100 ДНІВ РОБОТИ
УРЯДУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО ЗА 100 ДНІВ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ЦИФРОВОЇ
ТРАНСФОРМАЦІЇ?
Міністерство організувало інформування населення щодо заходів протидії COVID-19 та продовжує реалізацію запланованих проектів в
рамках реалізації стратегічних цілей

1

Запроваджено Єдиний державний веб-портал електронних
послуг “Портал Дія” та Кабінет громадянина, які
забезпечують доступ до 30 е-послуг та інформації з 5
реєстрів

6

Відкрили 55 нових точок доступу надання адміністративних
послуг (ЦНАП, їх територіальних підрозділів, віддалених
робочих місць адміністраторів).

2

Запустили онлайн реєстрацію статусу тимчасового
безробітного (скористалися понад 8 тис. осіб)

7

Запустили ініціативу Дія City (city.diia.gov.ua), розробляється
закон про вільну віртуальну економічну зону для креативної
економіки

3

Запустили послугу онлайн реєстрації Фізичних-осіб
підприємців (скористалися понад 50000 тис. осіб.)

8

Запустили офлайн та онлайн консалтинг-зони та послуги
для МСБ в рамках Дія.Бінес

9

Створено освітні серіали з цифрової грамотності та
обізнаності вчителів та населення щодо інформації про
COVID-19 та розміщено на платформы Дія.Цифрова освіта

4

Збільшили кількість населених пунктів, де громадяни можуть
отримати комплексну послугу “єМалятко” до 31

5

Запустили роботу Цифрового студентського, Цифрового
внутрішнього та Цифрового закордонного паспортів,
Цифрової автоцивілки
2

ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО ЗА 100 ДНІВ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА З ПИТАНЬ
РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ?
Міністерство ефективно впровадило комплекс заходів задля протидії пандемії та продовжило активну роботу з реінтеграції тимчасово
окупованих територій окремих районів Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополю

6

Спільно з Світовим банком запущено механізм реалізації
проекту модернізації інфраструктурної мережі та створення
сприятливих умов для розвитку аграрного комплексу
Луганщини ( 100 млн $)

7

Впроваджено
комплекс
дій
щодо
реагування
на
респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом
SARS-CoV-2, запроваджено гуманітарний перетин КПВВ, вжиті
необхідні епідеміологічні заходи на пунктах в'їзду/виїзду

3

Забезпечено доставку гуманітарної допомоги цивільному
населенню
Донецької
та
Луганської
областей
(міжнародними гуманітарними організаціями доставлено 9
гуманітарних вантажів)

8

Забезпечено тимчасову відміну обов’язкової верифікації для
ВПО на час карантину та спрощено процедуру отримання
щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на
проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних
послуг на період карантину

4

Підписано угоду з Урядом Німеччини щодо інвестування в
будівництво житла для ВПО (25,5 млн євро), розпочато спів
фінансування з органами місцевої влади придбання житла
для ВПО (70/30)

9

Спрощено умови вступу до ВНЗ та забезпечено доступ до
складання ЗНО для абітурієнтів з ТОТ

5

Розпочато проект з модернізації водопостачання для понад
500 тис. домогосподарств Маріуполя та прилеглих територій
(за сприяння Уряду Франції, понад 60 млн євро)

10

Розроблено стандарти облаштування КПВВ на базі пілотного
проекту КПВВ «Чонгар»

1

Розроблена дорожня карта Міністерства на 2020 рік
та план дій з реінтеграції тимчасово окупованих територій
України. Розпочато роботу над проектом Стратегії
економічного відновлення Донбасу

2

Створено правові підстави для виплати компенсацій за
житло зруйноване внаслідок надзвичайної ситуації воєнного
характеру, спричиненої збройною агресією РФ

3

ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО ЗА 100 ДНІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ?
Офіс Віце-прем'єр-міністра та Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції у взаємодії з міністерствами
ефективно продовжували підтримку глибшої інтеграції України до ЄС та НАТО через проведення низки дипломатичних та організаційних
заходів

1

Прийнято рішення про надання ЄС Україні фінансової
допомоги в умовах COVID - 19 на суму 190 млн. євро, а
також додаткової макро-фінансової допомоги у розмірі 1,2
млрд. євро

2

Прийнято рішення ЄС про виплату Україні 2-го траншу в
рамках Четвертої програми макрофінансової допомоги у
розмірі 500 млн євро

6

Розпочато процес створення ефективної системи
професійного навчання державних службовців у сфері
європейської та євроатлантичної інтеграції

7

Створено координаційний механізм виїзду сезонних
працівників з України за кордон, передусім до державчленів ЄС, в умовах COVID - 19. Майже 4,5 тисячі сезонних
працівників скористалися цим механізмом

3

Прийнято рішення про виділення гуманітарної допомог ЄС
Україні на суму 13 млн євро на потреби населення, яке
постраждало від агресії РФ

8

Створений єдиний механізм координації надання Україні
міжнародної допомоги, включно державами-членами ЄС, з
протидії поширенню коронавірусу

4

Набуття Україною статусу Партнера посилених
можливостей НАТО

9

Підготовлено зміни до Урядово-парламентської дорожньої
карти пріоритетних євроінтеграційних законопроектів

5

Активізовано процес консультацій з Європейською
Комісією щодо законопроектів в сфері енергетики,
передбачений Додатком XXVII до Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС

10

Продовжено роботу двосторонніх органів асоціації,
спрямовану на імплементацію Угоди про асоціацію та
виконання євроінтеграційних пріоритетів, визначених на 21
Саміті Україна - ЄС
4

ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО ЗА 100 ДНІВ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я?
Міністерство ефективно відреагувало на пандемію COVID-19. Вжито термінових заходів для збільшення тестування на COVID-19, збільшено
фінансування медичних закладів, налагоджено систему постачання ліків, розроблено рекомендації щодо дій під час карантину

1

Здійснення
протиепідемічних
заходів
відповідно
до
європейських підходів (карантин, адаптивний карантин,
епідемічні індикатори виходу з карантину)

2

Проведено 424 046 ПЛР-тестувань на Covid -19 в 69
лабораторіях станом на 08.06.2020. Запроваджено ІФАтестування: проведено 43 444 тестувань

3

Збільшено спроможність лабораторної служби:
в 200 разів кількість ПРЛ-тестувань на Covid -19 (від 50 тестів
(лютий 2020) до 11 235 тестів (червень 2020) на добу)

4

Фінансові гарантії із протидії Covid-19 - виділено 15,8 млрд
грн на 4 нових пакети медичних послуг із компенсацію
вартості медикаментів та 300% доплати медичним
працівникам

5

Затверджено протокол «Надання медичної допомоги для
лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)», Реалізовано
освітні он-лайн програми для лікарів, телемости із лікарями
інших країн з питань подолання епідемії COVID-19.

6

З 1 квітня здійснили постачання лікарських засобів та
медивиробів в регіони на суму 1,1 млрд грн, розблокувавши
роботу з міжнародними закупівельними організаціями

7

Повністю розблокована та запущена закупівля лікарських
засобів та медичних виробів за кошти 2020 (в т.ч. онкологічні
та серцево-судинні захворювання) на суму 5,8 млрд грн

8

4 роки поспіль Україна подавалась на членство до Комітету
з охорони здоров'я Європейського Союзу. В травні 2020 року
Україна отримала членство в Комітеті у якості спостерігача,

9

Реанімовано 2 загальнодержавних інвестиційних проекти
(Охматдит та Інститут Раку) та реструктуризовано проект
Світового Банку з фінансуванням на 135 млн доларів

10

“Не вір фейкам – читай МОЗ”. МОЗ – комунікаційний лідер
із найбільшим охопленням серед населення України.
5

ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО ЗА 100 ДНІВ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА?
Міністерство ефективно відреагувало на пандемію COVID-19. Бізнес, що найбільше постраждав, отримав підтримку від держави та зміг
продовжити функціонування.

1

Працевлаштували 107 тис. осіб за сприяння державної
служби зайнятості

6

Забезпечили продовольчу безпеку за рахунок відновлення
роботи понад 900 ринків

7

Вперше за роки незалежності проведено огляд ОПК.
Підготовлено план корпоратизації ОПК, забезпечено
фінансування автоматизації процесів в експортному
контролі,
розроблено повний пакет законопроектів по
корпоратизації та фіноздоровленню підприємств ОПК та в
космічній галузі

2

Запустили програму по частковому безробіттю у розмірі
4,7 млрд грн, якою скористалися 109,7 тис. працівників.
Запровадили процедуру он-лайн реєстрації, надання
статусу безробітного і допомоги з першого дня

3

Повноцінно запустили кредитну програму 5-7-9 у розмірі
2 млрд. грн. Було видано 381 млн. грн. кредитів, якими
скористалися 605 підприємств

8

Розпочато спеціальне розслідування щодо зростаючого
імпорту та запроваджено антидемпінгові заходи щодо
недобросовісного імпорту

4

Була розроблена Програма стимулювання економіки у
відповідь на пандемію COVID-19

9

Ввели додаткові бар’єри для зменшення рівня троллінгу в
публічних закупівлях

5

Був розрахований прогноз макропоказників з урахуванням
наслідків пандемії та економічної кризи
6

ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО ЗА 100 ДНІВ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ?
Міністерство забезпечило ефективну соціальну підтримку населення, в тому числі в умовах карантину, спричиненого пандемією COVID-19

1

Надано разову матеріальну підтримку в умовах пандемії
COVID-19 10,6 млн пенсіонерам та одержувачам
соціальних допомог у розмірі 1000 гривень (10,6 млрд грн)

2

Запроваджено з 1 квітня для 1,5 млн пенсіонерів 80+
щомісячну компенсаційну виплату (до 500 грн)
(739,9 млн гривень на місяць)

3

Перераховано з травня пенсії для 8,4 млн пенсіонерів
на 11 %. Середній розмір підвищення склав 260 гривень. (2,2
млрд гривень на місяць)

4

Звільнено фізичних осіб - підприємців від нарахування та
сплати ЄСВ за березень-травень, водночас страховий стаж
за цей період зараховується

5

57 тисяч фізичних осіб-підприємців на період карантину
отримали допомогу на 74 тисячі дітей у розмірі прожиткового
мінімуму для дитини відповідного віку

6

Встановлено доплату до 100 % працівникам надавачів
соціальних послуг

7

Забезпечено надання громадянам житлових субсидій,
особливо тим, які втратили роботу у зв’язку з карантином, а
також додаткової компенсації на оплату комунальних послуг

8

Спрощено процедуру надання громадянам державної
соціальної допомоги у період карантину та обмежувальних
заходів, пов’язаних із поширенням гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS–CoV–2

9

Запроваджено інформаційну онлайн платформу
«Допомога поруч» , якою у період каринтану скористалося
понад 600 тисяч вразливих категорій громадян для
отримання соціальної допомоги

10

Підписано план спільних дій на 2020 рік з Національною
поліцією України, спрямований на організацію безпечного
середовища для дітей

11

Представлено бачення моделі роботи обов’язкової
накопичувальної системи пенсійного забезпечення на
робочій групі при Комітеті з питань соціальної політики та
захисту прав ветеранів ВРУ у форматі відеоконференцій

7

ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО ЗА 100 ДНІВ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ?
Міністерство в умовах кризи оновило прогнозний енергетичний баланс

1

2

3

Запроваджено механізм стабілізації та збалансування
ринку електричної енергії
• Створення Антикризового енергетичного штабу
• Оновлення енергетичного балансу
• Зниження адміністративного впливу на ринкове
ціноутворення
Схвалення Меморандуму про взаєморозуміння з
інвесторами у сфері відновлюваної енергетики

Забезпечення надійності постачання енергетичних ресурсів
споживачам
• Заборонено відключення від постачання електричної
енергії підприємства централізованого водопостачання та
водовідведення, а також вугледобувні підприємства
• Введення спеціального мита на імпорт з РФ
електроенергії та усіх марок вугілля (за виключенням
антрацитового і коксівного)
• Забезпечення підтримки вугледобувних підприємств

4

5

6

Прозоре надрокористування
• Регулярне проведення електронних аукціонів з продажу
дозволів на надрокористування
• Запуск Єдиного вікна надрокористувача
• Впровадження стандартів ІПВГ для забезпечення
прозорості в управлінні природними ресурсами
Посилення контролю за заподіяння шкоди довкіллю
• Встановлено єдиний підхід до визначення розмірів
відшкодування збитків від забруднення навколишнього
середовища
• Додаткові інструменти для моніторингу стану водних
ресурсів
Впровадження системи електронного обігу деревини
• Систематизація ринку деревини
• Прозорий облік заготовленої деревини
• Додаткові важелі контролю щодо законності заготівлі
деревини

8

ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО ЗА 100 ДНІВ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ?
Міністерство фінансів активно відреагувало на епідемію коронавірусу, підготувавши зміни до Закону про державний бюджет, створивши
окремий фонд для боротьби з COVID-19, при цьому забезпечивши повну та вчасну сплату платежів за борговими зобов’язаннями держави
та розширивши підтримку з боку міжнародних партнерів

1

Були підготовлено зміни до Закону про державний бюджет
України на 2020 рік, які були підтримані Верховною Радою
України

6

Презентовано стратегічні напрямки роботи митниці,
затверджено план заходів з підвищення ефективності ДМС

2

У Державному бюджеті виділено окремий фонд для
боротьби з COVID-19 розміром 65 млрд гривень

7

Вчасно та у повному обсязі здійснено платежі за борговими
зобов’язаннями держави

3

Проведено переговори з МВФ. Нову програму "Стенд бай"
в розмірі 5 млрд дол. США затверджено Радою директорів
МВФ 10.06.2020 р.

8

В рамках проекту підтримки суб’єктів мікропідприємництва
та малого підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%»
підписано договорів на загальну суму понад 380 млн грн

4

Підготовлено механізм державних гарантій за кредитами
для малого та середнього бізнесу

9

Розширено підтримку з боку міжнародних партнерів задля
подолання негативних наслідків, спричинених виникненням і
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, в т.ч.
отримано 500 млн. євро макрофінансової допомоги ЄС

5

Залучено 109 млрд грн до державного бюджету через
аукціони з ОВДП

10

За участі Мінфіну було підготовлено прийняті ВРУ
антикризові закони, які забезпечили соціальний захист
населення та підтримку бізнесу в умовах зниження ділової та
економічної активності
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ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО ЗА 100 ДНІВ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ?
Міністерство ефективно відреагувало на пандемію COVID-19: був організований освітній процес з використанням технологій дистанційного
навчання для здобувачів загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, створено умови для
дистанційного навчання учнів з ООП спеціальних закладів освіти; триває робота щодо організації проведення ЗНО та вступної кампанії 2020

1

Організували "Всеукраїнську школу онлайн”: уроки для учнів
1-11 класів на час карантину транслювали українські
телеканали та Youtube канал міністерства

6

Здійснили аудит регіональних мереж закладів професійної
освіти

2

Створили окремий інформаційний ресурс
mon-covid19.info про роботу дитсадків, шкіл, закладів ПТО,
університетів та коледжів в умовах пандемії

7

Здійснили відбір 53 закладів ПТО для створення навчальнопрактичних центрів за кошти державного бюджету

3

Погоджено переліки шкіл, які отримують кошти на створення
сучасного розвивального освітнього середовища за
програмою “Спроможна школа для кращих результатів”,
закупівлю 1809 харчоблоків та 453 шкільні автобуси

8

Відтепер керівник закладу вищої освіти підписує контракт з
державою, який передбачає цільові показники діяльності
закладу, механізми перевірки досягнення таких показників,
а також терміни для їх досягнення

4

Розробили проєкти Положення про центр професійного
розвитку педагогічних працівників та Професійного
стандарту вчителя

9

Абітурієнти, які мешкають на тимчасово окупованих
територіях, тепер можуть вступати за спрощеною
процедурою до 101 українського закладу вищої та фахової
передвищої освіти

5

Розробили проєкти концепції розвитку дошкільної освіти та
концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM
освіти)

10

Оголосили перші конкурси наукових і науково-технічних
проєктів НФД України: «Наука для безпеки людини та
суспільства» та «Підтримка досліджень провідних та
молодих учених» загальним обсягом 250 млн грн
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ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО ЗА 100 ДНІВ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА У СПРАВАХ
ВЕТЕРАНІВ?
Міністерство ефективно відреагувало на пандемію COVID-19. Задля забезпечення максимальної безпеки та швидкого реагування на нові
виклики було створено Оперативний штаб боротьби з коронавірусом

1

Розпочали активну роботу з цифрової трансформації
ветеранських сервісів з надання послуг

6

Продовжили реалізацію Програми реінтеграції ветеранів та
їх родин разом з Міжнародною організацією з міграції та
ЄС

2

Розробили методичні рекомендації щодо встановлення
меморіальних дошок загиблим захисникам України

7

Підписали Меморандум про співпрацю між Міністерством
та Товариством Червоного Хреста України

3

Створили оперативний штаб в боротьбі з коронавірусом з
питань координації надання допомоги

8

Спростили порядок подання документів для отримання
грошової винагороди Героям України або членам їх сімей

4

Розробили методичні рекомендації щодо порядку
відзначення ветеранів нагородами та відзнаками

9

Продовжили обмін досвідом щодо лікування, реабілітації та
соціалізації ветеранів між Україною та Хорватією

5

Удосконалили порядок забезпечення житлом осіб з
інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих ветеранів,
внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України, постраждалих
учасників Революції Гідності
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ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО ЗА 100 ДНІВ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ
СПРАВ?
Міністерство відреагувало на пандемію COVID-19, підтримало забезпечення дотримання правил карантину в публічних місцях, попередило
сплеск злочинності в критичні моменти

1

2

Посилення безпеки на дорогах
• Старт системи автоматичної фотовідеофіксації
порушень ПДР
• Встановлено 20 камер в Києві та 30 у Київській області

Розширення переліку електронних послуг
• Доступні цифрові образи ID-картки та закордонного
біометричного паспорту

3

4

Боротьба з коронавірусом
• Ефективний контроль за дотриманням карантинних заходів,
зокрема через додаток «Дій вдома»
• Спецобробка більше 45 тис. об’єктів та 43 тис. км автодоріг
• Лікарі системи МВС надали допомогу колегам у боротьбі з
коронавірусом в Італії

Урядові законодавчі заходи
• Посилено відповідальність за підпали сухостою у 18 разів
• Ратифікація угоди між Україною та Францією щодо
посилення морської безпеки охорони кордону.
Прикордонники отримають 20 кораблів, 25% буде
виготовлено на українському підприємстві «Нібулон»
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ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО ЗА 100 ДНІВ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ГРОМАД
ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ?
Міністерство розвитку громад та територій завершило реформу адміністративно-територіального устрою країни

1

Затверджено перспективні плани формування територій
громад 24 областей

6

Розроблено проект змін до законодавства про регіональну
політику (реформування ДФРР, державна та регіональна
підтримка проблемних територій)

2

Розроблено законопроект щодо створення та ліквідації
районів, з метою впорядкування діяльності органів державної
влади та місцевого самоврядування

7

Розпочато процес реформування системи державного
архітектурно-будівельного контролю та нагляду

3

Визначено перелік та джерела фінансування проектів шкіл,
садочків, спортивних споруд, що фінансуватимуться у 2020
році в рамках програми «Велике будівництво»

8

Затверджено план заходів щодо створення та запровадження
Єдиної електронної системи в сфері будівництва

4

Забезпечено реалізацію 53 проектів регіонального розвитку
за рахунок секторальної підтримки ЄС (секторальна
бюджетна ЄС)

9

В рамках реалізації проєктів за підтримки МФО у
сфері енергоефективності централізованого теплопостачання,
водопостачання, водовідведення та реконструкції
громадських будівель надано допомогу 31 населеному пункту

5

Затверджено розроблений Міністерством розвитку громад
та територій України Операційний посібник з організації
розроблення комплексних планів просторового розвитку
громад

10

Створено умови для належного виконання підприємствами
ТКЕ зобов’язань щодо розрахунків за спожиті енергоносії, а
також сплати інших обов’язкових платежів
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ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО ЗА 100 ДНІВ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ЗАКОРДОННИХ
СПРАВ?
МЗС вчасно відреагувало на пандемію COVID-19, у стислі терміни організувало репатріацію співвітчизників, їхній захист за кордоном,
залучило підтримку іноземних партнерів, активізувало Нормандський формат, упередило спроби послаблення санкцій проти РФ

1

МЗС та закордонні дипломатичні установи сприяли
репатріації понад 235 тис. громадян після зупинки
міжнародного сполучення, розгорнули програму «Захист»,
якою скористалися понад 18 тис. громадян за кордоном

6

Розширили цифровізацію дипломатії: е-Черга у 25 країнах,
нові модулі системи e-Консул (е-Довідки, е-ПМП, еГромадянство), е-Реєстр документів «Трембіта» скорочує
час отримання документів за кордоном з днів до годин

2

Відновили переговори Нормандської четвірки на рівні
міністрів, які були заблоковані понад 2 роки

7

Підготували та подали Меморандум України до
Арбітражного Трибуналу ООН з Морського права, створили
платформу з координації міжнародних дій задля звільнення
РФ українських політв’язнів

3

Перезапустили Раду експортерів та інвесторів при МЗС в
оновленому на 80% складі, в яку увійшли понад 130
компаній малого, середнього та великого бізнесу

8

Відновили політичний та економічний діалог з Угорщиною
задля нормалізації відносин

4

Вперше винесли окремою темою проблематику Криму під
час українського головування у Безпековому форумі ОБСЄ,
успішно пройшли оцінку на відповідність критеріям
партнера Програми розширених можливостей НАТО

9

Залучили від іноземних партнерів десятки тон гуманітарної
допомоги для подолання кризи COVID-19, сотні мільйонів
доларів США макрофінансової та іншої допомоги

5

Провели 110 телефонних і відеорозмов, заручившись
підтримкою ключових партнерів у НАТО, ЄС та ООН,
запобігли спробам Росії послабити санкції під приводом
пандемії COVID-19, зберегли санкційний режим

10

Підписали меморандум для перетворення на перший
цілковито безбар’єрний орган влади, презентували
гендерний аудит МЗС
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ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО ЗА 100 ДНІВ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ?
Міністерство відреагувало на пандемію COVID-19, продовжило модернізувати промислово-обороннний комплекс та вести переговори з
міжнародними партнерами в Міноборони інших країн

1

2

3

Захист територіальної цілісності України
• Початок розроблення Плану оборони України.
• Проект Стратегії воєнної безпеки України.
• Опрацювання Стратегічного оборонного бюлетеня
України.

Впровадження стандартів НАТО
• Удосконалення структури апарату Міноборони
• Відокремлення посад Головнокомандувача та начальника
Генерального штабу. Переведення Генерального штабу ЗСУ
на типову структуру штабів збройних сил держав - членів
НАТО.
• Формування Командування об’єднаних сил, Командування
Військ зв’язку та кібербезпеки, Командування Сил підтримки,
Командування Медичних сил Збройних Сил України
Військова служба та комплектування Збройних Cил України
• Введення нових військових звань, які відповідають
стандартам НАТО.
• Скорочення 17 генеральських посад.
• Реформування системи забезпечення житлом
військовослужбовців

4

5

Недопущення поширення COVID-19 у Збройних Cилах
України
• Жорсткий санітарно-епідеміологічний контроль у
Збройних Силах України (розгорнуто понад 360 ізоляторів
загальною місткістю на близько 9 тисяч ліжко-місць).
• Забезпечення особового складу засобами
індивідуального захисту, дезінфекції та антисептиками.
Забезпечення Збройних Cил озброєнням і військовою технікою
• Поставка до ЗСУ щонайменше 530 одиниць нових та
модернізованих зразків озброєння та військової техніки, а
також більше 3 млн штук боєприпасів.
• Прийняття з початку року на озброєння та допущення до
експлуатації 20 високотехнологічних зразків озброєння та
військової техніки. Державні випробування 12 новітніх та
модернізованих зразків озброєння та військової техніки
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ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО ЗА 100 ДНІВ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ІНФРАСТРУКТУРИ?
Забезпечено здійснення вантажних перевезень всіма видами транспорту; проведення спеціальних рейсів з повернення громадян; доставку
ліків, продуктів харчування Укрпоштою для літніх людей, які в зоні ризику.

1

Велике дорожнє будівництво триває по всі країні – повністю
збережено фінансування у державному бюджеті, у 23
областях на 216 об’єктах ведуться роботи, на 118 –
відбуваються закупівлі, 142 – готуються до оголошення
закупівель.

6

Забезпечено старт системи автоматичної відеофіксації
порушень ПДР – 24 Кафи встановлено, 41 місце для
розміщення 58 КАФів погоджено

2

Працює портал пошуку роботи «Дороги та робота» створюємо додаткові робочі місця.

7

За час карантину відремонтовано Приміський вокзал у м.
Києві, збудовану нову платформу на ст. Видубичі для
Бориспільського експресу.

3

Сертифіковано пілотні комплекси зважування у русі для
забезпечення захисту доріг від руйнування, виділено кошти
для оновлення 50 пересувних пристроїв для зважування та
встановлення 25 комплексів зважування в русі.

8

Збільшено до 90 днів строк попереднього продажу
залізничних квитків.

4

Розпочато відбір компаній для закупівлі електровозів на
умовах максимальної локалізації виробництва в Україні.

9

Завершено реконструкцію аеродромного комплексу в
Одесі

5

Розпочато відбір учасників для реалізації експерименту з
запуску приватної тяги на Укрзалізниці.

10

Розпочато підготовку проєктної документації на будівництво
нової злітно-посадкової смуги у аеропорту м. Дніпро.
16

ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО ЗА 100 ДНІВ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ?
Міністерство спрощує правила гри для бізнесу, розбудовує ефективну систему юстиції для громадян, сприяє зміцненню законності в
державі

1

Повернули законним власникам права на майно та бізнес
на суму понад 500 млн. грн., нерухомості площею понад
23 тис. кв. м. (з яких в державну власність - 1,3 тис. кв. м.),
земельні ділянки площею понад 900 га

6

Запустили сайт про юридичне протистояння України з РФ
(https://lawfare.gov.ua/)

2

Представили законопроєкт про адміністративну процедуру,
який встановлює єдині прозорі правила взаємодії між
державою та громадянином і бізнесом

7

Запровадили платні камери в СІЗО з метою покращення
умов тримання під вартою

3

На користь 332 тис. дітей стягнули 1,2 млрд. грн. аліментних
платежів

8

Розробили законопроєкти про медіацію та третейські суди,
які запровадять альтернативні методи вирішення спорів та
зменшать навантаження на державні суди

4

Представили законопроєкти для розвантаження тюрем у
період пандемії коронавірусу

9

Зменшили з 24 до 9 та якісно оновили форми заяв у сфері
державної реєстрації, що прискорить процес їх заповнення

5

Спростили сплату боргів у виконавчих провадженнях - тепер
ця опція доступна на сайті Онлайн будинку юстиції

10

Створили можливості для отримання послуг Мін'юсту під час
карантину
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ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО ЗА 100 ДНІВ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТРА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ?

Міністр КМУ ефективно забезпечив ефективне використання ресурсів на утримання органів виконавчої влади, відкриті конкурси на посади.

5

Затверджено Концепцію реформування оплати праці на
державній службі

2

Змінено Регламент КМУ: члени КМУ можуть брати участь у
голосуванні дистанційно у онлайн-режимі

6

Запроваджено тимчасовий порядок призначення на посади
державної служби на період дії карантину: оголошено 787
вакансій, з яких 19 на категорію А

3

Направлено до ВРУ проект Закону України про
адміністративну процедуру

7

Проведено щорічний політичний діалог Україна – ЄС щодо
реформи державного управління

4

Затверджено показники ефективності керівників ОДА

8

Підготовлено зміни до Закону України Про державну службу

1

Відкрито засідання уряду для громадськості
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ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО ЗА 100 ДНІВ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ ТА
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ?
Міністерство культури та інформаційної політики продовжує впровадження реформ та підтримує культурну сферу в період коронакризи

1

Приєднання України до Другого протоколу до Гаазької
конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного
конфлікту

6

Запущено телеканал «Дім/Дом» для трансляцій на
тимчасово окуповані території України

2

Запущено реставраційні роботи в національних
заповідниках та музеях

7

Забезпечено умови для погашення заборгованості ПАТ
«НСТУ» перед акціонерним товариством «Euronews»
протягом 2020 року та його безперебійного функціонування

3

В рамках реформи державного управління забезпечено
інституційну спроможність урядування – запущено ЦОВВ з
реалізації політики (Держетнополітики, Держмистецтв та
Держтуризм)

8

Запущено другий цикл освітньо-тренінгової програми
«Академія культурного лідера» для 45 ОТГ

4

Прийнято законопроєкт щодо державної підтримки малого та
середнього бізнесу в сферах культури, креативних індустрій,
туризму, у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

9

В рамках популяризації внутрішнього туризму запущено
проєкт «Мандруй Україною»

5

Розроблено спільно з ВРУ законопроєкт щодо звільнення від
ПДВ та зниження його ставки для операцій у сфері культури
і туризму
19

ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО ЗА 100 ДНІВ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА МОЛОДІ ТА
СПОРТУ?
Міністерство ефективно перенесло свою роботу до режиму онлайн. При цьому вдалося дати запуск стратегічно важливим програмам та
продовжити проведення запланованих заходів.

1

Розроблено проєкт п’ятирічної державної цільової соціальної
програми для самореалізації та розвитку потенціалу молоді
в Україні - «Молодь України» 2021-2025

5

Спрощено процедуру організації і проведення спортивних
заходів. Правила спортивних змагань не подаються на
державну реєстрацію

2

Проведено урочисту церемонію «Герої спортивного року2019», де нагородили визначних спортсменів та діячів спорту

6

Розроблено проєкт моделі розвитку фізичної культури і
спорту до 2028 року

3

Проведено всеукраїнський форум «Молодь Online», що
об’єднав близько 500 молодих людей з різних куточків
України

7

Поступово відновлено навчально-тренувальний процес
підготовки спортсменів до Олімпійських, Паралімпійських,
Дефлімпійських та Всесвітніх ігор

4

Стартувала національна програма «Україна-чемпіон», яка
передбачає створення 25 «об'єктів-магнітів» для проведення
міжнародних змагань та розвиток спортивного туризму

8

Розроблено веб-портал для інформування молоді про
створені можливості для її мобільності, самореалізації та
розвитку в Україні
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