового
навантаження. Прийняти умови економічно-доцільного видобутку вугілля.
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Земельна реформа
Проблеми
Ринок землі заморожений в Україні вже 15 років.
Власники паїв не можуть розпоряджатися своєю землею.
Немає мотивації інвестувати в розвиток сільського господарства, обробляючи чужу землю.
Низька врожайність сільського господарства в Україні.
Велика частка землі знаходиться в тіньовому обороті.

Пріоритети
Відкрити ринок землі в Україні.

Термінові завдання
Прийняти проект Закону про обіг сільськогосподарської землі, включаючи скасування мораторію на продаж с/г земель до кінця
2016 року
Узгодити прийнятні обмеження й ефективний прозорий механізм з купівлі - продажу с/г земель.
Закінчити інвентаризацію всієї державної с/г землі, а також реалізувати інвентаризацію всієї приватної землі с/г призначення.
Припинити тіньове використання державних і приватних с/г земель.
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Реформа охорони здоров’я
Проблеми
Розділеність системи охорони здоров’я: більшість підпорядковується Міністерству охорони здоров’я, проте інші
відомства можуть мати власні структури охорони здоров’я.
Відсутність адаптації ресурсів в медичних цілях - бюджет лікарень залежить від кількості ліжок, а не від кількості пацієнтів
або витрат на лікування.
Невідповідність закону реальному життю: згідно з конституцією, медпослуги є безкоштовними; на практиці майже всі
вони платні.

Пріоритети
Забезпечення фінансування медичних послуг з бюджету в обмеженому діапазоні послуг, адаптованих до поточних
фінансових можливостей держави.
Прийняття принципу, що гроші призначатимуться на пацієнта.
Забезпечення можливості вибору медичного закладу.
Створення державної комісії, яка встановлює уніфіковані для всієї країни ціни на медичні послуги, на основі аналізу
співвідношення медичних результатів до вартості лікування.

Термінові завдання
Введення поетапності проведення реформи до: 2017 - рівень сімейного лікаря; 2018 - рівень лікаря-спеціаліста; 2019 рівні загальної та спеціалізованої лікарень.
Широке впровадження ІТ-систем.
Внесення змін до закону «Основи законодавства України про охорону здоров'я» з правками.
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