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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПЛАНУ ДІЙ УРЯДУ

Безпека 
й оборона

Інтеграція в ЄС та 
НАТО

Енергетична 
безпека

Відбудова 
країни

Макрофінансова 
стабільність 
та підтримка 
бізнесу

Ветеранська 
політика

Безпечна, 
доступна та якісна 
освіта

Продовження 
децентралізації 
та регіональний 
розвиток

Підтримка 
громадян,
які опинились 
у складних 
обставинах

Ефективне 
державне 
управління

Наука та інновації 
для розвитку

Здорова нація Санкційна
політика та 
верховенство 
права

Захист довкілля
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БЕЗПЕКА Й ОБОРОНА УКРАЇНИ 

Забезпечення сил безпеки й оборони – топпріоритет Уряду, який допомагає наблизити
перемогу. Усі податки громадян та бізнесу Уряд цьогоріч спрямує на цей напрямок.

Ключові завдання: 

Збільшення 
виробництва 
власних 
боєприпасів та 
ракет

Залучення 
приватного 
сектору до 
розвитку 
оборонно-
промислового 
комплексу

Співробітництво 
з партнерами 
для отримання й 
виробництва 
озброєння та 
техніки

Забезпечення 
армії дронами, 
у тому числі 
власного 
виробництва

Інтегрована 
система 
закупівель
продукції 
оборонного 
призначення

Розмінування 
звільнених 
територій

Реалізація 
Формули миру 
Президента 
України разом 
із партнерами 



ІНТЕГРАЦІЯ В ЄС ТА НАТО

Євроатлантичні прагнення України потребують синхронізації нашого законодавства з 
найкращими практиками та політиками ЄС, а також зі стандартами НАТО. 

Ключові завдання: 

Виконання
Угоди про 
Асоціацію з ЄС 
(новий план 
заходів)

Селф-скринінг
адаптації
законодавства
України до 
права ЄС

Початок 
переговорів 
щодо вступу 
України до ЄС

Отримання «роумінгового безвізу», 
продовження «економічного» та 
«транспортного» безвізів, 
приєднання до Єдиної зони 
платежів у євро (SEPA), 

Інтеграція до 
режиму 
внутрішнього 
ринку ЄС

Подальше 
запровадження 
стандартів 
НАТО

Поглиблення 
політичної 
співпраці з НАТО 
(участь у Саміті у 
Вільнюсі)



ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА 

Українська енергосистема зазнала безпрецедентного рівня руйнувань 
через російський терор. Україна починає відновлення нової захищеної 
децентралізованої зеленої енергетики. 

Ключові завдання: 

Відновлення та 
захист об’єктів 
енергетики 
(генерації та 
розподілу) 

Підготовка до 
опалювального 
сезону 2023-2024

Повноцінне
об’єднання ринку 
електроенергії
України та 
Європи

Збільшення
пропускної
здатності для 
імпорту-експорту
е/е з країнами ЄС 

Відновлювана 
енергетика, 
«Зелений курс», 
Стратегія
розвитку водневої
енергетики

Підвищення 
безпеки на 
атомних 
електростанціях 

Термомодернізація
житлових і 
громадських 
будівель



ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Створення умов для швидкої та ефективної відбудови, яка розпочалася вже цього року. 

Ключові завдання: 

Відбудова 
за основними 
напрямками: 
енергетика, житло, 
розмінування, 
критична 
інфраструктура

Проведення 
2-го етапу оцінки
потреб на 
відновлення
спільно зі СБ, ЄС 
та ООН

Єдина цифрова 
система 
управління 
процесом 
відбудови 
інфраструктури

Доопрацювання 
Держреєстру
пошкодженого і 
знищеного майна. 
Запуск програми
компенсацій за 
пошкоджене та 
знищене житло

Відновлення 
залізничної, 
мостової та 
дорожньої 
інфраструктури

«Фінансовий 
Рамштайн» 
(визначення джерел 
фінансування для 
проєктів відбудови на 
17 млрд доларів) 

Запровадження
європейських
процедур 
надання послуг на 
ринку будівельної
продукції



МАКРОФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ 
ТА ПІДТРИМКА БІЗНЕСУ

В умовах суттєвого дефіциту бюджету Уряд має зберегти макрофінансову стабільність, 
профінансувати критичні видатки бюджету та закласти основу для відновлення економіки

Ключові завдання: 

Фінансування 
дефіциту бюджету 
(залучення допомоги 
партнерів та 
ефективна реалізація 
програми військових 
облігацій)

Масштабна 
дерегуляція для 
бізнесу (перегляд 
85% держрегуляцій, 
запропонованих 
МРГ)

Програми підтримки
МСБ («5-7-9», 
«єРобота», 
портфельні гарантії)

Збільшення 
експорту (відкриття 
щонайменше 
15 нових 
ринків, розвиток 
продуктів ЕКА)

Продовження 
«зернової ініціативи». 
Допомога аграріям 
(посівна, зберігання 
врожаю, доступне 
кредитування)

Реалізація програми 
єОселя. Доступна 
іпотека та 
кредитування бізнесу
для придбання
комерційної
нерухомості
(фінансовий лізинг)



Формування нового соціального договору між державою та громадянином. 
Підвищення адресності виплат і допомога тим, хто опинився в складних життєвих
обставинах. 

СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА

Ключові завдання: 

Гарантована 
базова соціальна 
допомога, яка 
залежатиме від 
рівня доходів

Продовження 
політики щодо 
збільшення 
пенсійних виплат 

Цифровізація
процесів та 
послуг у 
соціальній сфері

Забезпечення осіб 
з інвалідністю 
допоміжними 
засобами 
реабілітації

Підтримка у 
працевлаштуванні 
безробітних

Стимулювання
розвитку ринку 
соціальних послуг

Формування в 
Україні 
безбар’єрного
простору



Формула державної ветеранської політики – це можливості та повага до ветеранів. 
Вже зараз реформуємо ветеранську політику для інтеграції та реабілітації українських 
героїв та героїнь. 

ВЕТЕРАНСЬКА ПОЛІТИКА

Ключові завдання: 

Ефективна 
система переходу 
від військової 
служби до 
цивільного життя

Створення мережі
підтримки
ветеранів та 
запровадження
інституту
помічника
ветерана

Вдосконалення 
системи 
соціального 
захисту ветеранів

Трирівнева 
система 
психологічної 
допомоги

Удосконалення 
інформаційних 
сервісів  
“е-Ветеран”

Сучасний Центр 
психологічної 
допомоги та 
адаптації у 
Бородянці

Будівництво 
Національного 
військового 
меморіального 
кладовища



Якісна освіта, наука та інновації – це фундамент для успіху будь-якої країни у XXI
сторіччі. В умовах повномасштабної війни Уряд також працює над підвищенням безпеки 
освітнього процесу.

ЯКІСНА ТА БЕЗПЕЧНА ОСВІТА. 
НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Ключові завдання: 

Забезпечення 
закладів 
освіти 
якісними 
укриттями

Продовження
реформи
НУШ на рівні
профільної
середньої
освіти

Міждисциплінарні
освітні програми
за європейськими
принципами

Розширення
напрямів
грантової
підтримки від
Національного
фонду досліджень

Мережі стартап—
школа—
інкубатор—
акселератор на 
базі закладів вищої
освіти

Цільові показники
для керівників
наукових установ

Розвиток
системи
національно-
патріотичного
виховання



Уряд планує продовжувати реформу децентралізації та збільшувати повноваження для 
регіонів. Це частина євроінтеграційних амбіцій та Плану відновлення України. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 
ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

Ключові завдання: 

Оновлення 
Держстратегії
регіонального 
розвитку 
до 2027 року

Затвердження
Плану 
відновлення та 
розвитку
регіонів

Додаткові 
повноваження 
місцевій владі 
щодо 
адміністрування 
місцевих податків

Створення
безпечного
середовища в 
громадах та 
запровадження
рівнів безпеки
громад

Проєкт
“Поліцейський 
офіцер громади” 
та розвиток мережі
місцевих пожежно-
рятувальних
підрозділів

Субвенція
місцевій владі на 
відшкодування
тарифів на тепло і 
гарячу воду

Подальший
розвиток системи
ЦНАПів. Зручні
державні послуги
в регіонах. 



Посилення українських інституцій. Дебюрократизація. Діджиталізація. 
Зменшення ролі держави в економіці. Все це важливі елементи для розвитку сучасної 
сильної держави, яку ми будуємо в Україні.  

ЕФЕКТИВНЕ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Ключові завдання: 

Участь у програмі 
ЄС «Цифрова 
Європа»
(2021—2027)

Розвиток системи 
реєстрів. 
Удосконалення
єдиної
інтероперабельної
системи публічних
е-реєстрів

Запровадження 
електронного 
резидентства

Цифровізація в 
надрокористуванні, 
управлінні
відходами, лісовому
господарстві

Продовження
малої
приватизації та 
відновлення
великої
приватизації

Передача до 
Фонду державного 
майна підприємств, 
у статутних
капіталах яких є 
державна частка

Продовження
реформи
корпоративного 
управління
держпідприємств



росія повинна заплатити за злочини та руйнування, які вона вчинила 
під час повномасштабної агресії. Притягнення до відповідальності всіх винних –
це один із ключових елементів для відновлення справедливості. 

САНКЦІЙНА ПОЛІТИКА
ТА ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА 

Ключові завдання: 

Підвищення 
ефективності 
санкційної політики
та санкційного тиску 
на рф

Стягнення в дохід
держави активів
підсанкційних осіб

Створення 
Міжнародного 
реєстру збитків

Робота над 
створенням 
Міжнародного 
трибуналу за 
злочини росії в 
Україні

Підготовка 
міжнародного 
договору для 
конфіскації 
російських активів на 
Заході

Удосконалення
Державної
антикорупційної
програми на 2023—
2025 роки



Мета Уряду – забезпечити громадянам рівний доступ до якісних медичних послуг, 
за результатами змін орієнтувати систему так, щоб у її центрі був пацієнт

ЗДОРОВА НАЦІЯ

Ключові завдання: 

Розширення 
програми 
«Доступні 
ліки» 

Перегляд 
пакетів 
програми 
медгарантій у 
сфері 
реабілітації

Розвиток
наглядових рад у 
закладах охорони
здоров’я

Єдина система 
біологічної 
безпеки та 
біологічного 
захисту

Врегулювання обігу 
спеціальних 
харчових продуктів 
та біологічно 
активних добавок

Розвиток 
телемедицини

Нові підходи до 
роботи МСЕК 
(медико-
соціальної 
експертизи) та 
ВЛК (військово-
лікарської 
комісії)



Україна ставить перед собою амбітну мету – повноцінну інтеграцію секторальних
політик до цілей Європейського зеленого курсу. Екосистема України потребує
особливої уваги в умовах екоциду з боку росії

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

Ключові завдання: 

Визначення 
основних принципів 
кліматичної 
політики

План заходів для 
реалізації
Оновленого
національного
внеску України до 
«Паризької угоди»

Врегулювання 
відносин у сфері 
управління 
відходами

Екологічна 
ініціатива 
“Масштабне 
заліснення України”

Забезпечення 
ефективного 
управління лісовим 
господарством

Реалізація 
природоохоронних 
заходів 
(Національний 
екологічний фонд)
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