ПІДСУМКИ РОБОТИ

за 2021 рік
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Міністерство економіки

Рекордний номінальний ВВП за всю історію
незалежної України понад 195 млрд доларів США.
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Найбільший обсяг експорту товарів за останні 9
років - 68,24 млрд доларів США.
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МІНІСТЕРСТВО
ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНИ

Антикризові програми підтримки українського
бізнесу. За останній рік антикризові програми
підтримки бізнесу та громадян склали 14,5 млрд грн
(виплати по 8 тисяч гривень в “червоних” зонах, а
також запуск програми єПідтримка).

Залучення інвестицій та покращення інвестклімату. У 2021 році
іноземні інвестиції стали рекордними за останні 5 років (5,5
млрд доларів за підсумками 11 місяців 2021 року). Запровадження
держпідтримки великих інвестиційних проєктів, завдяки чому
до UkraineInvest звернулось 27 інвесторів з інвестиційними
проєктами на суму понад 2 млрд доларів. Мережу
індустріальних парків у 2021 році розширено з 45 до 52 одиниць.

Цифровізація дозвільної сфери. Запроваджено
першу чергу Єдиної електронної системи
дозвільних документів – “Е-дозвіл”. Наразі
здійснюються процедури ліцензування для 13 видів
господарської діяльності.
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Приватизація та ефективне управління
держвласністю. Продовжується курс на зменшення
ролі держави в економіці. У 2021 році держава
отримала понад 5 млрд грн від приватизації,
що більше, ніж сумарно за 2014-2019 роки.
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Міністерство цифрової трансформації

Розвиток публічних (електронних) послуг. На порталі
та в застосунку Дія додалось понад 20 електронних
послуг. У мобільному застосунку Дія українцям
доступно 9 держпослуг та 15 цифрових документів.
Якщо наприкінці 2020 року застосунком Дія
користувалися 2,5 млн українців, то сьогодні ця цифра
вже зросла до більш ніж 12 мільйонів. У 2021 році Україна
стала першою державою світу, у якій цифрові паспорти
в смартфоні стали повними юридичними аналогами
звичайних документів. Українські COVID-сертифікати
отримали визнання в ЄС. Запущено революційну
технологію Дія.Підпис та найшвидшу реєстрацію бізнесу
у світі — автоматичну реєстрацію ФОП.
Стимулювання цифрової економіки та підтримка
бізнесу. Створено Офіс з розвитку підприємництва
та експорту. Посилили екосистему підприємництва:
у межах національного проєкту Дія.Бізнес відкрили
7 нових центрів підтримки підприємців, тож тепер 11
центрів Дія.Бізнес працюють по всій Україні. Ухвалено
законопроєкт про оподаткування в Дія City, який
дозволить компаніям будувати прозору корпоративну
структуру та мати кращий доступ до інвестицій. У межах
Дія City створюється одна з найвигідніших податкових
систем для IT у Європі.
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Розширено можливості доступу до широкосмугового Інтернету
в сільській місцевості. У більш ніж 2600 населених пунктів уперше
з’явилася інфраструктура широкосмугового доступу до Інтернету.
Близько 850 тисяч людей отримали можливість під’єднатися
до швидкісного Інтернету. Більш як 6 тисяч закладів соціальної
інфраструктури були вперше підключені до швидкісного Інтернету.
Понад 3,2 млн українців отримали 4G вперше (9,6 тис. населених пунктів).
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Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг. Мережа
ЦНАПів зросла удвічі – до 2700 точок доступу. Затверджено перелік
адміністративних послуг, які є обов’язковими для надання через ЦНАП.
Займаємося трансформацією ЦНАПів у нові та сучасні Дія.Центри.
Це one stop shop з усіма необхідними адмінпослугами, що працюють
за 12 стандартами якості. Таких Дія.Центрів уже 19. Запустили першу
всеукраїнську оцінку якості адмінпослуг. 93% громадян задоволені
сервісом у ЦНАП за результатами першого місяця дослідження.
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Розширено інфраструктуру для підвищення рівня цифрових навичок
громадян. У 2021 доці досягнули першого мільйона користувачів
онлайн-платформи Дія.Цифрова освіта. Портал відвідали 3,5 млн
користувачів. Презентували 29 освітніх серіалів на платформі Дія.
Цифрова освіта. Загалом доступно вже понад 70 освітніх серіалів.
Ще 4200 хабів цифрової освіти зареєструвалися за рік. Разом із
партнерами передали 3900 комп’ютерів бібліотекам у селах і ОТГ.
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Укладено угоду про Спільний авіаційний простір із ЄС.
«Авіаційний безвіз» із Євросоюзом – це лібералізація
авіаперевезень, розширений доступ українських
перевізників на ринок ЄС та європейських перевізників
– на ринок України, збільшення географії польотів,
більша конкуренція і, як наслідок, здешевлення квитків.
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Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської
та євроатлантичної інтеграції
2

Розпочато процес оновлення Угоди про асоціацію
з ЄС. Початок переговорів із Європейським Союзом
щодо перегляду торговельних додатків Угоди
для покращення доступу українських товарів на
європейські ринки. Загальний прогрес виконання
Угоди про асоціацію досяг 60%.

Поглиблено співпрацю з НАТО. Розроблено Дорожню карту участі
України у Програмі розширених можливостей: інтенсифікація
спільних із НАТО навчань, обмін інформацією, кіберзахист,
кібербезпека та інше. Поглиблено співпрацю у питаннях
взаємосумісності ЗСУ та сил держав-членів НАТО. Альянс
підтвердив на Саміті в Брюсселі, що Україна буде членом НАТО.

Прогрес щодо підготовки до «промислового», «митного»
та «енергетичного» безвізів із ЄС. Запущено роботу
електронної транзитної системи (NCTS) у національному
масштабі. Сертифіковано «Укренерго» як оператора системи
передачі європейського зразка. Запущена друга фаза
оціночної місії ЄС для отримання «промислового безвізу».
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Наукова та культурна співпраця з ЄС. Укладено Угоду
про участь України у програмі з досліджень та інновацій
«Горизонт Європа», а також у програмі «Креативна
Європа» (2021-2027). Це дозволить українським ученим
та митцям отримати співфінансування на свої проєкти
від європейських інституцій.
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Міністерство соціальної політики
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Справедливі субсидії для українців. Завершено реформу
монетизації житлових субсидій. Тепер вони повністю
виплачуються у грошовій готівковій формі.
Для забезпечення вчасної виплати підтримки програму
субсидій збільшено на 12 млрд грн.

Підтримка малозабезпечених сімей.
Середній розмір державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім’ям зріс на 44%
у порівнянні з аналогічним періодом минулого
року. Так, у першому півріччі 2020 р. середній
розмір державної соціальної допомоги становив
3807 грн, а у першому півріччі 2021 р. – 5478
грн. Для багатодітних сімей такий розмір зріс
на 40% (з 4602 грн до 6451 грн відповідно).
Соціальні стипендії підвищено на 1200 грн. Для
підготовки до навчального року багатодітним
малозабезпеченим родинам виплачено по 2000
грн на кожну дитину (від 6 до 18 років).
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Цифровізація соціальних послуг. У 2021 році розпочато роботу
нової Єдиної інформаційної системи в соціальній сфері, що
дозволить автоматизувати всі процеси в галузі, зменшити час
отримання послуг та забезпечити їх кращу адресність. Система
дозволить економити для держбюджету близько 10 млрд грн
щорічно на процесингу соціальних послуг.
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Інклюзивність для осіб з інвалідністю. Запрацював
Електронний кабінет особи з інвалідністю.
Електронний кабінет особи з інвалідністю
забезпечує зручний оперативний спосіб подачі
пакету документів для забезпечення технічними
та іншими засобами реабілітації онлайн.
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Системне підвищення пенсій. Протягом 2021 року Уряд 10 разів
підвищував пенсії для різних категорій пенсіонерів. Завдяки
цьому середня виплата зросла до 4 тисяч гривень. Суттєво
підвищено пенсії військовим пенсіонерам та чорнобильцям.
Вперше з 2014 року середня пенсія перевищила фактичний
прожитковий мінімум.
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Протидія COVID-19. З початку року в Україну
поставлено більш ніж 40 млн доз різних вакцин.
Понад 44% дорослих українців пройшли повний
курс щеплення. На фінансування протидії
коронавірусу у 2021 році витрачено більш як
35 млрд грн, які були спрямовані на доплати
медикам, забезпечення кисневим обладнанням,
тестування й інші заходи.
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Міністерство охорони здоров’я
2

Капітальні інвестиції в медицину. На потреби екстреної медичної
допомоги та закупівлю обладнання для закладів охорони здоров’я
було виділено понад 2 млрд грн. Загалом законтрактовано понад
800 одиниць автомобілів швидкої допомоги, закуплено 24 одиниці
ангіографів, за рахунок урядової субвенції в регіонах закуплено
понад 80 цифрових рентген-апаратів, також закуплено та поставлено
обладнання для збільшення спроможності лабораторних центрів з
контролю та профілактики хвороб.

Запущено нові електронні сервіси, завдяки яким пацієнти мають
можливість отримувати якісні, безпечні та доступні послуги. У
2021 році успішно реалізовано низку цифрових проєктів, серед
яких: е-лікарняні (наразі сформовано понад 3,8 мільйона медичних
висновків), електронні рецепти на інсуліни, COVID-сертифікати

Розширено програму «Доступні ліки». Програма
розширилася на 50%, і нею вже скористалися понад 3
млн пацієнтів. В оновленому переліку урядової програми
– понад 430 препаратів. Крім того, інсулін можна
отримати за електронним рецептом. Понад 725 тисяч
пацієнтів уже скористалися цією послугою.
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Розвиток напрямку трансплантації. Рекордну кількість трансплантацій
– понад 300 – провели українські лікарі протягом 2021 року. Це вдвічі
більше, ніж у 2020 році, і майже вчетверо більше, ніж у 2019 році. Крім
того, у 2021 році вперше в Україні: пересадили серце дитині, здійснили
трансплантацію легень, виконали симультанну трансплантацію
(одночасна трансплантація одразу двох органів – серця і нирки).
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Міністерство інфраструктури
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Оновлення дорожньої інфраструктури в межах програми
Президента «Велике будівництво».
Відновлено понад 7 тис. км доріг, збудовано та
відремонтовано 350 мостів.
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Розвиток державно-приватного партнерства. Розпочато
підготовку з реалізації проєктів дорожніх концесій. У 2022 році
заплановано будівництво автодороги Краковець – Броди – Рівне,
яка стане першим проєктом державно-приватного партнерства
у сфері будівництва та експлуатації доріг. У грудні завершено
передачу в концесію двох українських морських портів: «Ольвія»
та «Херсон». Загальний обсяг інвестицій на найближчі 3,5 роки
лише за цими двома проєктами — майже 2 млрд грн.
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Реформи безпеки на транспорті. З 1 жовтня запрацювала
автоматична фіксація порушень габаритно-вагового контролю
(ГВК) з допомогою майданчиків зважування-в-русі (WiM).
Завдяки запровадженим змінам загальна кількість порушень,
пов’язаних із перевищенням габаритно-вагових норм,
зменшилась уже в 30 разів. Також триває реорганізація
Укртрансбезпеки та відбір нових інспекторів.
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Розвиток внутрішніх авіаперевезень.
Дано старт створенню українського державного
авіаперевізника Ukrainian National Airlines (UNA), а
також розроблено бізнес-модель компанії. Стартувало
будівництво у Міжнародному аеропорту «Дніпро».
Продовжується модернізація регіональної мережі
авіахабів, зокрема в таких містах як Рівне, Чернівці,
Вінниця, Житомир, Київ, Полтава, Дніпро, Запоріжжя,
Кривий Ріг, Херсон, Одеса.
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Розвиток залізничного сполучення. Оновлення рухомого
складу «Укрзалізниці» завдяки замовленням на
українських вагонобудівних підприємствах. Зокрема
йдеться про запуск нових дизель-поїздів виробництва
Крюківського вагонобудівного заводу. Електрифікація.
Завершено електрифікацію 11 кілометрової ділянки
на новому маршруті Київ — Васильків, якого жителі
міста чекали 25 років. А також у листопаді збудовано
нову ділянку Чорноморська — Берегова, яка оптимізує
вантажопотік до найбільших українських портів.
Ефективне управління. 2021 рік «Укрзалізниця»
завершила з прибутковими показниками. Вперше за
довгий час підвищено тарифи на вантажні перевезення.
Електроенергія нарешті закуповується напряму, а не через
компанії-посередників.
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Міністерство розвитку
громад та територій

Впровадження масових проєктів у сфері енергоефективності. Розпочинається спільний з ЄІБ проєкт
«Енергоефективність громадських будівель» на суму 300
млн євро. У межах реалізації проєкту «Енергоефективність
у громадах» укладено Угоду з німецьким державним
банком «Кредитна установа для відбудови» (KfW), а також
Житомирською та Запорізькою міськими радами на майже
27 млн євро. Забезпечено реалізацію державної програми
від Фонду енергоефективності — «Енергодім», яка
дозволяє проводити заходи з енергомодернізації житлових
будинків за кошти з державного та місцевого бюджетів. У
2021 до програми долучились 542 ОСББ (понад 78 тис.
українських родин).

Створення умов безбар’єрного та інклюзивного
простору в регіонах.
На виконання завдання Президента України затверджено
Національну стратегію зі створення безбар’єрного
простору до 2030 року та відповідний план заходів для
її реалізації. Затверджено зміни до основоположних
Державних будівельних норм «Інклюзивність будівель
та споруд». Для посилення доступності будівель у 2021
році внесено зміни до 23 ДБНів. Розпочато моніторинг та
оцінку інклюзивності об’єктів.
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Дерегуляція та е-послуги у сфері містобудування.
Створено та забезпечено функціонування Державної інспекції
архітектури та містобудування України (ДІАМ). Затверджено
Порядок ведення Єдиної державної електронної системи у сфері
будівництва (ЄДЕССБ). За 2021 рік забезпечено доступність 14 нових
послуг у сфері будівництва на порталі «Дія», за якими подано більш
ніж 50 тисяч заявок.

4

Продовження реформи децентралізації.
На початку реформи власні доходи місцевих бюджетів у 2014 році
складали понад сто мільярдів гривень.
Сьогодні Держбюджетом на 2022 рік прогнозовано очікується
437 млрд грн, що на 87 млрд грн більше у порівнянні з 2021 роком.
Плановий обсяг доходів місцевих бюджетів складає 350 млрд грн.

5

Укладено Меморандум з місцевою владою щодо сталого
проходження опалювального сезону.
Домовленості дозволили зберегти вартість теплопостачання та
гарячої води для населення на рівні минулого опалювального сезону.
В умовах світової енергетичної кризи та надвисоких цін на газ в
Європі, тарифи на газ для громадян України складають нижче
8 гривень за кубометр.

ТОП-5 ДОСЯГНЕНЬ
1

Запроваджено систему аеромедичної
евакуації, яка дозволяє оперативно доставляти
важкохворих пацієнтів до необхідного
медичного закладу з будь-якого, навіть
найвіддаленішого куточка країни.
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Міністерство внутрішніх справ
2

Безпека громадян. Впроваджено підхід community polіcing, шляхом
реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади» та розбудови
«поліцейських станцій» у населених пунктах. Запроваджено
автоматизовану систему обліку дій із затриманими особами (Custody
Records) в органах (підрозділах) поліції. Це дасть змогу покращити
захист та гарантування дотримання прав затриманих осіб.

Безпека дорожнього руху. На кінець 2021 року в Україні встановлено
майже 40 тисяч систем відеофіксації. Використання комплексних
інтелектуальних систем відеоспостереження з потужною аналітичною
складовою покращує ефективність роботи працівників та забезпечує
високий рівень громадської безпеки й порядку на всіх територіях
населених пунктів і автошляхах держави.

Посилення пожежної безпеки. У 2021 році закуплено 68
пожежних автомобілів для пожежогасіння й рятування людей
та 1750 комплектів спеціальних захисних костюмів. Отримано
міжнародну технічну допомогу на суму понад 78 млн гривень
для переоснащення та модернізації підрозділів ДСНС, а також
покращення побутових умов рятувальників.

5

Підвищено рівень соціального захисту
військовослужбовців Національної гвардії,
забезпечено житлом військовослужбовців та
членів їхніх сімей. Побудовано 2 житлові будинки,
придбано 73 квартири. Забезпечено житлом
180 сімей військовослужбовців.

ТОП-5 ДОСЯГНЕНЬ
1

Забезпечення макрофінансової та макроекономічної
стабільності. За 11 місяців 2021 року дефіцит
держбюджету склав 1,4% ВВП. Доходи загального
фонду державного бюджету за підсумками 2021 року
зросли проти 2020 року на 23,5% (+206,5 млрд грн)
до 1084,1 млрд гривень.

3

4

Міністерство фінансів
2

Запровадження середньострокового бюджетного планування.
Схвалено Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, яка визначає
середньострокові бюджетні рамки та забезпечує узгодженість
бюджетного і стратегічного планування. На її основі затверджено
Середньострокову стратегію управління державним боргом, який
за 3 роки має зменшитися на 10% до 47% ВВП.

Запуск програми доступного іпотечного кредитування. У березні
відбувся запуск програми «Доступна іпотека 7%». На кінець року
укладено понад 1300 договорів на 1,145 млрд грн. Крім того, Уряд
збільшив статутний капітал «Укрфінжитла» на 20 млрд грн, аби
забезпечити якнайбільше українських родин власними домівками.
Також було створено умови, аби медпрацівники могли придбати житло
завдяки інструменту фінансового лізингу під 5%.

Співробітництво з міжнародними фінансовими інституціями.
Продовжено співпрацю з МВФ. Україна отримала другий транш
у розмірі 700 млн доларів. Також одержано другий транш
макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 600 млн євро. Крім
того, від Світового банку, ЄІБ, ЄБРР були надані грантові та
кредитні кошти на реалізацію проєктів із підтримки економіки,
освіти, медицини, інфраструктури тощо.

5

Реформа митниці. Запроваджено спеціальні спрощення
та переваги для сумлінних підприємств – програму АЕО,
що дозволятиме тим, хто має авторизацію, за лічені хвилини
проходити митницю. Триває етап застосування режиму
спільного транзиту та NCTS, що створює передумови
для отримання Україною в найближчий рік так званого
«митного безвізу» з ЄС.

ТОП-5 ДОСЯГНЕНЬ

Міністерство закордонних справ

1

Перша за 30 років Стратегія зовнішньополітичної діяльності
України. Цей стратегічний документ, розроблений МЗС на
доручення Президента України Володимира Зеленського,
визначив цілі, пріоритети та напрями зовнішньої політики на
середньострокову перспективу. Стратегія дозволить будувати
довгострокову роботу на досягнення амбітних результатів.
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2

Візит Президента Володимира Зеленського до США і побудова
довірливих відносин з новою адміністрацією Джозефа Байдена.
Ми досягли безпрецедентного рівня стратегічного партнерства
Україна-США, уклали понад 20 нових угод, розблокували
Комісію стратегічного партнерства, підписали нову Хартію
стратегічного партнерства і збільшили обсяги підтримки.

Створення Асоційованого тріо. З метою розвитку гнучкої
системи регіональних альянсів і утвердження регіонального
лідерства України ми створили в Києві Асоційоване тріо
з Грузією та Молдовою, за пів року вивели новий формат
на рівень самітів глав держав та урядів і добилися його
офіційного визнання з боку ЄС. Ми також вивели на
рівень лідерів Люблінський трикутник (Україна, Польща,
Литва), посилили військово-політичну співпрацю в рамках
Квадриги (Україна-Туреччина). Україна вперше взяла участь
у міністерській зустрічі Центральноєвропейської п’ятірки та
зустрічі союзників східного флангу НАТО, вперше за понад
70 років очолила Дунайську комісію і стала першою в історії
країною з-поза меж ЄС, яка головує в Стратегії ЄС щодо
Дунайського регіону.

3

Створення Кримської платформи. За ініціативи Президента
України Володимира Зеленського МЗС створило перший
міжнародний формат повернення Криму та протидії загрозам
тимчасової окупації РФ українського півострова. Інавгураційний
саміт Кримської платформи став наймасштабнішим міжнародним
заходом у столиці України за всі роки незалежності, у ньому взяли
участь 46 високих іноземних делегацій, які схвалили Декларацію
Кримської платформи. Зафіксували підтримку Кримської
платформи у низці резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

5

Створення нових економічних можливостей для українських
компаній за кордоном та експансія українського експорту.
Українські дипломати разом з Держпродспоживслужбою
відкрили або відновили доступ на іноземні ринки для 81 групи
українських товарів у 21-й країні світу. 202 українські компанії
розпочали експорт або відкрили представництва за кордоном
за сприяння українських посольств. МЗС створило цифрову
платформу NAZOVNI, яка надає українському бізнесу
зручний доступ до економічних можливостей за кордоном.

ТОП-5 ДОСЯГНЕНЬ
1

Сформовано комплекс документів оборонного планування
для країни. Вперше затверджено Стратегію воєнної безпеки
України. Розроблено Стратегічний оборонний бюлетень.
Вперше схвалено План оборони України, у якому реалізовано
філософію всеохопної оборони держави. Створено нормативну
базу для розгортання Сил територіальної оборони ЗСУ.
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Міністерство оборони

2

Новий рівень міжнародного співробітництва. Укладено
угоди із США, Великою Британією, Туреччиною, Швецією
та іншими державами щодо розвитку партнерства у сфері
оборони, включно щодо спільного виробництва озброєнь
та військової техніки. Українська армія поповнювалася
безпілотними комплексами Bayraktar.

Інвестиції у нові спроможності українського війська.
Здійснюється будівництво корветів типу ADA, літаків АН178-100Р, активізовано виробництво ракетних комплексів
«Нептун» та озброєння, що складе ракетний щит держави.

Поставки озброєння і техніки. ЗСУ отримали
понад 3 тисячі основних зразків озброєння, військової
та спеціальної техніки, до 4 мільйонів боєприпасів
та ракет різного призначення, близько 3 тисяч приладів
нічного бачення.

5

Розбудова об’єктів інфраструктури для ЗСУ.
Збудовано 22 казарми поліпшеного планування та 29
об’єктів комунального призначення. Поставлено у війська
215 малогабаритних польових модулів для розміщення
особового складу. Повернуто в користування МОУ
земельних ділянок площею 8 тисяч гектарів.

ТОП-5 ДОСЯГНЕНЬ

Міністерство енергетики

1

Формування європейського ринку електроенергії. Успішно
сертифіковано оператора системи передачі «Укренерго», що надає
зелене світло для «енергетичного безвізу» з ЄС (синхронізації
української енергомережі з європейською ENTSO-E).
Україна планує таке приєднання вже у 2023 році. У 2022 р. Україна
головує в Енергетичному співтоваристві.

2

Розвиток атомної генерації. «Енергоатомом» було укладено угоди
з компанією Westinghouse про побудову нових 5 енергоблоків
за технологією AP1000. Першим проєктом стане будівництво 2
енергоблоків на Хмельницькій АЕС. У грудні 2021 року атомні станції
працювали на історичному максимумі; вперше Запорізька АЕС –
найбільша у Європі – запрацювала всіма 6-ма блоками та вийшла
на свою максимальну потужність. В опалювальний сезон працюють
14 атомних енергоблоків із 15-и. Завдяки розбудові ЦСВЯП Україна
позбудеться залежності від РФ щодо зберігання відпрацьованого
ядерного палива та буде заощаджувати щорічно 200 млн доларів.

3

Будівництво нових потужностей. Дністровська ГАЕС стала однією з
найбільших у Європі завдяки введенню в промислову експлуатацію
четвертого гідроагрегата. Пуск третього гідроагрегата Ташлицької ГАЕС
– це додаткова маневрова потужність для енергосистеми у 150 МВт.
Було введено в роботу перші два бризкальні басейни для покращення
охолодження ядерних енергоблоків Южно-Української АЕС. Це
дозволить збільшити обсяги виробництва електроенергії ЮУАЕС у
теплу пору року.

4

Український «зелений курс». Єврокомісія визначила Україну
як пріоритетного партнера в Ініціативі «зеленого» водню
для Європейського зеленого курсу. Розроблено проєкт
дорожньої карти виробництва та використання водню в
Україні. Україна єдиною з країн континентальної Європи
була запрошена до ініціативи Net Zero World. Україна стала
рівноправним партнером ініціативи, що пропонує поглиблену
співпрацю в атомній енергетиці. Підготовлено до старту
з 2022 року щонайменше два проєкти з трансформації
вугільних регіонів (у Червонограді та Мирнограді); за
сприяння ЄБРР, урядів Великої Британії та Німеччини
розпочато підготовку ще 6 пілотних проєктів.

5

Зниження тарифів на електроенергію та стабільні тарифи на
газ. Вперше в Україні запрацювала фінансова модель ПСО,
яка стабілізувала фінансовий стан державної генерації та
дозволила їй посісти пріоритетну позицію на ринку. Завдяки
запровадженню нового механізму ПСО з 1 жовтня тарифи на
електроенергію для 80% українських родин були знижені до
1,44 грн за кВт-год. Річні газові продукти, що стали доступні
для населення з травня, забезпечили для українців у 4-5
разів нижчу ціну за газ, ніж європейська біржова ціна. Такі
тарифи для наших громадян залишаться без змін на весь
опалювальний сезон.

ТОП-5 ДОСЯГНЕНЬ
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2

Міністерство у справах ветеранів

Рекордна фінансова підтримка ветеранів. За ініціативи
Мінветеранів вперше Бюджетна декларація містить окремий
абзац державної політики у справах ветеранів. Рекордну
суму в державному бюджеті передбачено на покращення
житлових умов для ветеранів. У 2021 році спрямовано
виплату грошової компенсації на житло для 659 ветеранів
війни. Повністю закрита потреба в житлі для постраждалих
учасників Революції Гідності та родин Героїв Небесної Сотні.
У 2022 році Державним бюджетом передбачено 5,5 мільярдів
гривень на житлові субвенції, що дозволить забезпечити
житлом 4 тисячі родин захисників, серед яких – ветерани, які
водночас є внутрішньо переміщеними особами.
Добровольці-захисники визнані на державному рівні.
Продовжено роботу з визнання на державному рівні
захисників-добровольців. У 2021 році Міжвідомчою
комісією, яка утворена Мінветеранів, надано статус
учасника бойових дій 579 особам з числа добровольців,
які брали участь в антитерористичній операції. Від початку
року Указом Президента України за поданням Мінветеранів
було присвоєно 87 державних нагород, дві з яких – Герой
України. Створено та передано до Зали пам’яті Міністерства
оборони України Книгу пам’яті загиблих добровольців –
захисників України.

3

Створено Український ветеранський фонд, який повноцінно
запрацює на початку 2022 року. Фонд зможе залучати міжнародну технічну, донорську допомогу та розширить спроможності
ветеранів одержати якісну підтримку для розвитку. Вже
розроблено процедури для надання сприяння ветеранським
підприємницьким та освітнім ініціативам.

4

Цифровізація ветеранських сервісів. Створено Єдиний державний
реєстр ветеранів війни, у якому упорядковані дані від дев’яти органів
виконавчої влади та шістнадцяти інформаційних систем. Працює
система інформаційних сервісів «е-Ветеран». У Базі знань ветерана
упорядковані всі дані про пільги та державні послуги для учасників
бойових дій та членів їхніх родин. Наповнюється інформаційним
контентом та готується до запуску в межах ініціативи «Без бар’єрів»
онлайн-платформа сприяння ветеранському підприємництву G2VEI.

5

Медична та психологічна реабілітація ветеранів.
У 2021 професійне перенавчання пройшли 2364 захисників
та членів їхніх родин. Психологічну реабілітацію отримали 5191
ветеран, санаторно-курортне лікування – 7403. За ініціативою
Мінветеранів на законодавчому рівні закріплено створення
окремого напряму – ветеранського спорту. У 2021 році вперше
відбулися регіональні турніри «Ігор Нескорених».

ТОП-5 ДОСЯГНЕНЬ
1

Реорганізація «Укроборонпрому». Розпочато процес перетворення
Державного концерну «Укроборонпром», що дозволить запровадити модель
управління об’єктами державної власності в ОПК відповідно до найкращих
стандартів корпоративного управління, формування передумов для
підвищення конкурентоспроможності підприємств ОПК, створення умов для
залучення інвестицій в оборонно-промисловий комплекс.

3

4

Міністерство з питань
стратегічних галузей промисловості
2

Схвалено Державну цільову науково-технічну програму
розвитку авіаційної промисловості до 2030 року.
Завдяки втіленню програми обсяг реалізації авіатехніки в
період до 2030 року оцінюється на рівні 10 млрд. доларів
США, що дасть змогу спрямувати до бюджетів усіх рівнів
близько 3,3 млрд. доларів США.

Створено електронний реєстр учасників відбору та виконавців державних
контрактів (договорів). Забезпечує проведення моніторингу інформації про
виконані державні контракти (договори), підтримання в актуальному стані і
забезпечення прозорості відомостей щодо учасників відбору та виконавців
державних контрактів (договорів), об’єктивності оцінювання, відбору і
повторного оцінювання виконавців державних контрактів (договорів),
зважаючи на їх здатність виробляти та постачати товари, виконувати роботи
та надавати послуги відповідно до потреб державних замовників.

Розроблено Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу. Визначено
цілі, основні напрями державної військово-промислової політики та пріоритетні
напрями реформування й розвитку оборонно-промислового комплексу,
зокрема щодо перетворень державних підприємств оборонно-промислового
комплексу, технічного переоснащення, створення та модернізації виробничих
потужностей підприємств оборонно-промислового комплексу.

5

Розвиток космічної промисловості. Подано
на розгляд Верховної Ради України законопроєкт
«Про затвердження Загальнодержавної науковотехнічної космічної програми України на 2021-2025
рр.». Запуск супутника «Січ-2-30» заплановано
на 13 січня 2022 року.

ТОП-5 ДОСЯГНЕНЬ

Міністерство освіти і науки

1

Спільно з Мінцифри запроваджено національний проєкт «Ноутбук
кожному вчителю» для забезпечення українських вчителів якісною
та сучасною комп’ютерною технікою. У 2021 році понад 61 тисяча
вчителів отримали комп’ютери.

2

Підвищено розмір стипендій для здобувачів професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.
У закладах профтехосвіти стипендії будуть збільшені у 2,5 раза,
а студенти вишів отримають підвищення щонайменше у 1,5 раза.

3

За ініціативою першої леді Олени Зеленської було розпочато системну
реформу шкільного харчування. Відремонтовано й модернізовано
більш ніж 1300 харчоблоків по всій країні, сформовано нове, більш
корисне для здоров’я дітей, шкільне меню. На 2022 рік виділено
безпрецедентну суму в розмірі 1,5 млрд грн на реформу шкільного
харчування. В Україні розпочала роботу платформа про здорове
харчування у школах «Знаїмо» – znaimo.gov.ua. На платформі зібрано
інформацію для освітніх управлінців та керівників закладів освіти
про нормативно-правові акти, які стосуються реформи шкільного
харчування, роз’яснення з організації харчування у школах, закупівель
продуктів та обладнання, приклади успішних практик тощо.

4

Зарплати освітянам. Зарплати українських освітян у 2021
році зросли майже на 30%. Якщо у вересні 2020 року
зарплата вчителя першої категорії складала майже 10 тисяч
гривень, то станом на зараз складає вже 13 тисяч гривень.

5

Реформа професійної освіти. У 2021 році затверджено
новий Державний стандарт професійної освіти. Тепер
створення освітніх стандартів професійної освіти
базується на компетентнісному підході. Він передбачає
отримання учнями ключових, загальних та професійних
компетентностей, які будуть актуальними на ринку праці
та сприятимуть особистісному розвитку учня. Важливим
рішенням для сфери у 2021 році стало прийняття Указу
Президента України «Про пріоритетні заходи щодо
розвитку професійної освіти», завдяки якому вдалось
затвердити Концепцію Державної цільової соціальної
програми розвитку професійної (професійно-технічної)
освіти на 2022-2027 роки, створити Раду при Президентові
з питань профосвіти та провести Всеукраїнський тиждень
професійної освіти. Розпочато впровадження дуальної
форми навчання. Наразі за неї працюють 240 закладів
професійної освіти й 1376 підприємств та організацій.

ТОП-5 ДОСЯГНЕНЬ
1

Продовжено трансформацію пенітенціарної системи.
Отримано 496 млн грн від продажу на відкритому аукціоні
Львівської виправної колонії. Відремонтовано 716 місць
тримання у слідчих ізоляторах виключно за кошти, отримані
від реалізації проєкту «Платні камери в СІЗО». Підготовлено
документацію для будівництва нових СІЗО у містах Львів і Київ.

3
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Міністерство юстиції
2

План заходів щодо деолігархізації.
Затверджено план заходів щодо запобігання зловживанню
надмірним впливом олігархів. План містить 20 ключових завдань
на період 2022-2023 років у сфері енергетики, фінансів, економіки,
інформаційної політики тощо.

Законодавчо врегульовано процедуру медіації.
Ухвалено розроблений Урядом відповідний закон «Про медіацію»,
що дає можливість проведення добровільного позасудового
врегулювання конфлікту або спору шляхом переговорів
за допомогою медіатора, не звертаючись до суду.

Юридичне протистояння з РФ.
«Скіфське золото» буде повернуто до України. Відповідне
рішення ухвалив Апеляційний суд Амстердама, підтримавши
позицію України.

5

Публічні послуги онлайн. За підтримки міністерства
впроваджується режим paperless. «єМалятко» тепер
доступне для батьків дитини, яка народилася на тимчасово
окупованих територіях. ФОП можна зареєструвати в
автоматичному режимі за 10 хвилин. Створено кабінет
клієнта системи безоплатної правової допомоги.

ТОП-5 ДОСЯГНЕНЬ

Міністерство аграрної політики
та продовольства

1

Агрострахування. Для аграріїв започатковано державну підтримку у формі
здешевлення страхових платежів при страхуванні своєї сільськогосподарської
продукції. Агровиробники матимуть змогу отримати компенсації в разі втрати
врожаю через несприятливі погодні умови.

2

Відновлено Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Оптимізовано структуру, сформовано штат, налагоджено всі робочі процеси й
напрямки роботи. Чітке дотримання виконавчої дисципліни.
Перезавантажено роботу ЦОВВ, Державного агентства рибного господарства
і Держгеокадастру. Оптимізовано штат Держгеокадастру на 65% (вивільнено
більше 6,5 тис посадових осіб), з економією в державний бюджет 0,8 млрд грн.
Вперше в історії України зібрали понад 106 млн тонн зернових, зернобобових та
олійних культур. Повністю забезпечена продовольча безпека держави. Експорт
с/г продукції (відновлений доступ на іноземні ринки для 81 групи українських
товарів у 21 країни світу). Валютна виручка експорту с/г продукції 2021 року
становить більше $24 млрд. дол. США. Агросектор у 2021 році показав
найвищий рівень зростання в 16,7 % у порівнянні з іншими галузями економіки.

3

Функціонування ринку землі. Прийнято на рівні ВРУ та КМУ 18 законодавчих актів
у сфері земельної реформи. А саме: щодо дерегуляції та децентралізації земельних
відносин, електронних земельних аукціонів, уніфікації нормативно-грошової оцінки,
а також подолання корупційних ризиків у сфері земельних відносин. Реалізовано
проєкти у сфері цифровізації: запущено геопортал Національної інфраструктури
геопросторових даних, портал з моніторингу земельних відносин, запроваджено
електронні земельні аукціони. Станом на зараз здійснено понад 77 тисяч правочинів
на площу 198 тис. га в межах ринку землі. Проведено 2 489 земельних аукціонів.

4

Зрошення та меліорація. Затверджено дорожню карту
зрошення. Вперше запроваджено держпідтримку для аграріїв,
які працюють на меліорованих землях – 16 млн грн. Зведено
10 зрошувальних об’єктів. Розпочато розроблення фінансової
документації проєкту «Реконструкція Нижньо-Дністровської
зрошувальної системи», що реалізується разом із ЄБРР.
Укладено низку меморандумів із провідними компаніями
світу як: Valmont, Alkhorayef, Lindsay. А також з Міжнародною
фінансовою корпорацією IFC. Домовлено про побудову двох
заводів із виробництва іригаційного обладнання на $50 млн.

5

Державна підтримка та доступні кредити для аграріїв.
У 2021 році забезпечено фінансування програм державної
підтримки сільгоспвиробників на загальну суму 4,65 млрд грн.
До традиційних програм додано нові напрямки фінансової
допомоги для підтримки тваринництва, картоплярства,
нішевих культур та зрошення. Внаслідок впровадження
програм підтримки створено більш як 30 тис. робочих місць,
сплачено 1,3 млрд грн додаткових податків. Розпочато роботу
щодо створення Фонду часткового гарантування кредитів
у сільському господарстві. Малі та середні фермерські
господарства зможуть отримати додатковий доступ до
фінансового ресурсу для власного розвитку. Ухвалено
рішення про надання безвідсоткових кредитів у розмірі
до 1 млн грн сімейним фермерським господарствам без
набуття статусу юридичної особи.

ТОП-5 ДОСЯГНЕНЬ
1

Боротьба зі зміною клімату.
Схвалено Оновлений національно визначений внесок
України до Паризької угоди.
Україна планує скоротити викиди парникових газів на
65% у 2030 році від рівня 1990 року.
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Міністерство захисту довкілля
та природних ресурсів
2

Цифровізація у сфері захисту довкілля.
Створено Єдину екологічну платформу «ЕкоСистема» як єдиний
ресурс перевіреної екологічної інформації
та інструмент отримання екологічних адміністративних послуг
(7 онлайн послуг та 90 відкритих реєстрів).

Поступ до досягнення «доброго» стану вод.
Проведено скринінговий моніторинг у басейні річки Дніпро. Запущено
чотири сучасні лабораторії моніторингу вод. Здійснено базову оцінку
стану морських вод Азовського та Чорного морів.

Інвентаризація лісів та відкриті аукціони.
Вперше за останні 10 років розпочато Національну
інвентаризацію лісів, аби мати повну інформацію про їх кількість
та якість. Обстежено 909 інвентаризаційних лісових ділянок.
Запроваджено перехід до продажу необробленої деревини на
прозорих електронних торгах.

5

Збільшення природно-заповідних територій.
Створено 89 об’єктів природно-заповідного фонду площею
11,4 тис. гектарів.
Розширено вже наявний природно-заповідний фонд на
43 тисячі гектарів. Сформовано електронний державний
кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

ТОП-5 ДОСЯГНЕНЬ
1

«Велика реставрація». Відбуваються протиаварійні
та реставраційні роботи на більш ніж 50 об’єктах
культурної спадщини, що є рекордом за весь час
незалежності. У 2021-му на Велику Реставрацію
було профінансовано 711 млн грн.
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Міністерство культури
та інформаційної політики
2

Протидія інформаційним загрозам та підвищення
медіаграмотності. Створено Центр стратегічних комунікацій,
роботу якого сфокусовано на комунікаційній протидії
зовнішнім загрозам, зокрема, інформатакам РФ. Запущено
платформу з медіаграмотності населення «Фільтр».

Розвиток туризму та проєкт «Мандруй Україною».
Розпочалася реалізація проєкту «туристичні магніти України».

Розвиток креативних індустрій. Підтримано концепцію
розвитку народних художніх промислів. У 2021 році за
державної підтримки у прокат вийшло 79 українських
фільмів. Розроблено стратегію промоції читання.

5

Поповнення бібліотечних фондів.
Для розширення доступу українців до сучасної
українськомовної літератури 617 бібліотек було
поповнено на 331 тисячу нових книг.

ТОП-5 ДОСЯГНЕНЬ
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Міністерство молоді та спорту

Розвиток спортивної інфраструктури в регіонах.
Відбулася модернізація, оснащення та розбудова 10 баз
олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки.
Відкрито п’ять багатофункціональних спортивних
комплексів за програмою Президента України
«25 спортивних магнітів»; збудовано та реконструйовано
46 об’єктів спортивної інфраструктури в регіонах.
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2

Успішні Олімпійські ігри в Токіо. Забезпечено
підготовку та участь національних збірних команд
України в іміджевих змаганнях. На Олімпійських
іграх в Токіо збірна команда України увійшла
до 16 найкращих країн світу за кількістю медалей.
На XVI літніх Паралім-пійських іграх Токіо-2020
Україна посіла шосте місце.

Молодіжна політика.
Затверджено Державну програму «Молодь України»
на 2021-2025 роки. Проведено 44 заходи, якими охоплено
близько 38 тисяч молодих людей. Діяльністю «Всеукраїнський
молодіжний центр» охоплено близько 300 тис. молодих людей.

«Активні парки - локації здорової України».
Відкрито 606 локацій у регіонах України,
де проводять заходи 459 координаторів.
Знято 227 відеороликів для занять спортом.
Створено онлайн-платформу.

5

Патріотичне виховання. Вперше в історії незалежної
України затверджено Державну програму
національно-патріотичного виховання на період до
2025 року. На 200 тисяч українців більше охоплено
проєктами національно-патріотичного виховання.

ТОП-4 ДОСЯГНЕНЯ Міністр Кабінету Міністрів
1

Стратегія реформування держуправління. Урядом схвалено
Стратегію реформування державного управління України на
2022–2025 роки та затверджено план заходів із її реалізації.
Стратегія значною мірою ґрунтується на результатах оцінки стану
державного управління України, проведеної експертами Програми
підтримки вдосконалення врядування та менеджменту (SIGMA).

2

Підвищення якості держуправління. Розроблено законопроєкт
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо позбавлення Кабінету Міністрів України невластивих
повноважень», який має на меті посилити спроможність
Уряду до стратегічного планування та формування державної
політики шляхом позбавлення його невластивих повноважень,
та законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів
України щодо організації діяльності Кабінету Міністрів України
та центральних органів виконавчої влади», який має на меті
вдосконалити організацію та порядок діяльності Кабінету
Міністрів і центральних органів виконавчої влади.

3

Забезпечено координацію проведення
класифікації посад державних службовців
державних органів, які є учасниками
експериментального проєкту щодо запровадження
системи оплати праці на основі класифікації
посад. Загалом прокласифіковано 1844 посади
державної служби. Також забезпечено проведення
класифікації 909 посад фахівців з питань реформ.

4

Реформа управління місцевого самоврядування.
Розроблено та подано на розгляд Уряду Закон
України «Про службу в органах місцевого
самоврядування» (нова редакція). Акт підготовлено
з метою застосування однакових підходів до
вступу, проходження та припинення служби в
органах місцевого самоврядування, що визначені в
Законі України «Про державну службу».

