ПРІОРИТЕТИ УРЯДУ

нарощування видобутку вітчизняних
енергоносіїв

створення передумов для синхронізації
Об’єднаної енергетичної системи України
з континентальною європейською
енергосистемою ENTSO-E
впровадження сучасних стандартів
корпоративного управління на підприємствах
паливно-енергетичного комплексу державної
форми власності

Реформа вугільної галузі шляхом:
оптимізації структури державних підприємств
вугільної промисловості
реалізація Концепції реформування та розвитку
вугільної промисловості на період до 2020 року;
виконання програми реструктуризації
(ліквідації) шахт

БЕЗПЕКА ТА ОБОРОНА

заміщення використання дефіцитного
антрацитового вугілля газовою групою вугілля

Децентралізація системи соціальних
послуг та їх розвиток на рівні
територіальних громад

Створення Національної служби здоров’я України
і реформа первинної медичної допомоги

Створення справедливої
системи соціального та
пенсійного страхування

Забезпечення адресності в наданні
державної соціальної допомоги

Розвиток мережі реперфузійних центрів

Забезпечення ефективної
державної соціальної
підтримки населення

Забезпечення захисту прав дітей

Утворення дорожньої
патрульної поліції

Впровадження планування
розвитку спроможностей сил
оборони

Запровадження кримінального
аналізу

Відновлення та розвиток
оборонної інфраструктури

Впровадження нових програм
спеціальної та бойової
підготовки у Нацгвардії

Нарощення обсягів
оснащення Збройних Сил
новими і модернізованими
зразками озброєння та техніки

Модернізація системи охорони
кордону  та розбудова
прикордонної інфраструктури

Нарощення спроможностей
систем логістики та медичного
забезпечення

Створення системи захисту
населення і територій від
надзвичайних ситуацій

Розбудова системи мобілізації
та формування військового
резерву

Автоматизація процесів у сферах міграції та впровадження
електронних сервісів

Підвищення рівня соціального
захисту військовослужбовців

Розвиток програми «Доступні ліки»

Професійне ліцензування лікарської діяльності
Реформа держслужби в МОЗ України

Реформа державних банків
Розвиток системи підтримки малого і
середнього бізнесу
Розвиток ProZorro та ProZorro.Продажі
(запуск малої приватизації, системи ризикменеджменту, рамкових закупівель)
Запуск системи державної підтримки та
просування експорту
Розвиток інноваційної екосистеми
Структурна перебудова обороннопромислового комплексу

Захист та відновлення політикодипломатичним шляхом державного
суверенітету та територіальної
цілісності України

Просування інтересів України
у світі засобами публічної
дипломатії

Завершення реструктуризації міністерств
Впровадження сучасних практик та
інструментів для розробки політик
Сучасні практики управління людськими
ресурсами у державному управлінні
Оптимізація процедур відбору кандидатів та їх
прийому на роботу
Запровадження сучасної інформаційної
системи управління людськими ресурсами та
створення е-кабінету
Запровадження показників ефективності у
державній службі
Сучасні інструменти з електронного
урядування
Запровадження системи електронного
документообігу у 18 міністерствах задля обміну
та погодження нормативних актів
Подальша оптимізація 30 популярних е-послуг
із використанням Mobile ID

Поглиблення співробітництва
України з ЄС та НАТО, залучення
міжнародної допомоги для
проведення реформ

Захист прав та інтересів
громадян України за
кордоном

Економізація зовнішньополітичної
діяльності України

Реформування
дипломатичної служби

Популяризація використання відкритих даних
та гарантування точності понад 30 тис. наборів
даних від 2 тис. органів влади

Забезпечення якості вищої освіти

•

Створення нової системи управління та
фінансування науки

•

Забезпечення національно-патріотичного
виховання

•

Формування здорової нації

•
•

Створення нових можливостей для молоді
Формування позитивного іміджу України у
світовому спортивному русі

Безпечність харчових продуктів та
протиепізоотичні заходи
Розширення ринків збуту

КУЛЬТУРA

Продовження децентралізації                     Дерегуляція будівельної галузі

Масштабне відновлення автошляхів
(планується відремонтувати близько 4 тис. км)
Залучення стратегічних інвесторів
(General Electric, Bombardier, Hutchison Ports, DP World тощо)
Реконструкція регіональних аеропортів та розширення сегменту
бюджетних авіаперевезень
Дерегуляція ринку міжобласних перевезень (безпечний та комфортний
транспорт)
Схвалення пакета інфраструктурного законодавства (Закон про внутрішні
водні шляхи, Закон про залізничний транспорт, Закон про ваговий контроль,
Закон про таксі, Закон про перевезення небезпечних вантажів та ін.)

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА
• Формування та реалізація державної політики у сфері інформаційної безпеки
• Розбудова системи державних стратегічних комунікацій
• Популяризація України у світі
• Інформаційна реінтеграція АР Крим та Донбасу
• Реалізація комунікаційної стратегії #єдинийголос
• Реалізація плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»
• Удосконалення проведення органами влади консультацій з громадськістю
Розвиток мінерально-сировинної
бази
Забезпечення ефективного
та безпечного поводження з
відходами
Запобігання зміні клімату та
адаптація до неї

•

Земельна реформа

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТА ІНФРАСТРУКТУРА

ЕКОЛОГІЯ

Оптимізація структур з ефективними
процедурами

Модернізація професійно-технічної освіти

Розвиток органічного ринку

Збільшення енергоефективності                Розвиток регіонів

РЕФОРМА ДЕРЖСЛУЖБИ ТА
ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ

•

Держпідтримка фермерства та кооперації

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

Удосконалення податкової системи

Забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти

Державна підтримка розвитку тваринництва

ФІНАНСИ ТА ЕКОНОМІКА
Реформа ДФС і митниці

•

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Забезпечення переходу до цивільного Міністерства оборони

Бюджетна реформа

ОСВІТА

диверсифікації шляхів та джерел постачання
первинних енергоресурсів (природного газу,
вугілля, ядерного палива)

Сприяння продуктивній
зайнятості, реформа
ринку праці

СПОРТ

Підвищення енергетичної
незалежності шляхом:

продовження лібералізації ринків
електроенергії та природного газу

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

ЕНЕРГЕТИКА

Впровадження принципів Третього
енергетичного пакета ЄС шляхом:

2018

Збереження природної
спадщини
Належне екологічне
врядування
Стале управління водними
ресурсами

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів

Зміцнення позицій державної мови в культурноінформаційному просторі
Модернізація системи стимулів для культурномистецької діяльності
Створення електронного інформаційного ресурсу
культурної спадщини і культурних цінностей
Модернізація змісту та умов надання мистецької
освіти
Підвищення якості культурних послуг у місцевих
громадах

ЮСТИЦІЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ МИРУ
В СХІДНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
Реформування системи виконання судових рішень
Розвиток он-лайн сервісів
Реалізація загальнонаціонального проекту
«Я МАЮ ПРАВО!»
Вирішення проблемних питань на територіях, що
зазнали негативного впливу внаслідок тимчасової
окупації або збройного конфлікту
Захист прав і свобод внутрішньо переміщених осіб
Вирішення проблемних питань на територіях, що
зазнали негативного впливу внаслідок тимчасової
окупації або збройного конфлікту
Сприяння соціально-економічній інтеграції ВПО,
підвищення їх самодостатності та незалежності з
врахуванням інтересів приймаючих громад
Сприяння усуненню будь-яких проявів дискримінації
ВПО та досягнення соціальної єдності
Реалізація ефективного механізму надання
тимчасового житла для ВПО
Сприяння у реалізації Державної цільової
програми відновлення та розбудови миру в
східних регіонах України

