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Резюме 

 

Підзвітне та прозоре державне управління є важливою передумовою євроінтеграції України, без якої неможливо побудувати сильну, 

європейську та демократичну державу. Реформа державного управління – наскрізна реформа, яка є фундаментом та створює 

спроможність держави просувати і впроваджувати всі інші реформи. 

Принципи державного управління SIGMA, які спираються на практики врядування в державах ЄС та є основою для оцінки спроможності 

державного управління серед держав-кандидатів на вступ до ЄС, є основоположними для реформи державного управління України. 

Кожен принцип спрямований на конкретну мету та завдання, які необхідно вирішити для модернізації державного управління та 

приведення його у відповідність до європейських вимог.  Впровадження реформи державного управління, яке повинно забезпечити 

ефективну спроможність та прозорість роботи державних інституцій, є ключовим для європейської інтеграції та підтримки  післявоєнної 

реконструкції та відновлення.  

Державне управління стикнулося зі значними викликами воєнного часу, а саме: 9500  державних службовців виїхали за кордон, 5500 

перебувають в окупації та в зонах бойових дій, майже 32 тис. державних службовців – у простої. Відбулось зменшення ресурсів для 

фінансування державного апарату, зокрема оплати праці державних службовців (10-15%). Зміна переліку та обсягів виконуваних функцій 

у зв'язку зі значним переміщенням населення, обмеження виконання функцій на тимчасово окупованих територіях та труднощі з 

доступом до робочих місць. Знищення матеріально-технічного забезпечення органів державної влади. Кіберзагрози для органів 

державної влади, в т. ч. публічних реєстрів та особистих даних громадян.  

Незважаючи на це, завдяки змінам, які впроваджувались у сфері протягом останніх років, державне управління продовжило 

функціонувати в умовах війни: більшість державних службовців продовжують виконувати свої обов’язки, в т. ч. дистанційно. Заробітні 

плати державним службовцям продовжують виплачувати. ЦНАПи продовжують працювати та надавати послуги. Відбуваються засідання 

ВРУ, у рамках пленарного засідання, розпочатого 24 лютого, Верховна Рада України збиралася 11 разів протягом 3 місяців війни та 112 

законів прийнято. Уряд продовжив безперервно працювати: з початку вторгнення прийнято 511 постанов і 281 розпорядження. 

Відновлено доступ до публічних реєстрів, які були тимчасово закриті з міркувань безпеки. Громадяни отримують електронні послуги 

через додаток ДІЯ, зокрема переміщені особи.  

План відновлення у сфері державного управління спирається на практики та принципи держав ЄС і програми SIGMA та спрямований на 

побудову спроможної системи державного врядування,  як основи для стійкого та ефективного функціонування держави та інтеграції 

України в ЄС. Метою впровадження Плану у сфері державного управління є:  

Побудова в Україні спроможної сервісної та цифрової держави з ефективною системою місцевого самоврядування, яка забезпечує 

захист інтересів громадян, стійкість та безперервність роботи органів державної влади, спроможність та прозорість реалізації 

заходів з відновлення України від наслідків війни, а також реалізацію політик, спрямованих на отримання членства в ЄС. 
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Для досягнення поставленої мети, передбачено впровадження завдань  за чотирма напрямками: парламент, центральні органи виконавчої 

влади та наближення до стандартів урядування ЄС, місцеві органи виконавчої влади і місцеве самоврядування.. Очікуваний вплив від 

реалізації Плану у період відновлення в кожній зі сфер: 

парламентська реформа:  

-       раціоналізація законопроектної роботи, підвищення її ефективності та якості законодавчих актів, які приймаються 

Верховною Радою України; 

-       посилення парламентського контролю; 

-       створення процедур та механізмів забезпечення безперервності роботи парламенту в умовах воєнного стану або 

надзвичайного стану; 

-        посилення ролі Кабінету Міністрів України у законотворчому процесі; 

-       підвищення відкритості Верховної Ради України для громадськості, поліпшення інформування громадян про роботу 

парламенту; 

-       поліпшення забезпечення діяльності народних депутатів України та парламенту загалом. 

  

реформування центральних органів виконавчої влади та наближення до стандартів урядування ЄС: 

-       компактна, орієнтована на результат, ефективна та підзвітна система центральних органів виконавчої влади; 

-       трансформація Секретаріату Кабінету Міністрів України в Центр Уряду, який надає підтримку в питаннях координації та 

управлінні міністерствами, а також для ефективного управління програмами національного відновлення та інтеграції до 

ЄС; 

-       реформа публічної служби, яка передбачає забезпечення ефективності системи відбору та найму,  впровадження 

уніфікованої системи оплати праці, удосконалення системи професійного розвитку публічних службовців, посилення 

спроможності служб управління персоналом, завершення впровадження інформаційної системи управління людськими 

ресурсами;  

-       консолідація управління державними підприємствами і державною власністю для забезпечення їх ефективності; 

-       запровадження єдиної адміністративної процедури для всіх рішень, коли державні установи використовують весь 

інструментраій задля забезпечення прав та свобод людини. 

  

місцеві органи виконавчої влади:  

-       актуалізація напрямів роботи обласних та районних державних адміністрацій відповідно до вимог післявоєнного періоду; 
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-       налагодження якісної взаємодії місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування, територіальними 

підрозділами центральних органів виконавчої влади; 

-       підвищення професійного рівня працівників місцевих державних адміністрацій; 

-       врегулювання правового статусу керівників місцевих органів виконавчої влади; 

-       надання населенню послуг належної якості в післявоєнний та наступні періоди. 

  

 місцеве самоврядування:  

- запровадження спроможної система органів місцевого самоврядування на всіх рівнях адміністративно-територіального 

устрою держави, яка належно виконує покладені на неї публічні функції, є стійкою до перманентних криз і раптових загроз, 

адекватно реагує на виклики та користується довірою місцевого населення; 

-       виконання публічних функцій забезпечене достатнім рівнем фінансування, а повноваження є належним чином 

розподіленими між рівнями та суб’єктами публічного урядування, що дозволяє підвищувати якість надання послуг 

населенню, ефективно використовувати обмежені фінанси та забезпечувати стрімкий розвиток територій; 

-       публічна служба на місцевому рівні стане оптимізованою, цифровізованою та результатоорієнтованою, а відтак 

спрямованою на досягнення ключових показників ефективності; 

-       виборчі процедури на місцевому рівні будуть адаптованими до викликів післявоєнного відновлення, виборча система 

відв’язана від кількості населення, що дозволяє більш збалансовано відображати потреби місцевого населення. 

  

Система державного управління в умовах воєнного та післявоєнного часу визначає спроможність держави ефективно відповідати на 

виклики та забезпечувати розвиток в різних сферах відновлення. Не менш важливу роль відіграє і здатність впроваджувати зміни для 

наближення України до стандартів та норм законодавства ЄС, що є основним завдання в умовах отримання Україною статусу кандидата 

в ЄС та євроінтеграційних процесів. Впровадження комплексних заходів у сфері парламентаризму, виконавчої влади та місцевого 

самоврядування спрямоване на те, щоб забезпечувати ефективний післявоєнний розвиток та послідовну інтеграцію всіх галузей до 

стандартів та вимог ЄС.  
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І. Реформа системи ЦОВВ та наближення урядування до стандартів ЄС 

 

В цілому діюча система органів виконавчої влади забезпечила виконання покладених на неї завдань в умовах воєнного часу - 

безперервне функціонування держави, прийняття рішень, здійснення критичних функцій та надання послуг громадянам.  

Починаючи з 2016 року за підтримки ЄС Україна послідовно впроваджує реформу державного управління. У 2021 році Уряд 

затвердив нову Стратегію реформування державного управління України до 2025 року та план заходів з її реалізації. Нова Стратегія є 

продовженням попереднього етапу впровадження реформи державного управління та базується на результатах оцінки стану державного 

управління України, проведеної експертами Програми підтримки вдосконалення врядування та менеджменту (SIGMA). Багато завдань  

плану залишаються актуальними і надалі.  

Враховуючи, що в галузі державного управління немає жорстких acquis communautaire, а також відсутня єдина модель для 

наслідування у реформах горизонтальних структур управління, саме Принципи SIGMA є інструментом для країн-кандидатів щодо 

удосконалення системи врядування на основі кращих практик країн-членів ЄС. 

Відтак, враховуючи наявні виклики, основні очікування щодо держав-кандидатів на вступ у ЄС, та результати консультацій в 

рамках Робочої групи з державного управління, основними напрямками реформи є: 

-      оптимізація; 

-      ефективність;  

-      професіоналізація; 

-      людиноцентричність; 

-      цифровізація. 

  

Опис проблем 

В умовах повномасштабної війни система органів виконавчої влади України стикнулася з низкою викликів, які загострили наявні 

та виявили нові проблеми у цій сфері. 

Через зупинку реалізації значної кількості функцій у форматі довоєнного часу та скорочення або оновлення тих функцій, які 

фактично виконуються, зміни обсягів навантаження, виникла гостра потреба у відповідному перерозподілі/оптимізації ресурсів. 

Особливо болючим питанням є скорочення кількості працівників, фактично задіяних у виконанні функцій (звільнення, виїзд за кордон, 

перебування на тимчасово окупованих територіях, неповна зайнятість, простої, відпустки без збереження заробітної плати тощо), та рівня 
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оплати праці державних службовців. У зв'язку з цим існують ризики втрати найбільш кваліфікованих кадрів, зокрема задіяних у 

виконанні функції формування політики, та нівелювання досягнень реформи державного управління в цьому напрямку.  

Скорочення часу на виконання завдань та запит на результат без втрати якості загострили проблему застарілості і 

забюрократизованості робочих процесів та потребу в їх оптимізації та автоматизації. Крім цього, за результатами опитування 

“Ефективність процесів в органах влади: позиція державних службовців”, проведеного в лютому 2022 р., практично відсутня 

клієнтоорієнтованість результатів процесів: лише 4% державних службовців виконуючи процес орієнтуються на вимоги споживача, при 

цьому 13% - на усталену практику, 17% - вказівки керівника, якщо такі вимоги не визначені регулюючим документом.   

Питання кваліфікованих кадрів та ефективних робочих процесів набуло особливої актуальності в умовах забезпечення 

спроможності державного апарату до імплементації законодавства ЄС.  

Проявила себе й недостатня спроможність ЦОВВ до оперативного реагування на виклики воєнного стану через ускладнену 

систему підпорядкування та погоджень на всіх рівнях, розпорошення/дублювання функцій та відповідальності за якість їх виконання. 

Тому проблемами залишаються недостатньо ефективна та нераціонально побудована система ЦОВВ, відсутність чіткого розподілу 

функцій і повноважень між ЦОВВ, наявність надлишкових та дублюючих функцій.  

Розпочатий процес реформування міністерств для підвищення їх спроможності  до формування державної політики має бути 

завершено. Тому залишається актуальним питання позбавлення міністерств невластивих функцій шляхом поступової передачі іншим 

ЦОВВ чи іншим суб'єктам, у тому числі в рамках децентралізації повноважень. Недосконалим є механізм спрямування і координації  

діяльності ЦОВВ через відповідних міністрів, який має бути переглянутий з урахуванням принципів управлінської підзвітності 

визначених Програмою SIGMA. 

Важливим завданням є вдосконалення процесу формування та реалізації довгострокових рішень щодо розвитку держави, 

координації формування і реалізації політики, які є ключовими елементами діяльності органів виконавчої влади в системі державного 

управління. При цьому процес планування діяльності Кабінету Міністрів України повинен узгоджуватися з довгостроковим баченням 

розвитку держави, середньостроковим бюджетним процесом, міжнародними зобов’язаннями України та необхідністю наближення 

законодавства до acquis ЄС. 

Існує необхідність покращення управлінської підзвітності відповідно до Європейських принципів з урахуванням особливостей 

системи державного управління України, а також підвищення престижу держави та її конкурентоспроможності як роботодавця, 

створення можливості залучати та утримувати на державній службі найбільш кваліфікованих фахівців, забезпечуючи їх можливістю 

професійного розвитку відповідно до потреб та відповідними умовами роботи. При цьому, необхідно підвищувати спроможність 

державних службовців у сфері європейської інтеграції. 

Через виклики воєнного часу відбулися й позитивні зрушення - оперативне прискорення  переходу органів влади до сучасних 

підходів в організації роботи. Це засвідчило  значний потенціал та професіоналізм державної служби. Масове впровадження дистанційної 

форми роботи продемонструвало, що вона є ефективною у сфері державного управління, яка орієнтована на результат, а не на 
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перебування на робочому місці. А використання ІТ-інструментів у підготовці та опрацюванні документів в електронній формі замість 

паперової, є ефективним та зручним. Очевидно, що такий підхід має бути збережений та розвинений і надалі. Адже це один з напрямків 

скорочення накладних витрат на утримання державного апарату. 

Аналіз звітів Європейської Комісії щодо прогресу досягнутого у впровадженні реформ державами-кандидатами щодо вступу в ЄС 

демонструє, що основними викликами для держав у процесі здобуття кандидатства в сфері державного управління є: 

-      оптимізація організаційної структури органів влади та забезпечення їх підзвітності і координації; 

-      розробка політик на основі даних та доказів через проведення консультацій із заінтересованими сторонами; 

-      впровадження адміністративної процедури та гармонізація відповідних підзаконних актів;  

-      впровадження системи відбору кандидатів на державну службу на основі заслуг та досягнень. 

  

Очікуваний вплив  

Досягнення визначених цілей Плану сприятиме побудові ефективної системи державного управління в Україні, яка дозволить 

впроваджувати інші секторальні реформи та пришвидшити євроінтеграційні процеси.  

Очікується, що реалізація поставлених цілей призведе до швидкого післявоєнного відновлення та розвитку через досягнення 

відповідних результатів, а саме:  

-      побудови стійкої системи ЦОВВ, яка спроможна забезпечувати злагодженість та оперативність в умовах, які потребують 

швидкого реагування/гнучкості, високої інституційної спроможності ЦОВВ, яка                                         забезпечує результат відповідний 

потребам/вимогам споживачів (громадян, інституцій тощо), використовуючи оптимальні обсяги ресурсів;  

-      створення сильного центру Уряду, який забезпечує  якісний аналітично-експертний супровід та ефективну взаємодію ЦОВВ 

при вирішенні кроссекторальних питань; 

-      консолідації управління державними підприємствами і державною власністю для забезпечення їх ефективності; 

-      забезпечення благонадійними, кваліфікованими, вмотивованими державними службовцями, які отримують справедливу оплату 

та підвищення профкомпетентності відповідне їх професійним потребам, мають відповідні умови та засоби для роботи; 

-      взаємодії між державою та громадянами і субʼєктами господарювання ґрунтується на зрозумілих та уніфікованих для всіх 

адміністративних процедур принципах, із дотриманням прав фізичних та юридичних осіб. 
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1. Основні проблеми, які необхідно вирішити в рамках Плану відновлення за напрямом «Реформа виконавчої влади (ЦОВВ) та 

наближення до європейських стандартів» 

Вплив війни на визначену сферу аналізу: 

1) Ключові виклики 

(узагальнено для визначеної 

сфери) 

Забезпечення максимально комфортних умов та створення зручної системи для жінок і чоловіків, які 

належать для різних груп, при виникненні питань, пов’язаних із діяльністю органів влади або при наданні 

послуг держави 

Необхідність реструктуризації  витрат державного бюджету на утримання державного апарату 

Відсутність практичного досвіду у міністерств та ЦОВВ щодо функціонування в умовах воєнного стану 

Оптимізація кількості працівників, фактично задіяних у виконанні функцій   

Зупинка реалізації значної кількості функцій у форматі довоєнного часу та скорочення або оновлення тих 

функцій, які фактично виконуються 

Перегляд структури органів виконавчої влади з огляду на воєнний та післявоєнний час  

Скорочення часу на робочі процеси, збільшення запиту на виконання термінових завдань без втрати якості 

їх виконання 

Необхідність максимальної цифровізації продукту державних послуг та апаратних технологічних процесів     

Необхідність забезпечення спроможності державного апарату до імплементації законодавства ЄС 

Незавершеність розпочатих реформ, внаслідок чого окремі елементи системи державного управління 

працюють неефективно  

Відсутність впевненості та демотивованість працівників у зв’язку з поширенням інформації про масові 

скорочення, зокрема державних службовців категорій Б та В, більшість яких складають жінки. 

Відсутність збалансованого представництва жінок і чоловіків в ЦОВВ на посадах категорії А. 

2) Ключові можливості 

(узагальнено для визначеної 

сфери) 

Наявність політичної волі до змін та чітке усвідомлення щодо необхідності зробити публічне управління 

людиноцентричним та максимально ефективнимии   

Отриманий досвід в умовах війни дозволить здійснити оцінку та пріоритезацію реформ, а також 

ретельніше переглянути цілі, функції, завдання, умови та форму роботи міністерств та ЦОВВ 

У разі досягнення консенсусу серед усіх заінтересованих сторін можливість здійснення радикально якісні 

зміни 

3) Ключові обмеження 

(узагальнено для визначеної 

сфери) 

Неможливість внесення змін до Конституції України до закінчення воєнного стану 

Жорстка економія коштів з огляду на першочергову потребу у забезпеченні захищених статей видатків 

бюджету 

Відсутність часу для підготовки якісних рішень на всіх рівнях державного управління і, як наслідок, 

зниження якості прийнятих нормативно-правових та індивідуальних актів 
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Неможливість здійснювати середньо- та довгострокове планування 

Неспроможність системи ЦОВВ до оперативного реагування на проблеми через ускладнену систему 

підпорядкування та погоджень на всіх рівнях 

Обмеження виконання функцій на тимчасово окупованих територіях 

Масове внутрішнє переміщення працівників та відтік професійних кадрів 

Неможливість проведення якісного відбору працівників у зв’язку із спрощеною конкурсною процедурою 

Небезпека роботи в адміністративних будівлях. 
2. Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Реформа виконавчої влади (ЦОВВ) та наближення до європейських стандартів» 

в обраній сфері: 

 

 Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 

2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

ОПТИМІЗАЦІЯ 

Проблема 1: Дефіцит фінансових ресурсів вимагає проведення оптимізації організаційно-функціонального устрою системи 

центральних органів виконавчої влади.  

Фіскальні умови воєнного часу визначають потребу державного управління працювати з істотно меншими ресурсами. Імовірно також,  

що обмежене фінансування залишиться проблемою і після війни. Це буде продиктовано необхідністю спрямовувати всі наявні ресурси 

на вирішення соціальних, економічних та інших проблем. Існуюча структура державного управління є результатом: 

- нерегулярного проведення функціональних аудитів та аналізів видатків в установах, відсутності стимулів для цього;  

- відсутності інструкцій та правил щодо того, що та на якому рівні потрібно робити. У результаті відсутній принцип функціональної 

субсидіарності, система надто централізована;  

- всі установи, великі чи малі, витрачають ресурси для виконання тих самих допоміжних функцій, не використовується економія від 

масштабу за рахунок консолідації; 

- відсутності у керівників стимулів до аналізу та перебудови робочих процесів та перетворення їх на lean (бережливий, оптимізований);  

- залучення значної кількості державних службовців до надання інформації громадянам за їхніми запитами та розгляду звернень;  

- того, що багато територіальних органів центральних органів виконавчої влади досі працюють як юридичні особи, що збільшує 

витрати;  

- існування різноманітних систем внутрішнього контролю з сумнівною користю та ефективністю;  

- того, що все ще забагато установ не входять до системи галузевих міністерств і підпорядковуються безпосередньо КМУ. 

 

Ціль 1: Компактна, орієнтована на результат, ефективна та підзвітна система центральних органів виконавчої влади. 
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 Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 

2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Система центральних органів виконавчої влади стає компактнішою, тоді як її інституції активно співпрацюють для ефективного 

досягнення цілей відновлення України та інтеграції до ЄС. Розроблена та впроваджена нова модель управління для кожного типу органу 

виконавчої влади (міністерства та інші ЦОВВ, колегіальні та ЦОВВ зі спеціальним статусом, зокрема національні регулятори). Модель 

має сприяти управлінню, орієнтованому на результати, поєднуючи оперативну автономію з сильною відповідальністю за результати, 

гендерно орієнтованим врядуванням, системою внутрішнього контролю та аудиту. Крім того, створюється система та культура 

децентралізованого управління через делегування. 

 

Ціль, яку необхідно 

досягти для вирішення 

проблеми на кожному 

етапі 

Змоделювати компактну, 

підзвітну та раціонально  

побудовану систему центральних 

органів виконавчої влади, 

орієнтовану на результат. 

Забезпечити безперервне та 

ефективне виконання державних 

функцій кожним ЦОВВ в процесі 

оптимізації. 

Провести аудит функцій та на його 

основі сформувати пропозиції щодо 

оптимізації функцій ЦОВВ. 

Підготувати оновлену модель  

інституційно-організаційного 

забезпечення процесу імплементації 

acquis ЄС відповідно до 

рекомендацій ЄС.   

 

Впровадити культуру постійного 

вдосконалення процесів 

(continuous improvement) в 

державних органах 

Провести комплексну оцінку 

системи державного управління та 

розробити план її наближення до 

стандартів, визначених програмою 

OECD/SIGMA 

Впровадити оновлену модель 

інституційно-організаційного  

забезпеченння процесу 

імплементації acquis ЄС. 

Зосередити ЦОВВ виключно 

на основній діяльності, 

включаючи інтеграцію до ЄС. 

 

Термін виконання в 

межах етапу 

12/2022 12/2025 12/2032 

Ризики досягнення цілі Продовження дії воєнного стану. Відсутність політичного консенсусу 

щодо конституційних змін 
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 Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 

2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Відсутність практичного досвіду 

функціонування ЦОВВ в умовах 

воєнного стану. 

Відсутність сильного політичного 

лідерства для координації процесу 

оптимізації системи ЦОВВ 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

Підготовлено  нову модель  

інституційного устрою  

виконавчої влади на 

центральному рівні та поетапний 

план її впровадження. 

Підготовлено поетапний план 

скорочення граничної 

чисельність працівників ЦОВВ.  

Контрольно-наглядові функції 

консолідовано в єдиному органі.  

Проведено аудит функцій ЦОВВ, 

сформовано оптимізовану модель 

інституційного устрою виконавчої 

влади за рахунок: 

- оптимізації та цифровізації 

функцій 

- укрупнення та ліквідації 

ЦОВВ 

Розроблено механізм/процедуру для 

забезпечення якісного процесу 

формування політики та 

дотримання строків на всіх стадіях 

нормотворчого процесу. 

Внесено зміни до актів 

законодавства щодо 

ЦОВВ регулярно аналізують та 

вдосконалюють процеси своєї 

діяльнності. 

Здійснено поетапне 

впровадження нової моделі 

інституційного устрою 

виконавчої влади на 

центральному рівні.  

Кількість міністерств зменшено 

до орієнтовно 12-16. 

Загальний фонд оплати праці 

зменшено орієнтовно на 30% за 

рахунок скорочення чисельності 

працівників. 

Скорочено кількість ЦОВВ (крім 

міністерств), діяльність яких 

спрямовується і координується 

безпосередньо КМУ. 

Запроваджено механізм 

спрямування і координації 

діяльності ЦОВВ через відповідних 

міністрів, орієнтований на 

результат. 

Територіальні органи ЦОВВ, які 

функціонували як юридичні особи, 

Система ЦОВВ повністю 

відповідає визначеній моделі 

інституційного устрою. 

 

100% актів законодавства, які 

приймаються, відповідають  

acquis ЄС 

100% актів законодавства 

наближено до acquis ЄС 

(%імплементації) 

Не менше 50% 

законопроектів, прийнятих 

Верховною Радою, 

розроблені КМУ 
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 Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 

2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

концептуального бачення системи 

планування та звітності.  

Розроблено та схвалено порядок 

координації європейської інтеграції 

на рівні міністерств. 

Підготовлено пропозиції щодо 

використання міжнародного 

досвіду у створенні лабораторії 

інноваційної політики. 

Підготовлено пропозиції щодо ІТ-

інструментів для формування 

політики на основі висновків 

інвентаризації.  

Внесено нормативні зміни щодо 

перевірки якості розробки актів 

КМУ. 

припинено шляхом реорганізації у 

структурні підрозділи апарату 

ЦОВВ. 

За кожну сферу політики визначено 

відповідальний директорат 

міністерства. 

Розроблено пропозиції щодо 

вдосконалення процедури 

утворення та припинення ЦОВВ. 

Впроваджено систему делегування 

повноважень. 

Оптимізовано процеси розгляду 

звернень громадян.  

Внесено зміни до актів 

законодавства щодо закріплення  

сфер політики за міністерствами. 

100% документів політики 

підготовлено з дотриманням усіх 

вимог щодо аналізу політики.  

Впроваджено і використовуються 

ІТ системи підготовки і 

проходження актів, яка включає, 

зокрема, міжвідомчі консультації та 

консультації з громадськістю в 

процесі формування політики 

Розроблено загальні інструкції 

щодо періодичних оглядів політик 

для визначення ефективності 

прийнятого законодавства у 

визначених сферах   
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 Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 

2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Загальний розмір 

потреби у фінансових 

ресурсах для досягнення 

цілі 

 Витрати на скорочення - орієнтовно 

100 тис на 1 особу, до 10 млрд грн 

загалом (компенсація 

невикористаних відпусток, вихідна 

допомога, виплати по безробіттю 

після звільнення, гранти, 

перенавчання тощо) 

 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

   

ЕФЕКТИВНІСТЬ 

Проблема 2: Інституційна фрагментація не компенсується сильним центром управління.  

 

Реалізація порядку денного відбудови та відновлення, а також європейської інтеграції потребуватиме ефективного керівництва та 

координації всіх інституцій центральної виконавчої влади на всіх рівнях, починаючи з формування політики та включно з досягненням 

очікуваних результатів. Окрім політичного аспекту такої системи, для підтримки Прем’єр-міністра необхідна інституція з міцним 

мандатом на стратегічне керівництво, координацію та контроль якості. Хоча елементи такої інституційної структури присутні, її все ще 

потрібно розвивати з точки зору повноважень та потенціалу.  

Усі ЦОВВ є окремими юридичними особами публічного права, однак через відсутність чітко визначених в законодавстві особливостей 

статусу юридичної особи публічного права ЦОВВ діють як юридичні особи приватного права, наслідком чого є роздробленість системи 

та спроби вирішувати конфлікти між самими ЦОВВ способами, прийнятними для юридичних осіб приватного права, зокрема шляхом 

судових позовів;  

Набуття членства в ЄС вимагатиме від України виконання великого обсягу завдань законодавчого, організаційного та інституційного 

характеру. Ефективне, результативне та швидке виконання євроінтеграційних завдань неможливе без належного планування та 

координації. Тому, для швидкого та ефективного (з точки зору інтересів України) процесу вступу до ЄС, необхідний потужний та 

дієздатний координаційний орган на адміністративному рівні в центрі уряду. На жаль, Урядовий офіс з координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції має прогалини у своїй спроможності у порівнянні з його роллю та місією. Цю спроможність необхідно 

посилити, починаючи з додаткового персоналу (галузевих юристів, здатних працювати з законодавством ЄС), зміцнюючи роль Офісу,  

зробивши його перевірку відповідності законодавству ЄС істотною, обов’язковою та почутою тими, хто приймає рішення. Понад 130 

тисяч сторінок acquis ЄС потребують закріплення в українському законодавстві. Крім того, acquis ЄС необхідно буде перекласти 

українською та розробити нову термінологію.  
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 Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 

2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Ціль 2: Реалізація на базі СКМУ концепції центру Уряду, здатного підтримувати Прем'єр-міністра в питаннях координації та 

управлінні міністерствами, а також для ефективного управління програмами національного відновлення та інтеграції до ЄС  

 

Ціль яку необхідно 

досягти для вирішення 

проблеми на кожному 

етапі 

Розробити нормативну і технічну 

базу для централізації функцій 

забезпечення 

Посилити стратегічні функції 

центру уряду:  

- підготовка законопроектів, 

- підготовка консолідованих 

стратегій, планів і програм 

дій уряду 

- юридична та стратегічна 

експертиза проектів НПА  

  

Централізувати основні функції 

забезпечення діяльності ЦОВВ 

Підготувати правове 

забезпечення  для створення 

єдиної юридичної особи КМУ 

Впровадити систему управління 

ефективністю. 

Забезпечити ефективне виконання 

СКМУ функцій центру Уряду: 

1) підтримує Прем'єр-міністра/ 

Віце-прем'єр-міністра(ів) у 

плануванні, управлінні та 

координації міністерств, у тому 

числі з питань інтеграції до ЄС;  

2) забезпечує контроль якості 

матеріалів/пропозицій до порядку 

денного урядових комітетів, 

супроводжує засідання КМУ;  

3) забезпечує ефективну взаємодію 

ЦОВВ при вирішенні 

кроссекторальних питань;  

4) провадить системний моніторинг 

та оцінку наслідків реалізації 

державної політики  

Централізувати переважну 

більшість функцій 

забезпечення діяльності 

ЦОВВ 

Підвищити ефективність 

міністерств через 

позбавлення їх статусу 

юридичної особи та 

створення єдиної юридичної 

особи КМУ.  

СКМУ перетворено на центр 

Уряду, який має відповідний 

статус та високу репутацію 

для міністерств та інших 

органів центральної 

виконавчої влади. 
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 Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 

2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

5) є центром розробки ключових 

законопроектів, стратегічних та 

програмних документів 

6) здійснює ефективне керівництво 

посадовцями категорії А. 

Термін виконання в 

межах етапу 

12/2022 12/2025 12/2032 

Ризики досягнення цілі Відсутність політичного лідерства 

та політичної волі до змін 

Продовження дії воєнного стану. 

Відсутність політичного лідерства 

та політичної волі до змін 

Відсутність політичного 

лідерства та політичної волі 

до змін 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

Підготовлено нормативну базу 

для централізації функцій 

забезпечення міністерств 

Підготовлено нормативну і 

технічну (ІТ продукти) базу для 

централізації функцій 

забезпечення. 

Підготовлено зміни до актів 

законодавства щодо надання 

відповідного статусу та 

повноважень Секретаріату КМУ. 

Схвалено концепцію центру Уряду і 

план її впровадження, який зокрема 

передбачає розвиток спроможності 

підрозділу відповідального за 

координацію інтеграції до ЄС та 

забезпечення контролю  якості в 

питаннях відповідності acquis ЄС. 

Підготовлено проект нової 

структури Секретаріату КМУ. 

Централізовано основні функції 

забезпечення діяльності ЦОВВ в 

одній установі (кадри, ІТ, 

господарське забезпечення, 

бухгалтерія, безпека). 

В СКМУ реалізовано функцію 

“управління талантами” - відбір, 

професійний розвиток категорії 

А. 

В роботу КМУ впроваджено 

систему управління ефективністю 

Проведено реорганізацію СКМУ 

відповідно до схваленої концепції 

та плану її впровадження. 

Створено та функціонує система 

моніторингу реалізації державної 

політики, що охоплює кількісні та 

якісні методи збору, обробки і 

поширення даних. 

Централізовано переважну 

більшість функцій 

забезпечення діяльності 

ЦОВВ в одній установі і 

завдяки цьому скорочено 

відповідні витрати. 

Міністерства позбавлено 

статусу юридичних осіб та 

консолідовано в єдину 

юридичну особу. 

В СМУ впроваджено 

культуру постійного 

покращення.  

Інформація про моніторинг 

ключових аспектів 

відновлення та інтеграції в ЄС 

готується регулярно, з 

визначеною періодичністю. 
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 Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 

2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Посилено функцію експертизи 

проектів НПА в СКМУ. 

 

 

 

Загальний розмір 

потреби у фінансових 

ресурсах для досягнення 

цілі 

   

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

 Діджиталізація 

Євроінтеграція 

Діджиталізація 

Євроінтеграція 

 

Проблема 3: Неефективне управління державними підприємствами і державною власністю 

В сфері управління ЦОВВ перебуває понад 3000 державних підприємств. Значана їх частка є збитковими або не функціонують. Стандарти 

корпоративного управління на більшості підприємств не запроваджені. Зберігається децентралізоване управління активами державних 

установ (будівлі, тощо), економія від масштабу не використовується. Управління майном відволікає ресурси ЦОВВ від виконання 

основних функцій. 

 

Ціль 3: Консолідація управління державними підприємствами і державною власністю для забезпечення ефективності 

Створити єдиний центр управління державними підприємствами. Приватизувати або ліквідувати непрофільне та неперспективні активи. 

Впровадити централізоване управління майном, що забезпечує прозорість та ефективність. 

 

Ціль яку необхідно 

досягти для вирішення 

проблеми на кожному 

етапі 

Оптимізувати систему управління 

державними підприємствами і 

державним майном. 

Створити керуючу компанію з 

управління активами 

підприємств відповідно до вимог 

ОЕСР 

Забезпечити швидку 

приватизацію надлишкового 

майна 

Провести ліквідацію збиткових та 

“мертвих” підприємств 
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 Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 

2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Створити Агенцію з керування 

нерухомістю для 

централізованого керування 

нерухомістю 

Термін виконання в 

межах етапу 

12/2022 12/2025  

Ризики досягнення цілі    

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

Визначено перелік підприємств, 

які мають залишитись і які 

мають бути приватизованими, 

ліквідованими. 

Створено керуючу компанію з 

управління активами 

підприємств відповідно до вимог 

ОЕСР 

Створено Агенцію з керування 

нерухомістю 

Функції управління ДП та 

власністю передано від ЦОВВ 

Впровадженозміни до 

законодавства про управління 

об'єктами державної власності 

(законопроект 5593-д) 

Проведено приватизацію 

підприємств та надлишкового 

майна, ліквідацію та банкрутство 

підприємств, що не мають 

перспектив 

Запроваджено корпоративне 

управління державними 

підприємствами, засноване на 

кращих міжнародних практиках 

 

Загальний розмір 

потреби у фінансових 

ресурсах для досягнення 

цілі 

 Утримання керуючу компанію з 

управління активами підприємств  - 

40 млн / рік 

Утримання Агенції з керування 

нерухомістю - 40 млн / рік 

Утримання керуючу 

компанію з управління 

активами - 40 млн / рік 

Утримання Агенції з 

керування нерухомістю - 40 

млн / рік 
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 Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 

2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

діджиталізація 

 

діджиталізація діджиталізація 

 

ПРОФЕСІЙНІСТЬ 

Проблема 4: Державна служба не є уніфікованою, що є перешкодою для спільної роботи над відновленням та відбудовою країни.  

 

Державна служба не є уніфікованою, навіть якщо вона діє за однаковими законами та процедурами. Насправді, державна служба 

відображає поточну структуру центральної виконавчої влади, де міністерства є незалежними і діють майже як юридичні особи приватного 

права. Вищі державні службовці не управляються і не розвиваються як єдина команда. Не існує установи, яка б мала на це повні 

повноваження. Хоча постанова КМУ встановлює єдині рамки базових окладів державних службовців, а Закон про державну службу 

передбачає декілька інших стандартних вимог, система оплати праці на сьогодні є розбалансованою. Платоспроможність установ 

залежить не від системи заробітної плати, а від інших, менш формальних факторів. Органи виконавчої влади конкурують між собою, 

коли йдеться про кращу заробітну плату кандидатам. Також, різні спеціалізовані закони ще більше фрагментували державну службу.  

 

Ціль 4: Єдина, збалансована, побудована на принципі рівних прав і можливостей система державної служби з підзвітністю та 

уніфікованою системою оплати праці 

  

Ціль яку необхідно 

досягти для вирішення 

проблеми на кожному 

етапі 

Вирішення концептуальних та 

практичних вузьких місць для 

впровадження основних стовпів 

уніфікації на державній службі. 

 

Державні службовці 

проінструктовані щодо основних 

аспектів роботи в умовах воєнного 

часу. 

 

 

 

Усі державні службовці працюють в 

рамках однієї законодавчої бази, що 

забезпечує внутрішню мобільність. 

До всіх установ застосовуються такі 

загальні системи:  

1) уніфікація, оцифрування та 

обмін, моніторинг, звітність та 

аналіз даних державної служби; 

2) реформа системи оплати праці 

на державній службі; 

3) підбір, відбір та розвиток вищих 

посадових осіб як групи;  

Законодавство про державну 

службу та його застосування 

добре збалансовані між 

централізовано 

встановленими загальними 

системами, правилами та 

вказівками, з одного боку, та 

управлінською автономією та 

підзвітністю при їх 

застосуванні в кожній 

установі, з іншого боку. 
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 Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 

2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

 4) розміщення оголошень про 

проведення конкурсів на зайняття 

посад державної служби на єдиному 

веб-порталі вакансій career.gov.ua; 

5) формування брендингу 

державної служби, створення 

привабливого іміджу держави як 

роботодавця 

Професійні групи в державній 

службі (спеціалісти з права, 

фінансів, управління 

персоналом, політичні 

аналітики тощо) розвивають 

власні мережі та 

співпрацюють. 

Ефективна система 

комунікації з державними 

службовцями повноцінно 

функціонує, розвиваючи 

почуття спільності серед 

державних службовців. 

 

Термін виконання в 

межах етапу 

12/2022 12/2025 12/2032 

Ризики досягнення цілі Продовження дії воєнного стану. 

Відсутність політичного лідерства 

та політичної волі до змін. 

Продовження дії воєнного стану. 

Відсутність політичного лідерства 

та політичної волі до змін. 

Відсутність політичного 

лідерства та політичної волі 

до змін. 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

Розроблено та затверджено 

законодавчі та нормативно-правові 

акти, необхідні для формування 

збалансованої системи державного 

управління (система управління 

людськими ресурсами, нова система 

оплати праці, незалежний 

конкурсний відбір, кадровий 

резерв). 

 

запроваджено нову систему 

оплати праці на державній службі 

на основі кращих міжнародних 

практик; 

створено єдину систему кадрового 

резерву. 

На офіційному порталі НАДС 

створено можливість для державних 

службовців щодо оперативного 

інформування з основних аспектів 

діяльності та залишати інформацію 

інформаційна система 

управління людськими  на 

державній службі HRMIS 

дозволяє відстежувати та 

аналізувати інформацію щодо 

вакансій, оплати праці, 

фахівців різних сфер тощо в 

усіх державних органах; 

оплата праці на державній 

службі є зрозумілою (розміри 

всіх складових відомі), 
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 Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 

2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

щодо проблемних питань, 

пов’язаних з організацією їх роботи 

(Комунікаційний центр при НАДС) 

 

прозорою (низький вплив 

керівника на розмір заробітної 

плати керівника) та 

справедливою (за однакову 

роботу платять однаково); 

- всі державні органи мають 

доступ до система кадрового 

резерву і мають змогу 

підібрати необхідного фахівця 

відповідно до своїх вимог. 

Система обміну 

інформацією з державними 

службовцями через офіційний 

портал НАДС дає змогу 

державним службовцям 

звертатися з будь-якими 

питаннями, пов’язаними з 

проходженням державної 

служби. 

Загальний розмір 

потреби у фінансових 

ресурсах для досягнення 

цілі 

   

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

 

діджиталізація 

 

діджиталізація діджиталізація 

Проблема 5: Недостатня здатність залучати на публічну службу висококваліфікованих професіоналів та спеціалістів. Держава є 

одним із найбільших роботодавців в Україні. Перед початком війни загальні витрати на державну службу збільшувалися щороку, в той 

час як фактична кількість працівників зменшувалася. Таким чином, це створює значний потенціал для того, щоб державна служба стала 

привабливим і конкурентоспроможним роботодавцем. Однак існує тверда думка, що державна служба не залучає достатньої кількості  
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 Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 

2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

висококваліфікованих професіоналів і талановитих спеціалістів. Існує також погляд, що існуючі конкурсні процедури є бюрократичною 

та неефективною перешкодою. Тому є пропозиція щодо спрощення конкурсних процедур. Водночас, держслужба є одним із небагатьох 

роботодавців, непрозорих щодо очікуваного рівня заробітної плати та інших умов найму для потенційних працівників. За відсутності 

єдиного підходу кожна установа прагне створити власний бренд роботодавця. 

Ціль 5. Публічна служба стала привабливим, ефективним і надійним роботодавцем для висококваліфікованих професіоналів і 

молодих спеціалістів. 

Ціль яку необхідно 

досягти для вирішення 

проблеми на кожному 

етапі 

Відновити конкурси на посади 

державної служби як тільки 

дозволять умови безпеки.  

 

 

Запровадити нову систему відбору 

та найму на державну службу, 

засновану на концепції «шляхів на 

посади державної служби», 

забезпечуючи також відповідне 

співвідношення:                        

1) централізованого і 

децентралізованого залучення та 

відбору; 

2) спільні правила та автономія у 

разі децентралізованого підходу. 

3) гендерного балансу. 

Система відбору та найму на 

державну службу є надійною 

і базується на оцінці 

професійної придатності 

кандидатів та рівності прав і 

можливостей жінок і 

чоловіків, а не на їх відборі на 

основі лояльності. Як 

наслідок, кількість кандидатів 

на одну вакансію нарівні з 

посадами з високою 

репутацією в приватному 

секторі. 

 

Термін виконання в 

межах етапу 

12/2022 12/2025 12/2032 

Ризики досягнення цілі Продовження дії воєнного стану. 

Відсутність політичного лідерства 

та політичної волі до змін 

Набір великої кількості осіб на 

посади державної служби без 

належної перевірки їх професійних 

компетентностей у разі тривалої дії 

воєнного стану. 

Продовження дії воєнного стану. 

Відсутність політичного лідерства 

та політичної волі до змін 

Процедура внесення змін до 

законодавства передбачає 

проведення узгоджувальних 

процедур між заінтересованими 

сторонами. Пошук компромісного 

рішення може затягнути процес 

Відсутність політичного 

лідерства та політичної волі 

до змін 

Не всі посади державної 

служби можна повноцінно 

порівняти з посадами 

приватного сектору, тому 

існує ризик, що система 

відбору, орієнтована на 
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 Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 

2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

прийняття необхідних законодавчих 

та нормативних актів. 

приватний сектор не дасть 

очікуваного результату.  

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

На посади, які були заповнені за 

спрощеною процедурою, проведено 

або оголошено конкурси. 

Затверджено особливості 

проведення конкурсу для 

забезпечення максимальної безпеки 

кандидатів, членів конкурсних 

комісій та адміністраторів в умовах 

надзвичайного або воєнного стану. 

Внесено зміни до законодавчих і 

нормативних актів, що дають змогу 

забезпечити незалежний, прозорий, 

справедливий відбір 

найефективніших кандидатів на всі 

категорії посад шляхом 

автоматизації процесу відбору, 

збільшення кількості вимог до 

компетентності, які оцінюються 

централізовано, технічного 

удосконалення Єдиного порталу 

вакансій державної служби. 

Кількість кандидатів на одну 

вакансію державної служби 

становить не менше ніж 

середня кількість кандидатів 

на аналогічну посаду в 

приватному секторі. 

Загальний розмір 

потреби у фінансових 

ресурсах для досягнення 

цілі 

   

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

європейська інтеграція  

(діджиталізація) 

європейська інтеграція  

(діджиталізація) 

європейська інтеграція 
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 Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 

2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Проблема 6: Низька якість управління персоналом в державних органах  

 

Сьогодні більшість керівників державних органів сприймають роль служби управління персоналом виключно як ведення кадрового 

діловодства. Відсутня практика підготовки стратегій розвитку персоналу в державних органах, управління талантами, формування 

культури всередині інституцій. Існує формальний підхід до використання таких інструментів управління персоналом як відбір, адаптація 

новопризначених працівників, проведення щорічного оцінювання, побудова системи мотивації тощо. Майбутня серйозна трансформація 

державного управління та державної служби потребуватиме активної та спроможної служби управління персоналом, яка буде опорою 

вищого керівництва в кожній інституції центральної виконавчої влади не лише при прийнятті рішень щодо належного кадрового 

забезпечення, а й організаційного розвитку державного органу. Протягом останніх кількох років Національне агентство України з питань 

державної служби підтримувало розвиток HR-функцій, однак наразі роль служб управління персоналом в установах державного 

управління залишається недостатньо важливою порівняно з приватним сектором. 

 

Ціль 6: Державні органи застосовують сучасні методи та інструменти управління персоналом, розвивають організаційну та 

управлінську культуру. 

 

Ціль яку необхідно 

досягти для вирішення 

проблеми на кожному 

етапі 

Функція управління персоналом в 

установах центрального державного 

управління насамперед зосереджена на 

сприянні трансформації державної 

служби в результаті планування 

відновлення. 

Функція державної служби 

трансформується з урахуванням 

запровадження центру спільного 

обслуговування та HRMIS. Це означає 

переорієнтацію організаційних служб 

управління персоналом на завдання з 

більшою доданою вартістю. 

Функція управління персоналом на 

державній службі повністю 

трансформується з кадрового 

адміністрування в сучасне 

управління персоналом на 

принципах недискримінації та 

гендерної рівності нарівні з 

великими і успішними компаніями 

приватного сектора. 

Термін виконання в 

межах етапу 

12/2022 12/2025 12/2032 

Ризики досягнення цілі Продовження дії воєнного стану. 

Відсутність політичного лідерства 

та політичної волі до змін 

Продовження дії воєнного стану. 

Відсутність політичного лідерства 

та політичної волі до змін 

Відсутність політичного 

лідерства та політичної волі 

до змін 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

Кадрове діловодство, підготовка 

звітно-облікової документації 

Кадрове діловодство, підготовка 

звітно-облікової документації 

Служба управління 

персоналом ефективно 
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 Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 

2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

займають до 50 % робочого часу 

працівників служби управління 

персоналу. 

займають до 30 % робочого часу 

працівників служби управління 

персоналу. 

Державні органи мають свої HR-

стратегії та використовують HR-

аналітику у своїй роботі. 

 

 

застосовує сучасні методи та 

інструменти управління 

персоналом для належного 

організаційного розвитку 

державного органу з 

урахуванням його 

стратегічних цілей і завдань. 

Кадрове діловодство, 

підготовка звітно-облікової 

документації максимально 

автоматизовано. 

Загальний розмір 

потреби у фінансових 

ресурсах для досягнення 

цілі 

   

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

діджиталізація діджиталізація діджиталізація 

Проблема 7: Система професійного навчання публічних службовців  є недостатньо результативною.  

 

Безперервний професійний розвиток працівників є частиною кожної успішної організації. До війни за рахунок коштів державного 

бюджету здійснювалось фінансування навчання публічних службовців за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у закладах вищої освіти, а також підвищення кваліфікації публічних службовців 

- в Українській школі урядування та у інших суб'єктів надання освітніх послуг. Водночас система має низку недоліків: державна служба 

не має комплексного профілю компетенцій загалом і за групами посад, що необхідний для планування та управління професійним 

навчанням державних службовців тощо; професійне навчання вищих посадових осіб не має системного характеру; програми підвищення 

кваліфікації не охоплюють всі пріоритети реформи державного управління, незважаючи на щорічне вивчення потреб у професійному 

навчанні; окремі органи виконавчої влади не забезпечують регулярне навчання працівників та фінансування такого навчання за рахунок 

коштів у межах затверджених їм відповідних бюджетних призначень; відсутня система регулярного залучення до підвищення кваліфікації 

державних службовців як тренерів; система оцінювання результатів службової діяльності державних службовців надмірно зосереджена 

на досягненні KPI «виробничого» типу, натомість не достатньо уваги приділяє розвитку професійних та особистісних компетентностей. 
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 Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 

2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Загалом трансформація завдань та функцій державних службовців в умовах війни спричинила послаблення взаємозв’язку між реальними 

потребами державних службовців у підвищенні кваліфікації, змістом навчання та практикою державного управління, що негативно 

впливає на формування та розвиток професійних компетентностей публічних службовців та їх спроможність виконувати обов’язки  в 

нових умовах.  

 

Ціль 7: Удосконалення системи підвищення кваліфікації публічних службовців для забезпечення їх професійного розвитку 

відповідно до потреб публічної служби 

Ціль яку необхідно 

досягти для вирішення 

проблеми на кожному 

етапі 

Надійний і дієвий зв’язок між 

потребами у підвищенні 

кваліфікації публічних службовців, 

змістом програм підвищення 

кваліфікації та рівнем застосування 

здобутих/удосконалених 

професійних компетентностей у 

практичній (службовій) діяльності 

під час дії правового режиму 

воєнного стану 

 

Система підвищення кваліфікації 

публічних  службовців  змінена, 

завдяки чому їх навчання за 

рахунок коштів державного 

бюджету  охоплює напрями (теми),  

повʼязані з горизонтальними 

потребами/прогалинами в 

управлінських навичках в цілому 

(наприклад, розробка законів, 

інтеграція в ЄС тощо), та питання  

адаптації вперше призначених  

публічних службовців різних 

категорій.  

Державні органи  за рахунок 

власних видатків забезпечують 

додаткове навчання персоналу за 

результатами оцінювання 

результатів службової діяльності 

державних службовців  та планів 

професійного розвитку. 

 

Публічні службовці не лише 

мають доступ до 

професійного навчання 

належної якості , але й 

проактивно беруть  участь у 

проведенні такого навчання. 

Професійне навчання 

фінансується за рахунок 

коштів державного та 

місцевих бюджетів, видатків 

державних органів та органів 

місцевого самоврядування. 

 

Термін виконання в 

межах етапу 

12/2022 12/2025 12/2032 
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 Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 

2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Ризики досягнення цілі Продовження дії воєнного стану. 

Відсутність політичного лідерства 

та політичної волі до змін 

Обмеженість ресурсів 

Продовження дії воєнного стану. 

Відсутність політичного лідерства 

та політичної волі до змін 

Обмеженість фінансового 

забезпечення. 

Відсутність політичного 

лідерства та політичної волі 

до змін 

Обмеженість фінансового 

забезпечення. 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

100% державних службовців  

підвищили кваліфікацію за 

державним замовленням  

Частка видатків державних органів 

на підвищення кваліфікації 

державних службовців апарату 

складає 2% фонду оплати праці 

70% державних службовців 

від їх загальної кількості 

підвищили кваліфікацію  

Загальний розмір 

потреби у фінансових 

ресурсах для досягнення 

цілі 

- - - 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

- - - 

ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНІСТЬ  

Проблема 8: Надмірна кількість адміністративних процедур взаємодії громадян з державою.  

 

Відносини громадян і суб'єктів господарювання з державою, коли остання визначає права та обов'язки першої, регулюються кількома 

сотнями законів та багатьма іншими правовими актами. Не існує єдиного набору принципів, на які могли б спиратися всі громадяни у 

всіх випадках взаємодії з державою. Це створює простір для зловживання нормами і навіть корупції. Україна є однією з небагатьох країн 

у всьому європейському адміністративному просторі, де не існує єдиної адміністративної процедури, встановленої законом. Така система 

не є оптимальною з точки зору ефективності, оскільки кожна установа винаходить свої правила взаємодії з громадянами та бізнесом. 

Найбільш наближеним до повсякденних потреб громадян у сервісній публічній адміністрації є питання адміністративних процедур, а 

також підвищення ефективності надання адміністративних послуг з метою задоволеності громадян завдяки зручним та зрозумілим 

процедурам. Прийняття Закону України “Про адміністративну процедуру” потребує проведення комплексу заходів для реального 

застосування наданих можливостей громадянами та дотримання працівниками органів влади. 

Ціль 8: Запровадження єдиних принципів взаємодії держави з громадянами та бізнесом. 
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 Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 

2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Ціль яку необхідно 

досягти для вирішення 

проблеми на кожному 

етапі 

Проведено підготовчий етап щодо 

забезпечення необхідною підзаконною 

нормативною базою 

Закон про адміністративну процедуру 

діє, і необхідні заходи щодо його 

впровадження завершені для 

забезпечення повноцінного 

функціонування закону після закінчення 

перехідного періоду. 

 

Взаємодія між державою та 

громадянами і субʼєктами 

господарювання ґрунтується на 

зрозумілих та уніфікованих для 

всіх адміністративних процедур 

принципах, із дотриманням прав 

фізичних та юридичних осіб. 

Термін виконання в 

межах етапу 

- 12/2025 12/2032 

Ризики досягнення цілі - Продовження дії воєнного стану. 

Відсутність політичного лідерства 

та політичної волі до змін 

Відсутність політичного 

лідерства та політичної волі 

до змін 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

- 50% законів відповідають основним 

принципам визначених 

адміністративною процедурою 

100 %  законів відповідають 

основним принципам 

визначеним адміністративною 

процедурою 

Загальний розмір 

потреби у фінансових 

ресурсах для досягнення 

цілі 

-   

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

- європейська інтеграція  європейська інтеграція  

ЦИФРОВІЗАЦІЯ 

Проблема 9: 

 Відсутні інструменти уніфікації та цифровізації функцій й робочих процесів в міністерствах, ЦОВВ та інших державних органах. 

Політика консультацій зі стейкхолдерами при розробці нормативних актів потребує відповідного цифрового інструменту, що напряму 

вплине на якість підготовки і узгодження проектів НПА. Відсутність можливості ефективного моніторингу процесу розробки 

нормативно-правових актів негативно впливає на якість та дотримання встановлених строків. Фрагментованість цифровізації процесу 

розробки нормативно-правових актів органами виконавчої влади не дозволяє забезпечити дотримання принципу paperless на всіх його 

етапах - від ідеї (завдання) щодо розробки до опублікування прийнятого акта Уряду чи передачі до суб'єкта прийняття акта. 
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 Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 

2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Забезпечення розробки політики на основі даних потребує побудови системи управління даними в органах влади. Наразі органи влади 

мають дані щодо формування та реалізації політики (звітно-статистична інформація), які містяться на неконсолідованих  носіях у т.ч. 

паперових, доступність яких обмежується на рівні їх власників, хоча переважна більшість інформації не має ознак обмеженої в доступі. 

Переважна більшість звітності збирається в формах, які передбачають їх подальшу обробку вручну.       

Відсутність єдиної системи кадрових даних унеможливлює оперативне управління та планування розвитку державної служби. Значна 

частина даних, необхідних для формування кадрової політики, збирається вручну і не є повністю коректною.  

Ціль 9: Створення уніфікованих цифрових систем для реалізації основних робочих процесів кроссекторального характеру. 

Ціль яку необхідно 

досягти для вирішення 

проблеми на кожному 

етапі 

Розробка моделі уніфікованої цифровізації 

процесу підготовки проектів НПА 

органами виконавчої влади з єдиною 

платформою консультацій зі 

стейкхолдерами.  

 

 

 

 

 

 

Забезпечення спроможності НАДС щодо 

впровадження системи HRMIS та 

підготовка компонентів HRMIS згідно з 

вимірюваними показниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробка та впровадження ІТ   забезпечення 

відповідно до уніфікованої моделі 

цифровізації процесу підготовки проектів 

НПА органами виконавчої влади. 

 

Розробка та впровадження єдиної 

платформи управління (збір, обробка, 

обмін) звітно-статистичними даними ОВВ.   

 

 

Забезпечення функціонування та 

впровадження HRMIS згідно з 

вимірюваними показниками. 

 

Забезпечення функціонування 

уніфікованої моделі цифровізації 

процесу підготовки проектів НПА 

органами виконавчої влади. 

 

Забезпечення функціонування 

єдиної платформи управління (збір, 

обробка, обмін) звітно- 

статистичними даними ОВВ. 

 

Забезпечення функціонування та 

впровадження HRMIS згідно з 

вимірюваними показниками. 
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 Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 

2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Термін виконання в 

межах етапу 

12/2022 12/2025 12/2032 

Ризики досягнення цілі Відсутність фінансування; обмеженість 

ресурсів; воєнний стан. 
Відсутність фінансування; обмеженість 

ресурсів; спротив зі сторони державних 

органів. 

Відсутність фінансування; 

обмеженість ресурсів; спротив 

спротив зі сторони державних 

органів. 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

Затверджена єдина система навчання та 

контролю знань щодо роботи в HRMIS. 

Затверджено концепцію функціонування 

контакт-центру. 

 

не менше 50% проектів нормативно-

правових актів (крім з обмеженим 

доступом) проходять повний цикл 

розробки та внесення за допомогою ІТ 

системи.  

Скорочено тривалість процесу розробки 

нормативно-правових актів. 

Статистичні дані ЦОВВ щодо формування 

та реалізації політики консолідовано на 

єдиній платформі доступній працівникам 

усіх ОВВ. 

Збір звітної інформації здійснюється через 

заповнення електронних форм та 

обробляється (узагальнюється) 

автоматично.  

Команда фахівців з впровадження, 

адміністрування та супроводження HRMIS 

складається з визначеної Технічним 

завданням кількості фахівців. 

Функціонує єдина системи навчання та 

контролю знань щодо роботи в HRMIS. 

 

Функціонує контакт-центр HRMIS. 

HRMIS повністю працює і 

використовується як основна IT-система 

HRM щонайменше у: 

50% ЦОВВ - 12/2023. 

65% ЦОВВ - 12/2024. 

80% ЦОВВ - 12/2025 . 

100% проектів нормативно-

правових актів розробляються за 

принципом paperless.  

Скорочено кількість запитів між 

органами виконавчої влади щодо 

надання статистичної інформації. 

Скорочено час на збір та обробку 

звітно-статистичної інформації. 

Кількість  вчасно та якісно 

реалізованих програмних 

документів, політик, стратегій, 

заходів, завдань  експоненціально 

зростає. 

Звітування за програмними 

документами відбувається у 

визначені терміни по % досягнення 

цілей та витраченим коштам та 

проходить верифікацію 

результативності.  

Кошти державного бюджету 

витрачаються відповідно до 

запланованого періоду та 

декларованих цілей 

Команда фахівців з впровадження, 

адміністрування та супроводження 

HRMIS складається з визначеної 

Технічним завданням кількості 

фахівців. 
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 Етап 1: червень 2022 року – 

кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 

2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Функціонує єдина системи 

навчання та контролю знань щодо 

роботи в HRMIS. 

Функціонує контакт-центр HRMIS. 

HRMIS повністю працює і 

використовується як основна IT-

система HRM. 

Загальний розмір 

потреби у фінансових 

ресурсах для досягнення 

цілі 

Потреба у коштах державного бюджету 

для забезпечення спроможності НАДС  

відповідно до взятих на себе Україною 

зобов'язань на утримання команди фахівців 

з впровадження, адміністрування та 

супроводження HRMIS 

Потреба у коштах державного бюджету 

або фінансування з інших джерел на 

технічну підтримку, супроводження та 

оновлення HRMIS у зв'язку зі змінами 

законодавства: 

2023 рік - 32 744 тис. гривень 

2024 рік - 26 390 тис. гривень 

2025 рік - 22 866 тис. гривень 

Буде визначено додатково. 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

європейської інтеграції  

(діджиталізації) 

 

європейської інтеграції  

(діджиталізації) 

 

європейської інтеграції 

(діджиталізації) 

 

3. Поточний стан реалізації програмних документів у обраній сфері аналізу щодо визначеної проблеми: 

з/п Назва програмного документу Поточний стан 

1. Стратегія реформування державного управління України на 

2022-2025 роки та план заходів з її реалізації, затверджені 

постановою КМУ від 21 липня 2021 р. № 831-р «Деякі 

питання реформування державного управління України» 

Реформа державного управління відбувається відповідно до 

прийнятої у червні 2016 року Стратегії реформування державного 

управління, яку оновлено в кінці 2018 року на основі 

короткострокових рекомендацій, сформульованих Програмою 

SIGMA за результатами проведеного оцінювання системи 

державного управління в Україні. Принципи державного управління 

SIGMA є основоположними для Стратегії з моменту її прийняття у 

2016 році. Вони є не лише технічними орієнтирами. Кожен принцип 

спрямований на конкретну мету та завдання, які необхідно вирішити 

для модернізації державного управління та приведення його у 

відповідність до європейських вимог. План заходів з реалізації 

Стратегії містить 69 заходів, з яких загалом станом на кінець 2021 
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року виконано 60 (87 %). Стратегія також містить 21 результативний 

індикатор, які мають цільові показники на кожен рік реалізації 

Стратегії. Цільові показники на 2021 рік досягнуто у 12 індикаторах 

(57 %).  

У липні 2021 року Уряд схвалив нову Стратегію реформування 

державного управління України на 2022-2025 роки. Підготовка та 

розроблення зазначеного документу відбувалась за результатами 

широкого обговорення, до якого була залучена максимальна 

кількість учасників від усіх заінтересованих сторін, у тому числі 

громадянського суспільства та європейських партнерів.  

2. Концепція оптимізації системи центральних органів 

виконавчої влади, схвалена розпорядженням КМУ від 27 

грудня 2017 р. № 1013-р 

План заходів з реалізації Концепції не було затверджено Урядом, 

оскільки досягнення цілей Концепції відбувалося в рамках 

виконання плану заходів з реалізації Стратегії реформування 

державного управління України, зокрема було розпочато процес 

реформування міністерств на основі результатів пілотного проекту 

за участю окремих міністерств. Але  у 2020-2021 р.р. цей процес 

уповільнився через обмежувальні заходи, запроваджені для 

запобігання поширенню COVID-19 (обмеження фінансування 

реформи та зупинення проведення конкурсів вплинуло на процес 

завершення утворення директоратів в міністерствах та 

укомплектування їх кадрами).   

3. Концепція запровадження посад фахівців з питань реформ, 

схвалена розпорядженням КМУ від 11 листопада 2016 р. № 

905-р  

Станом на 31 грудня 2021 р. у 16 міністерствах було утворено 74 

директорати, в яких працювали 722 фахівця з питань реформ. З 

урахуванням посад фахівців з питань реформ категорій «А», до якої 

відносяться державні секретарі міністерств, керівництво апарату 

Офісу Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів 

України та НАДС, станом на 31 грудня 2021 р. на посадах фахівців 

з питань реформ загалом працювало 758 державних службовців.  У 

2022 році кількість директоратів дещо скоротилася і станом на 31 

травня становила вже 66 директоратів, в яких на посадах фахівців з 

питань реформ працювали 702 державних службовця. З 

урахуванням посад фахівців з питань реформ категорій «А» на 

зазначених посадах загалом працювало 740 державних службовців.  

4 Концепція впровадження інформаційної системи управління 

людськими ресурсами в державних органах та план заходів 

За даними Публічного порталу (https://public.nads.gov.ua/) станом на 09.06.2022 до 

HRMIS: 
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щодо її реалізації, затверджені розпорядженням КМУ від 1 

грудня 2017 р. № 844-р 

 

– підключено 87 державних органів (міністерства, інші центральні органи 

виконавчої влади та їх територіальні органи/підрозділи). Серед них 29 – ЦОВВ, 

що складає 36 % від загальної кількості ЦОВВ (згідно даних єдиного веб-порталу 

органів виконавчої влади України (https://www.kmu.gov.ua/catalog), загальна 

кількість ЦОВВ складає – 80); 

– внесена інформація щодо 21931 особової картки державних службовців та 

працівників державних органів. 

5.  Концепція реформування системи оплати праці державних 

службовців, схвалена розпорядженням КМУ від 27 травня 

2020 р. № 622-р 

З 2020 року триває реалізація реформи системи оплати праці, яка 

включає проведення класифікації посад державної служби, розробку 

системи грейдів та наближення рівня оплати праці до ринкового з 

метою залучення висококваліфікованих спеціалістів на державну 

службу. Серед основних проблем оплати праці є: розбалансованість 

системи, диспропорція в розмірах оплати праці на аналогічних 

посадах, нерівномірність та непрозорість нарахування заробітної 

плати, необґрунтованість стимулюючих виплат тощо. За попереднім 

планом реалізації реформи з 2023 року всі державні службовці 

повинні були перейти на нову систему оплати праці. 

У січні-лютому 2022 року розпочато проведення класифікації посад 

державної служби, зокрема створено класифікаційні комітети у 

державних органах, понад 10 000 державних службовців пройшли 

відповідне навчання. З 24 лютого процес класифікації тимчасово 

призупинено у зв’язку із воєнними діями на території України. 

У період воєнного стану змінилися порядок і форми роботи 

державних органів, але державні службовці продовжують 

виконувати службові обов’язки. Значну частину загального розміру 

заробітної плати державних службовців складають стимулюючі 

виплати, які, відповідно до Закону України «Про державну службу» 

застосовуються по 31 грудня 2022 року. В умовах скорочення 

видатків, зокрема і на оплату праці, розгляду питання оптимізації 

структур існує ризик, що з 2023 року державні службовці можуть 

залишитися з оплатою праці на рівні посадового окладу, надбавок за 

ранг та вислугу років. Це призведе до зниження інституційної 

спроможності державних органів, відтоку персоналу та підвищить 

корупційні ризики. 
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4. Визначення завдань по досягненню цілей з пункту 2 (для кожної визначеної цілі) 

з/

п 
Ціль Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін 

виконання 

завдання 

Залежність 

завдання від 

завдань інших 

напрямів, сфер, 

проблем 

  Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року   

1.  Ціль 1: Компактна, 

орієнтована на 

результат, ефективна 

та підзвітна система 

центральних органів 

виконавчої влади. 

 

Розробити методику проведення функціональних аудитів на основі 

результатів, включаючи краш-тести (що станеться, якщо результат 

більше не продукується), тест суспільних інтересів (яке суспільне 

благо цей результат допомагає забезпечити), варіанти доставки / 

тест субсидіарності (децентралізація/ деконцентрація, аутсорсинг, 

консалтинг, делегування, передача до судової гілки влади та 

агенсифікація або продукування міністерствами/ЦОВВ) 

09/2022  

2.  Розробити державну програму для  підтримки у перехідний період 

(перепрофілювання, перекваліфікація, соціальна підтримка тощо) 

працівників державних установ під час оптимізації чисельності. 

12/2022  

3.  Розробити концепцію інституційного аудиту, що дозволить провести 

інвентаризацію наявного та описаного функціоналу, ієрархічної залежності, 

ланцюгів прийняття рішень та взаємодіючих процесів усієї вертикалі включно 

з підпорядкованими та допоміжними органами й підприємствами, на основі 

міжнародного досвіду. 

11/2022  

4.  Визначити бачення (карту) інституційного устрою (за напрямами 

політики) центральної виконавчої влади 

12/2022  

5.  Концептуально узгодити оновлену організаційну структуру 

міністерств та підготувати правову основу для трансформації.  

12/2022  

6.  Вдосконалити механізм   спрямування і координації діяльності 

ЦОВВ через відповідних міністрів,  передбачивши, орієнтацію на 

результат у відносинах міністра з ЦОВВ та надання керівникам 

ЦОВВ більшої управлінської автономії 

12/2022  

7.  Підготувати бачення, інституційну та функціональну модель, 

правову базу для централізації роботи зі зверненнями та запитами 

громадян з метою зменшення навантаження на державні органи. 

12/2022  

8.  Розробити нормативну базу для впровадження децентралізованого 

менеджменту через делегування 

12/2022  
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з/

п 
Ціль Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін 

виконання 

завдання 

Залежність 

завдання від 

завдань інших 

напрямів, сфер, 

проблем 

 

9.  Провести порівняльний аналіз адміністративних структур, 

рекомендованих ЄС для імплементації acquis ЄС, з відповідною 

організацією таких структур в Україні, та підготувати пропозиції 

щодо оновлення моделі інституційно-організаційного  забезпечення 

процесу імплементації acquis ЄС. 

12/2022  

10.  Ціль 2: Реалізація на 

базі СКМУ концепції 

центру Уряду, 

здатного 

підтримувати 

Прем'єр-міністра в 

питаннях координації 

та управлінні 

міністерствами, а 

також для 

ефективного 

управління 

програмами 

національного 

відновлення та 

інтеграції до ЄС 

Підготувати та узгодити сфери компетенцій СКМУ як головного 

«центру уряду» в структурі трансформованих центральних органів 

виконавчої влади. Підготувати план впровадження, який також 

включатиме сфери, які потребують розвитку спроможності. 

12/2022  

11.  Визначити сфери, де будуть розгорнуті спільні послуги щодо 

виконання функцій забезпечення ЦОВВ. Розробити інституційну модель 

та план її ресурсного забезпечення. Розробити нормативну і 

технічну базу (ІТ інструменти) для централізації функцій 

забезпечення 

12/2022  

12.  Створити план розвитку спроможності підрозділу СКМУ, який 

відповідає за координацію інтеграції до ЄС, та забезпечує контроль  

якості в питаннях відповідності acquis ЄС. Посилити роль цієї 

функції СКМУ у нормативно-правових актах. 

12/2022  

13.  Ціль 3: Консолідація 

управління 

державними 

підприємствами і 

державною власністю  

Створити Керуючу компанію з управління активами підприємств 

відповідно до вимог ОЕСР для ефективного управління стратегічною 

власністю 

12/2022  

14.  Створити Агенцію з керування нерухомістю для централізованого 

керування нерухомістю 

12/2022  

15.  Завершити аудит власності і ДП та визначити перелік власності і 

підприємств, які мають залишитись і які мають бути 

приватизованими, ліквідованими. Провести аудит службових 

12/2022  
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з/

п 
Ціль Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін 

виконання 

завдання 

Залежність 

завдання від 

завдань інших 

напрямів, сфер, 

проблем 

приміщень, що використовуються установами центральних органів 

виконавчої влади 

16.  Підготувати зміни до законодавства про управління об'єктами 

державної власності для забезпечення впровадження 

централізованої моделі управління, зокрема щодо критеріїв для 

відсіювання, спрощеної процедури приватизації, перегляду 

мораторіїв тощо.   

12/2022  

17.  Ціль 4: Єдина, 

збалансована, 

побудована на 

принципі рівних прав 

і можливостей система 

державної служби з 

підзвітністю та 

уніфікованою 

системою оплати 

праці 

 

 

Розробити та узгодити концепцію нового, сучасного, зручного (за 

допомогою залучення користувачів) порталу вакансій із системою 

захисту даних, можливістю підписки та системи відстеження заяв. 

 

12/2022  

18.  Узгодити параметри нової системи оплати праці та план її 

впровадження з урахуванням трансформації системи центральних 

органів виконавчої влади та державної служби. 

Розробити систему оплати праці на основі міжнародних стандартів, 

встановлених, зокрема МОП  

12/2022  

19.  Розробити концепцію Центру відбору та розвитку державних 

службовців вищої ланки із використанням кращих практик ЄС та 

ОЕСР. 

12/2022  

20.  Надати усім державним службовцям просту для розуміння 

інформацію та рекомендації з ключових питань, пов’язаних з 

працевлаштуванням на державній/публічній службі у воєнний час 

12/2022  

21.  Розробити та узгодити пропозицію щодо включення кожного 

державного службовця у загальний канал комунікації державної 

служби.  

12/2022  

22.  Ціль 5: Публічна 

служба стала 

привабливим, 

ефективним і 

надійним 

Спростити конкурсні процедури, у разі необхідності, щоб їх можна 

було повністю виконувати онлайн. 

12/2022  

23.  Розробити концепцію «шляхів на посади державної служби», яка 

включає різні способи заповнення вакансій: внутрішнє переміщення 

та просування по службі (в межах однієї установи), внутрішнє 

12/2022  
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з/

п 
Ціль Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін 

виконання 

завдання 

Залежність 

завдання від 

завдань інших 

напрямів, сфер, 

проблем 

роботодавцем для 

висококваліфіковани

х професіоналів і 

молодих спеціалістів. 

переміщення, просування по службі та конкурс (в рамках державної 

служби), а також конкурс, відкритий для зовнішніх кандидатів, у т.ч. 

з резервного списку, кадрового резерву тощо. 

24.  Встановити потреби в даних та звітності в рамках підготовки нового 

єдиного порталу вакансій. 

12/2022  

25.  Ціль 6: Державні 

органи застосовують 

сучасні методи та 

інструменти 

управління 

персоналом, 

розвивають 

організаційну та 

управлінську 

культуру. 

Провести інформаційно-роз'яснювальну кампанію щодо функцій та 

завдань служби управління персоналу в державному органі. 

Актуалізувати положення про служби управління персоналом в 

державних органах.  

12/2022  

26.  Розробити методологію та забезпечити проведення самооцінювання 

спроможності служб управління персоналом та витрати їх часу на 

здійснення кадрового діловодства. 

 

12/2022  

27.  Ціль 7: 

Удосконалення 

системи підвищення 

кваліфікації 

публічних службовців 

для забезпечення їх 

професійного 

розвитку відповідно 

до потреб публічної 

служби.  

Актуалізувати пріоритетні  напрями підвищення кваліфікації та 

зміст  програм підвищення кваліфікації публічних службовців у 

період дії правового режиму воєнного стану та післявоєнний період. 

Підготувати та прийняти необхідні нормативно-правові акти. 

 

 

12/2022  

28.  Ціль 8: 

Запровадження єдиної 

процедури для всіх 

рішень, коли державні 

установи 

Забезпечити розробку підзаконних актів до Закону України “Про 

адміністративну процедуру”. 

 

 

12/2022  



ПРОЄКТ 
 

 37 

з/

п 
Ціль Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін 

виконання 

завдання 

Залежність 

завдання від 

завдань інших 

напрямів, сфер, 

проблем 

використовують весь 

інструментарій задля 

забезпечення прав та 

свобод людини. 

 

29.  Ціль 9: Створення 

уніфікованих 

цифрових систем для 

реалізації основних 

робочих процесів 

кроссекторального 

характеру. 

Провести аудит рівня автоматизації всіх етапів підготовки 

нормативно-правових актів ЦОВВ та розробити пропозиції щодо 

моделі повної уніфікованої цифровізації підготовки проектів НПА 

органами виконавчої влади. 

12/2022  

30.  Розробити та схвалити Концепцію системи навчання та контролю 

знань з роботи в HRMIS та план заходів її реалізації. 

12/2022  

31.  Розробити та затвердити концепцію функціонування контакт-центру 

HRMIS. 

12/2022  

  Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року   

1.  Ціль 1: Компактна, 

орієнтована на 

результат, ефективна 

та підзвітна система 

центральних органів 

виконавчої влади. 

Запровадити щорічні Проєкти з оптимізації та підвищення 

ефективності робочих процесів як основний ключовий показник 

ефективності для всього вищого керівництва державної служби. 

Прив'язати варіативну складову оплати праці керівників до 

продуктивності. 

12/2023  

2.  Реформувати  територіальні органи ЦОВВ, які функціонують як 

юридичні особи, у структурні підрозділи апарату ЦОВВ. 

12/2023  

5. Вдосконалити процедуру утворення та припинення ЦОВВ 

(посилення вимог щодо утворення нових ЦОВВ, спрощення 

процедури припинення ЦОВВ). 

12/2023  

3.  Запровадити (шляхом реорганізації) нову інституційну карту 

центральної виконавчої влади – сфери політики, міністерські 

портфелі та інституційні системи (міністерства, види виконавчих 

органів). 

12/2023  
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з/

п 
Ціль Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін 

виконання 

завдання 

Залежність 

завдання від 

завдань інших 

напрямів, сфер, 

проблем 

4.  Забезпечити відповідність трансформації міністерств та 

міністерських портфелів узгодженій моделі структури вищого 

керівництва  міністерств. 

12/2023  

5.  Поступово впроваджувати та вдосконалювати оновлений механізм 

спрямування і координації діяльності ЦОВВ через відповідних 

міністрів, який сприяє управлінню орієнтованому на результат, 

поєднуючи операційну автономію підзвітних органів із чітким 

контролем за досягнутими ними результатами.  Це стосується, але 

не обмежується добором, відбором, оцінкою, підвищенням та 

звільненням персоналу, виконанням бюджету, структурними 

змінами, правилами делегування тощо. 

12/2023  

6.  Запровадити в установах європейську систему внутрішнього аудиту 

та контролю. 

12/2025  

7.  В результаті функціональних аудитів у міністерських портфелях та 

окремих установах, скорочувати функції, які вони виконують. 

12/2025  

8.  Проводити гендерний аудит ЦОВВ на постійній основі. 12/2025  

9.  Упорядкувати взаємодію держави з громадянами та бізнесом 

шляхом проведення функціональних аудитів, орієнтованих на 

клієнта, функцій установ. 

12/2025  

10.  Розробити критерії та методику оцінки ефективності органів 

виконавчої влади з урахуванням гендерних підходів, кращих 

практик та досвіду країн-членів ЄС.  

06/2023  

11.  Забезпечити поетапне впровадження оцінки ефективності органів 

виконавчої влади в цілому та керівників вищої керівної ланки, 

зокрема  з метою  досягнення заявлених політичних і стратегічних 

цілей та вдосконалення системи ОВВ.  

12/2025  

12.  Розробити загальні інструкції для оглядів на основі політики. 

Визначити сфери, які необхідно переглядати на щорічній основі.  

12/2023  

13.  Інституціоналізувати / здійснювати регулярні огляди політики для 

визначення ефективності прийнятого законодавства. 

12/2025  
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з/

п 
Ціль Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін 

виконання 

завдання 

Залежність 

завдання від 

завдань інших 

напрямів, сфер, 

проблем 

14.  Провести комплексну оцінку системи державного управління на 

відповідність стандартам SIGMA. Розробити план наближення 

системи державного управління до стандартів SIGMA 

12/2023  

15.  Централізувати та діджиталізувати системи звернень та запитів 

громадян. Створення аналітичної функції для визначення шаблонів 

запитів та формування пропозицій щодо вдосконалення державного 

управління. 

12/2023  

16.  Підготувати та внести зміни до нормативної бази, вжити заходів 

щодо ресурсної та організаційної підтримки оновлення моделі 

інституційно-організаційного  забезпеченння процесу імплементації 

acquis ЄС. 

12/2023  

17.   

Ціль 2: Реалізація на 

базі СКМУ концепції 

центру Уряду, 

здатного 

підтримувати 

Прем'єр-міністра в 

питаннях координації 

та управлінні 

міністерствами, а 

також для 

ефективного 

управління 

програмами 

національного 

відновлення та 

інтеграції до ЄС  

Розробити нормативну базу для створення єдиної юридичної особи 

КМУ.  

12/2025  

18.  Реорганізувати СКМУ відповідно до концепції та розвивати 

потенціал у сферах компетенції. 

12/2025  

19.  Створити центр спільних послуг та поетапно передавати йому 

функції забезпечення ЦОВВ та інших державних органів усіх рівнів 

центральної виконавчої влади. 

12/2025  

20.  Створити простий у використанні цифровий механізм відстеження 

прогресу європейської інтеграції та адаптації законодавства.  

12/2025  

21.  Сформувати цілісну та ефективну систему моніторингу і контролю 

якості виконання урядових рішень, імплементації законів, виконання 

актів Президента України  (забезпечення отримання якісного 

результату управлінських рішень із високим ступенем відповідності 

заявленій меті) 

12/2025  

22.  Впровадити функцію “управління талантами” в СКМУ щодо 

професійного розвитку керівників на посадах категорії А 

12/2025  
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п 
Ціль Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін 

виконання 

завдання 

Залежність 

завдання від 

завдань інших 

напрямів, сфер, 

проблем 

23.  Ціль 3: Консолідаціяи 

управління 

державними 

підприємствами і 

державною власністю 

Провести приватизацію/ліквідацію надлишкового майна та 

підприємств. Передати офісні приміщення та інше майно ЦОВВ в 

управління Агенції з керування нерухомістю 

12/2025  

24.  Запровадити корпоративне управління державними підприємствами, 

засноване на кращих міжнародних практиках, зокрема, з 

використанням системи гендерного квотування 

12/2025  

25.  Ціль 4: Єдина, 

збалансована, 

побудована на 

принципі рівних прав 

і можливостей система 

державної служби з 

підзвітністю та 

уніфікованою 

системою оплати 

праці 

 

 

Впровадити єдину систему оплати праці, яка базується на кращих 

міжнародних практиках, відображає кваліфікацію особи, її 

систематичну продуктивність роботи, складність і відповідальність 

виконуваних завдань.  

12/2025  

26.  Створити Центр відбору та розвитку державних службовців вищої 

ланки, який визначає структуру компетенцій лідерства (загалом на 

державній службі та для конкретних посад), здійснює підбір, оцінку 

та відбір (короткий список) кандидатів на вищі посади державної 

служби (за потреби залучаючи відповідних галузевих спеціалістів), 

організовує регулярне оцінювання ефективності та забезпечує 

вищому керівництву діяльність з навчання та розвитку самостійно 

та у партнерстві з приватним сектором. 

12/2025  

27.  Запровадити посаду вищого державного службовця (наприклад, 

державного секретаря центру уряду) для управління розвитком 

вищих керівників державної служби, які мають працювати як 

команда для досягнення стратегічних цілей нашої країни. 

12/2025  

28.  Поширити інформацію про місію та цінності діяльності органів 

публічної влади  та публічних службовців, посилити бренд держави 

як роботодавця Посилити позитивну громадську думку та 

сформувати позитивний імідж інституту публічної служби.  

12/2025  

29.  Забезпечити пошук, залучення та розвиток потенціалу професійної 

та мотивованої молоді для роботи на публічній службі. 

12/2025  

30.  Розробити та створити Банк талантів та експертів державної 

служби (з колишніх державних службовців, студентів та 

12/2025  
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випускників ВНЗ, незалежних експертів тощо), що є одним із 

джерел залучення як претендентів на вакансії державної служби, так 

і виконання аутсорсингових експертних робіт. 

31.  Надати всім державним службовцям просту для розуміння 

інформація та рекомендації з ключових питань, пов’язаних з 

працевлаштуванням на державній/публічній службі у післявоєнний 

час.  

12/2025  

32.  Ціль 5: Публічна 

служба стала 

привабливим, 

ефективним і 

надійним 

роботодавцем для 

висококваліфіковани

х професіоналів і 

молодих спеціалістів. 

 

Розробити нову версію Єдиного порталу вакансій державної служби 

з урахуванням можливостей його трансформації в Єдиний портал 

вакансій публічної служби (у разі прийняття законопроекту №6504). 

12/2025  

33.  Впровадити нову систему підбору та відбору, зокрема шляхом:  

1) встановлення критеріїв щодо вибору шляхів залучення у 

конкретній ситуації;  

2) вимог та інструкцій щодо заміщення різних видів вакантних 

посад державної служби;  

3) вимог прозорості та доброчесності. 

12/2025  

34.  Регулярно публікувати порівняльну статистику з використанням 

даних розподілених за статтю  та іншими гендерно чутливими 

показниками щодо підбору, добору та призначення державних 

службовців (вакансії за установою, типом посади, терміном 

оголошення вакансії, кандидатів на вакансію, кандидатів на етапі 

конкурсу тощо) 

12/2025  

35.  Забезпечити створення умов праці сприятливих для поєднання 

професійних і сімейних обов’язків. 

12/2025  

36.  Здійснювати керівництво, навчання, обмінюватися передовим 

досвідом підбору та відбору до центральних органів виконавчої 

влади. 

 

12/2025  
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37.  Створити сучасні та зручні шаблони для опису вакансій та 

оголошень про вакансії, які будуть використовуватися установами 

(сумісні з єдиним порталом вакансій та HRMIS). 

 

12/2025  

38.  Забезпечити можливість залучення досвідчених компаній до пошуку 

керівників та оцінки під час відбору, обміну досвідом між 

установами державного управління щодо проведення конкурсів. 

 

12/2025  

39.  Ціль 6: Державні 

органи застосовують 

сучасні методи та 

інструменти 

управління 

персоналом, 

розвивають 

організаційну та 

управлінську 

культуру. 

Провести аналіз нормативно-правових актів щодо можливості 

оптимізації процесів управління персоналом та їх цифровізації.  

Забезпечити розробку та внесення відповідних змін. 

12/2025  

40.  Забезпечити проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів 

щодо застосування інструментів HR-аналітики в роботі служб 

управління персоналом державних органів.   

12/2025  

41.  Забезпечити збір та аналіз кращих практик управління персоналом, їх 

адаптацію щодо можливості застосування в роботі державних 

органів. Забезпечити, у разі потреби, підготовку відповідних 

нормативно-правових актів, методологій та рекомендацій. 

12/2025  

42.   Розробити методологію щодо розробки та впровадження HR-

стратегії в державних органах. Провести інформаційну кампанію 

щодо впровадження в роботу державних органах стратегічного 

управління людськими ресурсами в державному органі.  

12/2025  

43.  Створити майданчик для обміну кращими практиками та 

інноваціями у сфері управління персоналом не лише між органами 

публічної влади, а й організаціями приватного сектору. (HR 

Майстерня)  

12/2025  

44.  Посилити роль НАДС як центра компетенцій, який відповідає за 

встановлення принципів, надання рекомендацій службам управління 

персоналу, поширення найкращих практик . 

12/2025  
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45.  Ціль 7: 

Удосконалення 

системи підвищення 

кваліфікації 

публічних службовців 

для забезпечення їх 

професійного 

розвитку відповідно 

до потреб публічної 

служби 

Утворити вищу школу публічного управління та її регіональні 

відділення шляхом реорганізації Української школи урядування 

Передбачено її функціонал (підвищення кваліфікації: осіб, які 

займають політичні посади; осіб, зарахованих до кадрового резерву 

на посади вищого корпусу державної служби; осіб, які планують 

вступити на державну службу, депутатів місцевих рад). 

 

12/2025  

46.  Запровадити систему підвищення кваліфікації, згідно з якою 

навчання за рахунок коштів державного бюджету у вищій школі 

публічного управління здійснюється лише за пріоритетними 

напрямами  (темами), які визначаються на щорічній основі та 

ґрунтуються переважно на стратегіях реформи державного 

управління, управління державними фінансами та процесу інтеграції 

до ЄС, а також темами, пов’язаними з адаптацією вперше 

призначених державних службовців. 

12/2025  

47.  Створити базу внутрішніх (на державній службі) та зовнішніх 

тренерів з ключових напрямів державного управління (на основі 

сімей посад). Забезпечити можливість публічним службовцям брати 

участь у навчальних заходах (у якості тренерів) у робочий час та на 

платній основі - поза робочим часом на основному місці роботи. 

12/2025  

48.  Забезпечити включення завдання щодо організації навчання 

державних службовців до KPI топ-менеджерів та посадових осіб, 

відповідальних за управління персоналом.  

12/2023  

49.  Забезпечити формування та навчання пулу експертів з числа 

публічних службовців України, підготовка програм підвищення 

кваліфікації та  організація відповідного навчання (в рамках 

проєктів Natolin4CapacityBuilding, Association4U та інших проєктів) 

для аналітичного супроводу процесу набуття членства в ЄС. 

12/2025  
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п 
Ціль Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 
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завдання від 

завдань інших 

напрямів, сфер, 

проблем 

50.  Забезпечити достатню кількість персоналу та забезпечити їх 

професійну підготовку до рівня необхідного для ефективного 

управління процесом вступу до ЄС (включаючи переговори). 

12/2025  

51.  Ціль 8: 

Запровадження єдиної 

процедури для всіх 

рішень, коли державні 

установи 

використовують весь 

інструментарій задля 

забезпечення прав та 

свобод людини. 

 

Забезпечити приведення  50% чинних актів законодавства до Закону 

України “Про адміністративну процедуру”. 

12/2025  

52.  Проводити навчання державних службовців та інших посадових осіб 

державного сектору, у тому числі посадових осіб місцевого 

самоврядування, з питань застосування Закону про адміністративну 

процедуру.  

12/2025  

53.  Провести інформаційну кампанію з підвищення обізнаності 

громадян про нові права та обов’язки, набуті в результаті ухвалення 

Закону України “Про адміністративну процедуру”. 

12/2024  

54.   

Ціль 9: Створення 

уніфікованих 

цифрових систем для 

реалізації основних 

робочих процесів 

кроссекторального 

характеру. 

Забезпечити розробку ІТ-складових моделі повної уніфікованої 

цифровізації підготовки проектів НПА органами виконавчої влади. 

 

12/2023  

55.  Впровадити модель повної уніфікованої цифровізації підготовки 

проектів НПА в усіх органах виконавчої влади. 

12/2025  

56.  Забезпечити розробку єдиної платформи управління (збір, обробка, 

обмін) звітно-статистичними даними ОВВ.  

12/2023  

57.  Впровадити єдину платформу управління (збір, обробка, обмін) 

звітно-статистичними даними ОВВ.  

12/2025  

58.  Усі операції з управління персоналом (щодо державних службовців 

та інших службовців) відбуваються повністю в цифровому вигляді та 

в уніфікованій системі HRMIS, яка також надає аналітичні звіти 

керівникам державної служби. 

12/2025  

59.  Забезпечити підключення органів впровадження до HRMIS, 

супроводження органів державної влади в процесі експлуатації 

HRMIS та адміністрування HRMIS. 

12/2025  

60.  Створити систему безперервного навчання користувачів HRMIS.  12/2025  
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61.  Ввести в експлуатацію повнофункціональний контакт-центр 

(консультації, супроводження, технічна підтримка). 

12/2023  

62.  Покращити різноманітність та якість аналітичних звітів і за потреби 

ввести додаткові модулі/функції. 

12/2025  

63.  Зв’язати HRMIS з порталом оголошень про вакансії та з платформою 

спілкування з державними службовцями. 

12/2025  

64.  Запровадити мобільний додаток для HRMIS. 12/2025  

65.  Встановити загальну систему зв’язку з кожним державним 

службовцем (застосунок для ПК/мобільного приладу з авторизацією 

через ДІЯ, прив’язаний до HRMIS). 

12/2025  

  Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року   

1.  Ціль 1: Компактна, 

орієнтована на 

результат, ефективна 

та підзвітна система 

центральних органів 

виконавчої влади. 

 

Обмежити створення нових суб’єктів у системі центральної влади. 

Якщо можливо, передбачити нові функції в існуючих інституційних 

рамках. Досягти політичного консенсусу щодо обмеження 

широкомасштабних реорганізацій.  

 

2026  

2.  Продовжити застосування рекомендацій ЄС щодо внутрішнього 

аудиту та контролю. 

2032  

3.  Запровадження практики регулярних функціональних аудитів та 

аналізу витрат як частини багаторічного бюджетного процесу. 

2026  

4.  Інституціоналізувати «зворотній зв’язок клієнта» в управлінні 

продуктивністю та оцінці керівництва вищої ланки. 

2026  

5.  Впровадити практику регулярного проведення оцінки ефективності 

органів виконавчої влади та врахування її результатів в ході 

проведення щорічної оцінки роботи вищого керівництва, а також у 

процесі планування державного бюджету. 

2026  

6.  Забезпечити практику огляду політики та включення результатів у 

процес формування політики. 

2027  

7.  Забезпечити регулярний аналіз відповідності результатів роботи 

адміністративних структур та підготовку, у разі потреби, пропозицій 

2032  
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щодо удосконалення моделі інституційно-організаційного  

забезпеченння процесу імплементації acquis ЄС. 

8.  Ціль 2: Реалізація на 

базі СКМУ концепції 

центру Уряду, 

здатного 

підтримувати 

Прем'єр-міністра в 

питаннях координації 

та управлінні 

міністерствами, а 

також для 

ефективного 

управління 

програмами 

національного 

відновлення та 

інтеграції до ЄС 

Позбавити міністерства  статусу юридичної особи та запровадити їх 

функціонування в межах єдиної правосуб'єктності  КМУ. 

2032  

9.  Продовжувати розвивати функції СКМУ та обсяг послуг, що 

надаються іншим органам виконавчої влади. 

2032  

10.  Забезпечити ефективну координацію процесу інтеграції до ЄС та 

наближення законодавства, в тому числі шляхом забезпечення 

якісної перевірки проєктів нормативно-правових актів України на 

відповідність до acquis ЄС. 

2026  

11.  Забезпечити осіб, які приймають рішення, доступною регулярною 

високоякісною інформацією про моніторинг ключових аспектів 

відновлення та інтеграції в ЄС. 

2026  

12.  Ціль 4: Єдина, 

збалансована, 

побудована на 

принципі рівних прав 

і можливостей система 

державної служби з 

автономією 

управління, 

підзвітністю та 

уніфікованою 

Інтегрувати Єдиний портал вакансій державної (публічної) служби  

з іншими платформами оголошення про вакансії. Забезпечити 

використання Порталом штучного інтелекту для про активного 

виявлення та сповіщення потенційних кандидатів на конкретні 

вакансії, вироблення аналітичних даних для інформування 

державної служби як роботодавця про тенденції тощо. 

2032  

13.  Система оплати праці сприяє тому, що керівники вищого рівня 

прагнуть до підвищення ефективності в організації, а не до 

стратегії максимізації бюджету, як це було в минулому. 

2032  

14.  Створити Центр відбору та розвитку державних службовців вищої 

ланки як надійного рекрутера, який може забезпечити залучення 

2032  
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завдань інших 

напрямів, сфер, 

проблем 

системою оплати 

праці 

 

 

 

професіоналів високого рівня на найвищі посади державної служби 

із забезпеченням гендерного балансу. 

15.  Забезпечити підготовку вищих керівників державної служби до 

командної роботи професіоналів зі спільними цінностями. 

2032  

16.  Продовжувати регулярні проєкти з брендингу та оголошення 

вакансій державної служби відповідно до конкурентної позиції на 

ринку праці. 

2032  

17.  Забезпечити подальший розвиток Банку талантів та експертів 

державної служби. Розпочати централізовану програму стажування 

для випускників ВНЗ.  

2032  

18.  Забезпечити регулярне інформування державних службовців щодо 

оновлення з питань, пов’язаних із працевлаштуванням на державній 

службі, можливість надавати зворотній зв’язок та ставити питання за 

допомогою цифрових засобів. Враховувати інформацію, отримана від 

державних службовців під час такого спілкування, при формуванні 

кадрової політики. 

2032  

19.  Ціль 5: Публічна 

служба стала 

привабливим, 

ефективним і 

надійним 

роботодавцем для 

висококваліфіковани

х професіоналів і 

молодих спеціалістів. 

 

Забезпечити актуалізацію роботи Єдиного порталу вакансій 

державної (публічної) служби відповідно до потреб.  

2032  

20.  Удосконалити методологію збору статистичних даних щодо 

розподілу кандидатів за статтю  та іншими гендерно чутливими 

показниками. Забезпечити актуалізацію процедур відбору та найму 

враховуючи ситуацію на ринку праці. 

2032  

21.  Забезпечити актуалізацію існуючих та застосування нових методів 

підбору та відбору на основі моніторингу, зворотного зв'язку та 

аналізу даних, отриманих під час конкурсного відбору та з 

урахуванням принципів SIGMA. 

2032  

22.  Забезпечити безперервне навчання найкращим практикам підбору та 

відбору відповідно до оновлених інструкцій та методологій. 

2032  

23.  Ціль 6: Державні 

органи застосовують 

Забезпечити можливості постійного професійного розвитку 

працівників служб управління персоналом.  

2032  
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24.  сучасні методи та 

інструменти 

управління 

персоналом, 

розвивають 

організаційну та 

управлінську 

культуру. 

Продовжувати розвивати інновації у сфері управління персоналом 

та обмінюватися найкращими практиками між установами та 

приватним сектором. 

2032  

25.  Ціль 7: 

Удосконалення 

системи підвищення 

кваліфікації 

публічних службовців 

для забезпечення їх 

професійного 

розвитку в відповідно 

до потреб публічної 

служби. 

 

Продовжити забезпечення підвищення кваліфікації публічних 

службовців за рахунок коштів державного бюджету, бюджетних 

призначень державних органів, ОМС та організацій, на які 

поширюється дія Законів України “Про державну службу” та “Про 

службу в органах місцевого самоврядування” за пріоритетними 

напрямами державного управління. 

2032  

26.  Продовжити практику  залучення (та заохочення) публічних 

службовців у якості тренерів для підвищення кваліфікації. 

2032  

27.  Продовжити сприяти професійному та особистісному розвитку 

публічних службовців  як ключовому елементу продуктивності 

публічної служби.  

2032  

28.  Ціль 8: 

Запровадження єдиної 

процедури для всіх 

рішень, коли державні 

установи 

використовують весь 

інструментарій задля 

забезпечення прав та 

свобод людини. 

 

Завершити приведення нормативно-правових актів, що регулюють 

взаємовідносини держави, громадян та бізнесу  до основних 

принципів Закону України “Про адміністративну процедуру”. 

  

2030  

29.  Вдосконалювати законодавство на основі практики реалізації Закону 

України “Про адміністративну процедуру”, зокрема впровадження 

процедури оскарження негативних рішень суб'єктів владних 

повноважень. 

2032  

30.  Забезпечити систему безперервного навчання державних 

службовців та інших посадових осіб державного сектору, у тому 

2032  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14
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числі посадових осіб місцевого самоврядування, з питань 

застосування Закону України “Про адміністративну процедуру”.  

31.   

Ціль 9: Створення 

уніфікованих 

цифрових систем для 

реалізації основних 

робочих процесів 

кроссекторального 

характеру. 

Забезпечити підготовку органами виконавчої влади всіх проектів 

НПА на всіх етапах відповідно до моделі повної уніфікованої 

цифровізації.  

2026  

32.  Забезпечити збір, обробку та обмін звітно-статистичними даними  

ОВВ через єдину платформу. 

2026  

33.  Високоякісні аналітичні звіти по всій державній службі доступні 

через HRMIS. 

2032  

34.  Перегляд чисельності підрозділів з управління персоналом в 

результаті впровадження та розширення масштабів центру спільних 

послуг та системи HRMIS. 

2032  
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5. Список загальнонаціональних проектів на виконання завдання з підпункту 2.3 (для відповідного завдання) 

 

№ Опис проекту Обґрунтування 

необхідності проекту 

Якісні показники 

виконання проекту 

Економічний 

ефект 

(вплив на ВВП, 

бюджет, 

зайнятість тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 

державної 

влади 

Орієнтовн

а потреба у 

фінансуван

ні   

(грн) 

Пропонов

ані 

джерела 

фінансува

ння 

Нормативно-

правове 

забезпечення 

Суміжна 

сфера 

регулюван

ня права 

ЄС 

(загальний 

коментар) 

1.  Проєкт 

оптимізації 

системи та 

організаційної 

структури 

ЦОВВ 

Недостатньо 

ефективна система 

ЦОВВ, відсутність 

чіткого розподілу 

функцій та сфер 

політики, 

недосконалий 

механізм 

спрямування і 

координації 

ЦОВВ.  

 

Проведено 

оцінку (аудит) 

поточної 

структури 

системи ЦОВВ. 

Розроблено 

нову модель 

інституційного 

устрою системи 

ЦОВВ. 

Система ЦОВВ 

відповідає 

визначеній 

моделі 

інституційного 

устрою. 

Директорати 

міністерств 

забезпечують 

формування 

політики у всіх 

сферах  

Скорочення 

видатків 

державного 

бюджету на 

утримання 

ЦОВВ за 

рахунок 

оптимізації їх  

кількості та 

функцій, 

упорядкуванн

я структури 

та скорочення 

чисельності 

працівників 

Міністр 

КМУ 

міністерства

, інші 

ЦОВВ 

СКМУ 

10 млрд 

(витрати 

на 

скорочен

ня 

держслу

жбовців) 

Держб

юджет/

МТД 

Закони 

України 

«Про 

Кабінет 

Міністрів 

України», 

«Про 

центральні 

органи 

виконавчої 

влади», 

постанови 

КМУ від 

12.03.2005 

р. № 179  та 

від 

10.09.2014 

№ 442  

 

2.  Проєкт 

інституційного/ 

функціональног

Необхідність 

оптимізації 

функцій (усунення 

Обгрунтоване 

скорочення  

чисельності 

Скорочення 

видатків 

державного 

Міністр 

КМУ, 

СКМУ, 

25 млн Держб

юджет/

МТД 

Необхідно 

розробити  
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№ Опис проекту Обґрунтування 

необхідності проекту 

Якісні показники 

виконання проекту 

Економічний 

ефект 

(вплив на ВВП, 

бюджет, 

зайнятість тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 

державної 

влади 

Орієнтовн

а потреба у 

фінансуван

ні   

(грн) 

Пропонов

ані 

джерела 

фінансува

ння 

Нормативно-

правове 

забезпечення 

Суміжна 

сфера 

регулюван

ня права 

ЄС 

(загальний 

коментар) 

о аудиту та 

реінжинірингу 

робочих 

процесів 

надлишкових/ 

дублюючих/переда

ча іншим суб'єктам 

тощо) та 

унормування їх 

ресурсного 

забезпечення.  

Виконання 

функцій в 

управлінні 

продуктивністю 

ОВВ. Необхідність 

оптимізації 

застарілих, 

забюрократизован

их процесів  

державних 

службовців 

(інших 

ресурсів), 

органів влади. 

Спрощені, 

уніфіковані/авто

матизовані 

процеси, 

орієнтовані на 

результат 

відповідний 

запитам 

споживача 

бюджету на 

утримання 

державного 

апарату, 

зокрема за 

рахунок 

витрат на 

утримання 

ОВВ, які є 

невиправдани

ми у 

порівнянні з 

результатами 

їх діяльності 

НАДС, 

міністерства

, інші 

ЦОВВ 

 

 

3.  Проєкт 

підтримки 

державних 

службовців, які 

звільняються в 

результаті 

скорочення 

Значна кількість 

державних 

службовців, яка 

може бути 

скорочена в 

результаті 

оптимізації 

Надана 

підтримка у 

перепрофілюван

ні/працевлаштув

анні. Зниження 

впливу 

скорочень на 

втрату 

кадрового 

потенціалу. 

Найбільш 

кваліфіковані 

Зменшення 

кількості 

безробітних 

внаслідок 

оптимізації 

системи 

ЦОВВ 

НАДС 

Мінсоцполі

тики 

Мінекономі

ки 

Державна 

служба 

зайнятості 

10 тис на 

кожного 

звільнен

ого 

Держб

юджет/

МТД 
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№ Опис проекту Обґрунтування 

необхідності проекту 

Якісні показники 

виконання проекту 

Економічний 

ефект 

(вплив на ВВП, 

бюджет, 

зайнятість тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 

державної 

влади 

Орієнтовн

а потреба у 

фінансуван

ні   

(грн) 

Пропонов

ані 

джерела 

фінансува

ння 

Нормативно-

правове 

забезпечення 

Суміжна 

сфера 

регулюван

ня права 

ЄС 

(загальний 

коментар) 

державні 

службовці, які 

потрапили під 

скорочення, 

переведені на 

вакантні посади 

до інших 

органів влади.  

4.  Проєкт 

централізації 

функцій 

забезпечення 

Значна частина 

ресурсів ЦОВВ 

витрачається на 

виконання 

однотипних 

функцій 

забезпечення. 

Вивільнення 25 

% ресурсів 

задіяних на 

підтримуючі 

функції; 

створення 

центру спільних 

послуг (кадри, 

ІТ, господарське 

забезпечення, 

бухгалтерія, 

безпека); 

централізація 

деяких функцій 

забезпечення 

ЦОВВ в 

міністерствах 

(канцелярія, 

взаємодія із ЗМІ 

та зв’язки з 

Скорочення 

видатків 

державного 

бюджету на 

утримання 

державного 

апарату 

Міністр 

КМУ 

міністерства

, інші 

ЦОВВ 

СКМУ 

 

 

50 млн 

на 

кожну 

функці

ю, що 

централ

ізується 

Держб

юджет/

МТД 

Необхідно 

розробити  
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№ Опис проекту Обґрунтування 

необхідності проекту 

Якісні показники 

виконання проекту 

Економічний 

ефект 

(вплив на ВВП, 

бюджет, 

зайнятість тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 

державної 

влади 

Орієнтовн

а потреба у 

фінансуван

ні   

(грн) 

Пропонов

ані 

джерела 

фінансува

ння 

Нормативно-

правове 

забезпечення 

Суміжна 

сфера 

регулюван

ня права 

ЄС 

(загальний 

коментар) 

громадськістю) 

5.  Проєкт щодо 

електронних 

звернень 

громадян 

(єдиний 

електронний 

особистий 

кабінет для 

надсилання та 

отримання 

відповідей) 

Створення на базі 

веб-порталу 

Урядового 

контактного 

центруєдиного 

вікна приймання 

звернень та 

надання відповідей 

в електронній 

формі .  

Проведення 

інформаційної 

кампанії щодо 

нових 

можливостей для 

громадян отримати 

відповіді на усі 

звернення в 

єдиному 

особистому 

кабінеті 

Спрощення 

процесу подання 

громадянами 

електронних 

звернень  та 

отримання 

відповідей в 

єдиному 

електронному 

особистомукабін

еті у 

встановлений 

строк. 

Скорочення 

строків 

отримання 

відповідей. 

Зниження 

витрат на 

опрацювання 

звернень 

громадян   

СКМУ 

УКЦ 

 

50 млн Держб

юджет/

МТД 

Закон “Про 

звернення 

громадян”, 

постанова 

КМУ від 27 

листопада 

2019 р. № 

976 

“Деякі 

питання 

Єдиної 

системи 

опрацюванн

я звернень” 

 

6.  Проєкт щодо 

централізації 

управління ДП, 

установами, 

організаціями, 

Необхідність 

аудиту майна і 

політика 

використання, 

Розроблено 

типологію ДП, 

централізація 

управління, 

Покращені 

результати 

економічної 

діяльності 

ДП. Більш 

ФДМ, 

Мінекономі

ки 

80 млн 

грн 

щороку, 

починаю

чи з 

Держб

юджет/

МТД/Н

адходж

ення від 
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№ Опис проекту Обґрунтування 

необхідності проекту 

Якісні показники 

виконання проекту 

Економічний 

ефект 

(вплив на ВВП, 

бюджет, 

зайнятість тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 

державної 

влади 

Орієнтовн

а потреба у 

фінансуван

ні   

(грн) 

Пропонов

ані 

джерела 

фінансува

ння 

Нормативно-

правове 

забезпечення 

Суміжна 

сфера 

регулюван

ня права 

ЄС 

(загальний 

коментар) 

майном, 

офісними 

приміщеннями 

реконструкції, 

приватизації тощо 

приватизація, 

ліквідація 

ефективно 

використовує

ться майно 

2023 р. 

(Фонд 

нац 

відродже

ння та 

Агенція 

управлін

ня 

майном) 

привати

зації 

7.  нформатизація 

та 

діджиталізація 

підтримки 

розробки 

політики  

 

Необхідність 

єдиної 

інформаційної 

системи 

підготовки і 

узгодження 

проектів НПА, 

консультацій із 

стейкхолдерами.  

Необхідність 

цифровізації та 

управління даними 

в органах влади  

 

Всі проекти 

НПА 

розробляються 

за допомогою ІТ 

системи.  

Підвищено 

продуктивність 

та якість 

розробки 

політики на 

основі даних  

Скорочення 

часу і 

підвищення 

ефективності 

взаємодії під 

час розробки 

НПА 

Скорочення 

часу на збір 

даних, 

необхідних 

для розробки 

політики 

Мінцифри, 

Міністр 

КМУ, 

СКМУ 

50 млн Держб

юджет/

МТД 

необхідно 

розробити  

 

8.  Проєкт 

управління 

організацією 

результативності 

Для ефективного 

планування і 

моніторингу якості  

формування 

Звітування за 

програмними 

документами 

відбувається у 

Кошти 

державного 

бюджету 

витрачаються 

Міністр 

КМУ 

СКМУ 

50 млн Держб

юджет/

МТД 
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№ Опис проекту Обґрунтування 

необхідності проекту 

Якісні показники 

виконання проекту 

Економічний 

ефект 

(вплив на ВВП, 

бюджет, 

зайнятість тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 

державної 

влади 

Орієнтовн

а потреба у 

фінансуван

ні   

(грн) 

Пропонов

ані 

джерела 

фінансува

ння 

Нормативно-

правове 

забезпечення 

Суміжна 

сфера 

регулюван

ня права 

ЄС 

(загальний 

коментар) 

(зпроєктувати 

просту та 

інтегровану 

систему 

планування та 

звітування) 

політики та 

законодавчого і 

стратегічного 

планування. 

Необхідність 

забезпечення 

якісної реалізації 

планів  

визначені 

терміни по % 

досягнення 

цілей та 

витраченим 

коштам та 

проходить 

верифікацію 

результативності

. Кількість 100%  

вчасно та якісно 

реалізованих 

програмних 

документів, 

політик, 

стратегій, 

заходів, завдань  

експоненціально 

зростає 

відповідно до 

запланованог

о періоду та 

декларованих 

цілей 

9.  Проєкт 

реформування 

СКМУ  

Необхідність 

посилення ролі 

СКМУ як центру 

Уряду  

для підтримки 

Прем'єр-міністра у  

координації 

процесів 

стратегічного 

Перетворення 

СКМУ в центр 

Уряду, який 

спроможний 

якісно 

виконувати нові 

повноваження, 

має відповідний 

статус і високу 

Сприяння  

ефективній 

діяльності 

КМУ, 

підвищенню 

якості 

урядових 

рішень, 

спрямованих 

Міністр 

КМУ 

СКМУ 

10 млн Держб

юджет/

МТД 

Закон 

України 

“Про 

Кабінет 

Міністрів 

України”,  

Положення 

про 

Секретаріат 
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№ Опис проекту Обґрунтування 

необхідності проекту 

Якісні показники 

виконання проекту 

Економічний 

ефект 

(вплив на ВВП, 

бюджет, 

зайнятість тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 

державної 

влади 

Орієнтовн

а потреба у 

фінансуван

ні   

(грн) 

Пропонов

ані 

джерела 

фінансува

ння 

Нормативно-

правове 

забезпечення 

Суміжна 

сфера 

регулюван

ня права 

ЄС 

(загальний 

коментар) 

планування та 

формування 

політики,  

європейської 

інтеграції.  

репутацію для 

міністерств та 

інших органів 

центральної 

виконавчої 

влади.  

на  

відновлення 

країни, її 

економічний 

розвиток. 

Кабінету 

Міністрів 

України”, 

інші акти 

КМУ з 

питань 

діяльності 

СКМУ.  

10.  Проєкт з 

посилення 

спроможності до 

координації 

інтеграції до ЄС 

Інтеграція до ЄС 

потребує наявності 

відповідної 

спроможності в 

ЦОВВ та сильної 

координації 

Створена 

ефективна 

інституційна 

складова політики 

європейської 

інтеграції.      

 Урядовий 

офіс з питань 

європейської 

інтеграції 

СКМУ, 

НАДС 

10 млн МТД Постанова 

КМУ від 4 

жовтня 2017 

року №759; 

Постанова 

КМУ від 12 
березня 2005 

року №179 

 

11.  Проєкт 

“Управління 

талантами” - 

розвиток 

державних 

службовців 

вищої ланки 

Формування 

ефективної 

команди 

керівників на 

посадах категорії 

А 

Покращення 

показників 

ефективності 

діяльності 

керівників 

 

Централізоване 

оцінювання 

професійних 

компетентносте

й претендентів 

на посади 

Підвищення 

ступеня 

досягнення 

цілей 

державної 

політики 

НАДС, 

СКМУ 

2,2 млн. 

грн. 

щороку, 

починаюч

и з 2023 

грн. 

МТД/Д

ержбюд

жет 
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№ Опис проекту Обґрунтування 

необхідності проекту 

Якісні показники 

виконання проекту 

Економічний 

ефект 

(вплив на ВВП, 

бюджет, 

зайнятість тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 

державної 

влади 

Орієнтовн

а потреба у 

фінансуван

ні   

(грн) 

Пропонов

ані 

джерела 

фінансува

ння 

Нормативно-

правове 

забезпечення 

Суміжна 

сфера 

регулюван

ня права 

ЄС 

(загальний 

коментар) 

категорії А 

(проведення 

структурованої 

співбесіди для 

перевірки soft 

skills 

сертифікованим

и HR фахівцями 

Центру 

оцінювання при 

НАДС) 

12.  Проєкт 

реформування 

системи  оплати 

праці  

Потреба 

запровадження 

прозорої системи 

оплати праці 

державних службовців, 

яка враховує 

складність та 

відповідальність 

роботи на посаді.. 

Стала частина 

заробітної плати 

становить 70%, 

варіативна 30%. 

Позитивний 

вплив, сприяння 

збереженню 

кадрового 

потенціалу в 

Україні 

НАДС 38, 5 млрд. 

грн. 

щороку, 

починаючи 

з 2023 грн. 

Держбюдж

ет/МТД 

Закон України 

“Про державну 

службу” від 10 

грудня 2015 

року №889-VIII; 

Постанова КМУ 

від 18 січня 2017 

р. № 15 

 

13.  Проєкт кадровий 

і кандидатський 

резерв 

Підвищення довіри 

громадян до 

процедури відбору 

на посади 

державної служби 

та системи 

державної служби 

в цілому, більш 

Підтримання 

взаємодії  з 

кращими 

кандидатами, 

можливість  

активного 

пошуку 

найбільш 

Економія 

ресурсів при 

необхідності 

заповнення 

нових 

вакантних 

посад 

державної 

НАДС 5 млн Держб

юджет/

МТД 

 

Закон 

України 

“Про 

державну 

службу” від 

10 грудня 

2015 року 

№889-VIII. 
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№ Опис проекту Обґрунтування 

необхідності проекту 

Якісні показники 

виконання проекту 

Економічний 

ефект 

(вплив на ВВП, 

бюджет, 

зайнятість тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 

державної 

влади 

Орієнтовн

а потреба у 

фінансуван

ні   

(грн) 

Пропонов

ані 

джерела 

фінансува

ння 

Нормативно-

правове 

забезпечення 

Суміжна 

сфера 

регулюван

ня права 

ЄС 

(загальний 

коментар) 

швидке та 

ефективне 

заповнення 

вакансій. 

професійних та 

мотивованих 

кандидатів на 

посади 

державної 

служби, 

служби. 

14.  Проєкт 

утворення вищої 

школи 

публічного 

управління та її 

регіональних 

відділень 

Створення 

сучасної і цілісної 

системи 

підвищення 

кваліфікації 

публічних 

службовців з 

розвинутою 

інфраструктурою 

та ефективним 

управлінням 

Громадяни, які 

планують 

працевлаштуват

ись в державні 

органи та ОМС, 

а також публічні 

службовці, 

мають рівний 

доступ до 

якісних послуг з 

підвищення 

кваліфікації, в 

тому числі на 

регіональному 

рівні 

Позитивний 

вплив, 

сприяння 

зайнятості та 

набуттю 

нових 

професійних 

знань 

НАДС Буде 

визначен

о 

додатков

о 

(матеріа

льно-

технічне

, 

кадровеу 

та інше 

ресурсне 

забезпеч

ення) 

Держав

ний і 

місцеві 

бюджет

и/МТД 

Стратегія 

реформуван

ня 

державного 

управління 

України на 

2022-2025 

роки, 

схвалена 

розпорядже

нням 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

21 липня 

2021 р. № 

831-р, та 

план заходів 

з її 

реалізації 
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№ Опис проекту Обґрунтування 

необхідності проекту 

Якісні показники 

виконання проекту 

Економічний 

ефект 

(вплив на ВВП, 

бюджет, 

зайнятість тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 

державної 

влади 

Орієнтовн

а потреба у 

фінансуван

ні   

(грн) 

Пропонов

ані 

джерела 

фінансува

ння 

Нормативно-

правове 

забезпечення 

Суміжна 

сфера 

регулюван

ня права 

ЄС 

(загальний 

коментар) 

15.  Проєкт 

трансформації 

служб 

управління 

персоналом  

Розвиток 

ефективного 

управління 

людськими 

ресурсами 

Служба 

управління 

персоналом 

ефективно 

застосовує 

сучасні методи 

та інструменти 

управління 

персоналом для 

належного 

організаційного 

розвитку 

державного 

органу з 

урахуванням 

його 

стратегічних 

цілей і завдань. 

Кадрове 

діловодство, 

підготовка 

звітно-облікової 

документації 

максимально 

автоматизовано. 

Більш 

ефективне 

використання 

ресурсів під 

час 

виконання 

завдань та 

функцій 

держави. 

НАДС 5,0 млн. 

грн. 

щороку, 

починаю

чи з 

2023 р. 

Держб

юджет/

МТД 

Закон 

України 

“Про 

державну 

службу” від 

10 грудня 2015 

року №889-

VIII та 

підзаконні 

нормативно-

правові 

акти. 

 

16.  Проєкт розвитку 

служб 

управління 

Створення 

майданчика для 

обміну кращими 

Сформовано 

професійну 

спільноту HR-

Більш 

ефективне 

використання 

НАДС 0,5 млн. 

грн. 

щороку, 

Держб

юджет/

МТД 

Закон 

України 

“Про 

 



ПРОЄКТ 
 

 60 

№ Опис проекту Обґрунтування 

необхідності проекту 

Якісні показники 

виконання проекту 

Економічний 

ефект 

(вплив на ВВП, 

бюджет, 

зайнятість тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 

державної 

влади 

Орієнтовн

а потреба у 

фінансуван

ні   

(грн) 

Пропонов

ані 

джерела 

фінансува

ння 

Нормативно-

правове 

забезпечення 

Суміжна 

сфера 

регулюван

ня права 

ЄС 

(загальний 

коментар) 

персоналом 

публічної 

служби (HR 

Майстерня) 

практиками та 

інноваціями у 

сфері управління 

персоналом не 

лише між органами 

публічної влади, а 

й організаціями 

приватного 

сектору.  

фахівців органів 

публічної влади. 

Підтримується 

постійна 

комунікація та 

взаємодія, 

залучається 

міжнародний 

досвід. 

Впроваджено 

кращі практики 

HR-аналітики. 

Спільнота HR 

Майстерні 

формує тренди 

розвитку 

управління 

персоналом на 

публічній службі 

та виступає 

ініціатором 

впровадження 

нових 

інструментів 

управління 

персоналом в 

практику органів 

публічної влади. 

ресурсів під 

час 

виконання 

завдань та 

функцій 

держави. 

Економія 

часу та 

ресурсів на 

пошук дієвих 

та 

ефективних 

інструментів 

управління 

персоналом 

починаю

чи з 

2023 р.   

державну 

службу” від 

10 грудня 2015 

року №889-

VIII та 

підзаконні 

нормативно-

правові 

акти. 
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№ Опис проекту Обґрунтування 

необхідності проекту 

Якісні показники 

виконання проекту 

Економічний 

ефект 

(вплив на ВВП, 

бюджет, 

зайнятість тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 

державної 

влади 

Орієнтовн

а потреба у 

фінансуван

ні   

(грн) 

Пропонов

ані 

джерела 

фінансува

ння 

Нормативно-

правове 

забезпечення 

Суміжна 

сфера 

регулюван

ня права 

ЄС 

(загальний 

коментар) 

17.  Проєкт “Молодь 

для країни 

майбутнього” 

Пошук, залучення 

та розвиток 

потенціалу 

професійної та 

мотивованої молоді 

для роботи на 

публічній службі. 

Створення умов для 

самореалізації та 

розвитку потенціалу 

молоді з метою 

розбудови України. 

Збільшення 

кількості молоді, 

що працює в 

органах публічної 

влади. 

Посилення 

інтересу та 

залученості 

молоді до 

формування 

державної 

політики. 

Молодь добре 

поінформована 

про діяльність 

органів публічної 

влади та бере 

активну участь у 

реалізації нових 

ідей для 

розбудови 

держави. 

Сприяння 

зайнятості 

молоді та її 

служіння своїй 

державі 

НАДС, 

Міністерств

о освіти та 

науки, 

Міністерств

о молоді та 

спорту  

5,0 млн 

грн 

щороку, 

починаю

чи з 

2023 р. 

Держб

юджет/

МТД 

Закон 

України 

“Про 

основні 

засади 

молодіжної 

політики” 

від 

27.04.2021 

№ 

1414-IX,  

Закон 

України 

“Про 

державну 

службу” 

 

Молодіж

на 

стратегія 

Європей

ського 

Союзу 

на 2019-

2027 рр. 

18.  Проєкт 

“Комунікаційни

й центр 

державної 

служби” 

Створення 

ефективної 

системи 

комунікації та 

отримання 

зворотного зв'язку  

Державні 

службовці мають 

можливість 

отримувати 

зворотній 

зв’язок та 

 НАДС Буде 

визначено 

додатково. 

МТД Закон 

України 

“Про 

державну 

службу” від 
10 грудня 2015 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.456.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2018%3A456%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.456.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2018%3A456%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.456.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2018%3A456%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.456.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2018%3A456%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.456.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2018%3A456%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.456.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2018%3A456%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.456.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2018%3A456%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.456.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2018%3A456%3AFULL
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№ Опис проекту Обґрунтування 

необхідності проекту 

Якісні показники 

виконання проекту 

Економічний 

ефект 

(вплив на ВВП, 

бюджет, 

зайнятість тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 

державної 

влади 

Орієнтовн

а потреба у 

фінансуван

ні   

(грн) 

Пропонов

ані 

джерела 

фінансува

ння 

Нормативно-

правове 

забезпечення 

Суміжна 

сфера 

регулюван

ня права 

ЄС 

(загальний 

коментар) 

серед державних 

службовців 

інформацію 

щодо актуальних 

питань 

державної 

служби. 

року № 889-

VIII; 

Постанова 

від 01 

жовтня 2014 

року №500 

“Про 

затвердженн

я положення 

про 

Національне 

агентство 

України з 

питань 

державної 

служби”. 

19.  Проєкт 

створення дієвої 

процедури  

залучення та 

відбору на 

посади 

державної 

служби (Єдиний 

портал вакансій, 

компетентний та 

справедливий 

відбір)  

Побудова 

ефективної та 

результативної 

процедури 

проведення 

конкурсу на 

зайняття посад 

державної служби, 

що дозволяє 

відібрати 

найкращих 

кандидатів на 

Об’єктивний, 

прозорий, 

справедливий 

відбір найкращих 

кандидатів на 

посади державної 

служби, 

створення рівних 

умов та 

можливостей під 

час проходження 

конкурсу, 

Відбір 

найефективні

ших 

кандидатів на 

всі категорії 

посад 

державної 

служби 

НАДС 15,25 

млн. грн.  

Держб

юджет/

МТД 

 

 

Закон 

України 

“Про 

державну 

службу”від 

10 грудня 2015 

року №889-

VIII; 

постанова 

КМУ від 25 

березня 

2016 р. № 
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№ Опис проекту Обґрунтування 

необхідності проекту 

Якісні показники 

виконання проекту 

Економічний 

ефект 

(вплив на ВВП, 

бюджет, 

зайнятість тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 

державної 

влади 

Орієнтовн

а потреба у 

фінансуван

ні   

(грн) 

Пропонов

ані 

джерела 

фінансува

ння 

Нормативно-

правове 

забезпечення 

Суміжна 

сфера 

регулюван

ня права 

ЄС 

(загальний 

коментар) 

 основі 

меритократичного 

принципу. 

автоматизації 

процесу відбору, 

збільшення 

кількості вимог 

до 

компетентності, 

які оцінюються 

централізовано, 

створення умов 

для отримання 

кандидатами 

вичерпної 

інформації щодо 

конкурсу, 

підвищення рівня 

довіри 

суспільства до 

державної 

служби. 

246 “Про 

затвердженн

я Порядку 

проведення 

конкурсу на 

зайняття 

посад 

державної 

служби” 

20.  Проєкт 

впровадження 

адміністративної 

процедури в 

Україні   

Підготовка 

підзаконної бази та 

приведення у 

відповідність 

чинних актів 

законодавства. 

Навчання 

публічних 

службовців та 

Впровадження  

прозорих 

правил взаємодії 

між державою 

та громадянами 

і бізнесом при 

здійсненні 

публічно-

владних 

Зменшено 

кількість 

звернень до 

суду щодо 

негативних 

рішень 

суб'єктів 

владних 

повноважень. 

Мін'юст 10 млн Держб

юджет/

МТД 

Закон 

України 

“Про 

адміністрати

вну 

процедуру” 
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№ Опис проекту Обґрунтування 

необхідності проекту 

Якісні показники 

виконання проекту 

Економічний 

ефект 

(вплив на ВВП, 

бюджет, 

зайнятість тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 

державної 

влади 

Орієнтовн

а потреба у 

фінансуван

ні   

(грн) 

Пропонов

ані 

джерела 

фінансува

ння 

Нормативно-

правове 

забезпечення 

Суміжна 

сфера 

регулюван

ня права 

ЄС 

(загальний 

коментар) 

інших посадових 

осіб державного 

сектору з питань 

застосування 

Закону України 

“Про 

адміністративну 

процедуру”.  

Підвищення 

обізнаності 

громадян про нові 

права та обов’язки, 

набуті в результаті 

ухвалення Закону 

України “Про 

адміністративну 

процедуру”. 

Аналіз практики 

реалізації Закону 

України “Про 

адміністративну 

процедуру” та 

підготовка 

пропозицій щодо 

удосконалення 

законодавства. 

управлінських 

функцій 

Зменшено 

видатки на 

судові 

провадження.   
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№ Опис проекту Обґрунтування 

необхідності проекту 

Якісні показники 

виконання проекту 

Економічний 

ефект 

(вплив на ВВП, 

бюджет, 

зайнятість тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган 

державної 

влади 

Орієнтовн

а потреба у 

фінансуван

ні   

(грн) 

Пропонов

ані 

джерела 

фінансува

ння 

Нормативно-

правове 

забезпечення 

Суміжна 

сфера 

регулюван

ня права 

ЄС 

(загальний 

коментар) 

21.  Проєкт HRMIS Створення єдиної 

збалансованої 

системи державної 

служби як збірної, 

уніфікованої, 

цифрової системи 

обміну даними з 

управління 

персоналом 

Затверджена 

єдина система 

навчання та 

контролю знань 

щодо роботи в 

HRMIS. 

HRMIS 

повністю 

працює і 

використовуєтьс

я як основна IT-

система HRM 

щонайменше у 

90% державних 

органів. 

Позитивний 

вплив, 

оптимізація 

видатків 

завдяки 

цифровізації 

процесів з 

питань 

кадрового 

менеджменту 

НАДС 2023 рік 

- 32, 744 

млн. грн. 

2024 рік 

- 26, 39 

млн. грн. 

2025 рік 

- 22, 866 

млн. грн. 

Держб

юджет/

МТД 

Постанова 

КМУ 

від 28 

грудня 2020 

року № 1343 

«Про 

затвердженн

я 

Положення 

про 

інформаційн

у систему 

управління 

людськими 

ресурсами в 

державних 

органах» 
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6. Необхідне нормативно-правове забезпечення 

 

з/п Назва НПА  Зміст розробки/ змін НПА  

Орган державної 

влади, 

відповідальний за 

розробку/ змін НПА 

Термін 

розробки 

Гранична дата 

набрання 

чинності 

1.  Закон України «Про державну 

службу» 

Зміни до системи та підходів до регулювання 

оплати праці у сфері державної служби шляхом 

запровадження прозорої системи оплати праці 

державних службовців на основі класифікації 

посад державної служби, посилення ролі 

посадового окладу та припинення надмірних 

необгрунтованих виплат, впровадження системи 

грейдів. 

Уточнення термінології закону, а також 

включення базових положень щодо застосування 

інформаційної системи управління людськими 

ресурсами в державних органах. 

НАДС Розроблено 2023 

2.  
Постанова Кабінету Міністрів 

України “Про затвердження 

Каталогу типових посад державної 

служби і критеріїв віднесення до 

таких посад” 

Визначення переліку та опису сімей та рівнів 

посад державної служби для проведення 

класифікації посад державної служби та 

присвоєння їх класифікаційних кодів з 

урахуванням юрисдикції та типу державного 

органу. 

НАДС Розроблено 2022 

3. 3

. Розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін 

доКонцепції реформування системи 

оплати праці державних службовців 

та плану заходів з її реалізації» 

Передбачає уточнення строків реалізації Плану 

заходів з реалізації Концепції реформування 
системи оплати праці державних службовців. 

НАДС 2022 2023 

4. 4

. 

Розпорядження Кабінету Міністрів 

України “Про проведення 

функціонального аудиту органів 

виконавчої влади” 

Про проведення функціонального аудиту органів 

виконавчої влади  

НАДС 2022 2022 

5.  Розпорядження Кабінету Міністрів 

України "Про схвалення 

Стратегіїрозвитку системи 

професійного навчання публічних 

службовців до 2027 року; 

Визначення стратегічних напрямів, механізмів та 

інструментів забезпечення розвитку системи 

професійного навчання до 2027 року. 

НАДС 2023 2024 
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з/п Назва НПА  Зміст розробки/ змін НПА  

Орган державної 

влади, 

відповідальний за 

розробку/ змін НПА 

Термін 

розробки 

Гранична дата 

набрання 

чинності 

6.  Постанова Кабінету Міністрів 

України “Про внесення змін до 

Положення  про регіональний центр 

підвищення кваліфікації”. 

Оптимізація організаційних засад 

функціонування регіональних центрів 

підвищення кваліфікації. 

НАДС Розроблено 2022 

7.  Постанова Кабінету Міністрів 

України "Про внесення змін до 

Положення про систему 

професійного навчання державних 

службовців, голів місцевих 

державних адміністрацій, їх перших 

заступників та заступників, 

посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів 

місцевих рад” 

Актуалізація питання щодо змісту та реалізації  

програм підвищення кваліфікації публічних 

службовців. 

НАДС Розроблено 2022 

8. 5

. 

Наказ НАДС “Про затвердження 

Методики проведення 

функціонального аудиту” 

Унормування проведення функціонального 

аудиту органів виконавчої влади в умовах 

воєнного стану 

НАДС Розроблено 2022 

9. 6

. 

Закон України “Про внесення змін 

до Закону України “Про центральні 

органи виконавчої влади”  

Вдосконалення  механізму спрямування і 

координації діяльності ЦОВВ через відповідних 

міністрів 

Міністр КМУ, СКМУ 2023 2023 

10. 7

. 

Закон України “Про внесення змін 

до Закону України “Про Кабінет 

Міністрів України”  

Надання статусу та оновлення повноважень 

Секретаріату КМУ як центру Уряду 

Міністр КМУ, СКМУ 2023 2023 

11. 8

. 

Постанова Кабінету Міністрів 

України “Про внесення змін до 

Регламенту КМУ” 

Вдосконалення системи планування роботи 

Уряду та моніторингу і контролю виконання 

рішень Уряду; 

Посилення експертизи відповідності acquis ЄС 

Міністр КМУ, СКМУ 2023 2023 

12. 9

. 

Постанова Кабінету Міністрів 

України “Про затвердження 

Положення про Секретаріат 

Кабінету Міністрів України” 

Нова редакція Положення про СКМУ відповідно 

до концепції центру Уряду 

Міністр КМУ, СКМУ 2023 2023 

13. 1

0

. 

Постанова Кабінету Міністрів 

України “Про внесення змін до 

деяких постанов Кабінету Міністрів 

України з  питань Секретаріату 

Кабінету Міністрів України” 

Оновлення граничної чисельності та структури 

СКМУ відповідно до концепції центру Уряду 

Міністр КМУ, СКМУ  2023 2023 

14.  Постанова Кабінету Міністрів Затвердження Порядку оптимізації робочих Міністр КМУ, СКМУ  2022 2022 
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з/п Назва НПА  Зміст розробки/ змін НПА  

Орган державної 

влади, 

відповідальний за 

розробку/ змін НПА 

Термін 

розробки 

Гранична дата 

набрання 

чинності 

України “Про впровадження 

оптимізації робочих процесів в 

органах виконавчої влади” 

процесів в органах виконавчої влади, каталогу 

типових процесів  

15.  Постанова Кабінету Міністрів 

України “Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 12.03.2005 р. № 179»   

Унормування кількості заступників керівників 

усіх рівнів, зменшення рівнів ієрархії в 

структурі 

Міністр КМУ, СКМУ   

16.  
Постанова Кабінету Міністрів 

України щодо розширення 

можливостей делегування  

Забезпечення можливостей для скорочення 

тривалості прийняття типових рішень та 

вирішення оперативних завдань, вивільнення 

часу у вищого керівництва на вирішення 

стратегічних завдань  

Міністр КМУ, СКМУ 2023 2023 

17.  Постанова Кабінету Міністрів 

України “Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 10.09.2014 № 442»  

Затвердження оновленої системи центральних 

органів виконавчої влади 

Міністр КМУ, СКМУ 2023 2023 

18. 1

1 

Постанова Кабінету Міністрів 

України “Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 28 грудня 2020 р. № 

1343” 

Врегулювання організаційних питань, що 

виникають під час впровадження інформаційної 

системи управління людськими ресурсами в 

державних органах. 

НАДС Розроблено 2022 

19. 1

2 

Наказ НАДС “Порядок ведення 

інформаційної системи управління 

людськими ресурсами в державних 

органах” 

Визначення методології впровадження та 

ведення системи. 

НАДС 2022 2022 

24 Закони України про приведення 

законодавчих актів України у 

відповідність ізЗакономУкраїни 

“Про адміністративну процедуру” 

Приведення процедур прийняття 

адміністративних рішень до принципів 

закріплених в Законі України “Про 

адміністративну процедуру” 

Міністерства, інші ЦОВВ 2023 2023 

 Акт Кабінету Міністрів України Затвердження переліку випадків, у яких особа 

може подати єдину заяву, а також справ, що 

підлягають вирішенню за такою заявою 

Мін'юст, інші ЦОВВ 2023 2023 

 Акт Кабінету Міністрів України Затвердження примірного положення про комісію 

з розгляду скарг 

Мінфін, Мінекономіки, 

Мінрегіон 

2023 2023 
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ІІ. Реформа Парламенту 

 

 

Збройна агресія і введення воєнного стану в Україні істотно змінили умови функціонування держави. Органи державної влади 

працюють в умовах воєнного часу, пріоритети їхньої діяльності змінилися. На даний час спільним пріоритетом є перемога над агресором 

і повне звільнення території України. Це завдання зумовлює необхідність оперативного прийняття значної кількості управлінських та 

законодавчих рішень. 

В умовах війни робота всіх органів державної влади, у тому числі парламенту, пов’язана із значними ризиками. Рівень небезпеки  

змінюється залежно від ходу воєнних дій, але ці ризики будуть зберігатися до завершення війни. За таких обставин важливим є те, що 

Верховна Рада України продовжує працювати в м. Києві та проводить засідання у будинку парламенту. 

Попри надзвичайні обставини, Верховна Рада України, крім здійснення законодавчої функції, працює і над удосконаленням 

організації своєї діяльності. У цьому контексті актуальним є планування і проведення заходів, які в цілому мають забезпечити успішне 

проведення в Україні парламентської реформи. 

  

Опис та характеристика проблем, які потребують вирішення 

Надзвичайні умови, що виникли з початком збройної агресії і введенням воєнного стану, створили нові виклики, під впливом яких 

у роботі Верховної Ради України постали нові проблеми, а ті, що існували раніше, загострилися і набули ще більшої актуальності. На 

роботу парламенту істотно впливають такі чинники, як ускладнення пересування по території України, небезпечність проведення 

тривалих зібрань за участю значної кількості людей, неможливість використання традиційних форм комунікацій народних депутатів 

України з виборцями, а парламенту загалом – з громадянами. Очевидною стала необхідність прискореного прийняття певних 

законодавчих рішень, особливо з питань оборони і допомоги особам, які постраждали внаслідок воєнних дій. Актуальність 

парламентської реформи, проведення якої і раніше, в умовах мирного часу, рекомендували наші міжнародні партнери, лише посилилася 

під час воєнного стану. 

Основні проблеми, вирішення яких є змістом парламентської реформи: 

• низька якість і надмірна кількість законодавчих ініціатив, що призводить до неефективного використання парламентських 

ресурсів; 
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• необхідність посилення інституційної спроможності Верховної Ради України  

• низький рівень обізнаності громадян з роботою Верховної Ради України; 

• проблемні питання  організації роботи Верховної Ради України, зумовлені невідповідністю актів парламентського права 

Конституції України; 

• недостатній рівень парламентського контролю; 

• недоліки конституційної конструкції владного трикутника; 

• необхідність удосконалення парламентських процедур для підвищення якості рішень. 

Низька якість і надмірна кількість законодавчих ініціатив, що вносяться на розгляд Верховної Ради України, є не новою 

проблемою. Подання великої кількості концептуально непродуманих, погано оформлених та необґрунтованих законопроектів змушує 

Верховну Раду України, її органи та служби Апарату Верховної Ради України (далі – Апарат) витрачати значний час, зусилля і кошти на 

те, щоб належно опрацювати ініціативи, які, з огляду на їх зміст, не мають перспективи стати законами. Переважна кількість таких 

законопроектів залишаються нерозглянутими до кінця скликання. Таким чином, існуюча практика внесення законодавчих ініціатив 

призводить до неефективного використання парламентських ресурсів. Слід зауважити, що здебільшого недостатньо опрацьовані 

законопроекти вносять народні депутати України. Саме ці суб’єкти права законодавчої ініціативи подають найбільше законопроектів 

(порівняно з іншими суб’єктами), що загалом не відповідає можливостям парламенту щодо їх розгляду. 

Для вирішення цієї проблеми необхідно забезпечити підвищення якості законопроектів (зокрема, шляхом встановлення чітких і 

більш регламентованих вимог до їх змісту, оформлення та змісту супровідних документів до них), зменшення кількості депутатських 

законодавчих ініціатив шляхом встановлення спеціальних вимог (колективна ініціатива або обов’язкова підтримка депутатської фракції 

тощо) та створення умов, за яких основним "постачальником" проектів законодавчих актів стане Кабінет Міністрів України. 

Необхідність посилення інституційної спроможності Верховної Ради України. Оскільки забезпечення роботи Верховної Ради 

України є основною функцією Апарату, саме удосконалення структури Апарату і роботи його працівників передусім необхідне для 

вирішення цієї проблеми. Зокрема, має бути забезпечено інституційну незалежність Апарату (оскільки його залежність від рішень органів 

виконавчої влади серйозно ускладнює роботу), підвищено рівень його технічного і програмного забезпечення, у перспективі – необхідно 

адаптувати структуру Апарату до сучасних потреб і практик роботи парламенту. 

Вкрай важливим стратегічним пріоритетом у забезпеченні безперебійної роботи парламенту є заміна у залі засідань Верховної 

Ради України застарілої системи електронного голосування "Рада-3" (2002 року випуску) на повністю цифрову платформу – створення 

системи електронного голосування нового покоління ("Рада цифрова") для забезпечення проведення пленарних засідань Верховної Ради 



ПРОЄКТ 
 

 71 

України у стаціонарному (безпосередньо в залі засідань) та дистанційному (засобами відеоконференцзв’язку) режимах. Нова система 

забезпечить у залі засідань повноцінні комп’ютеризовані робочі місця народних депутатів України з гарантованим персональним 

голосуванням і безпаперовими технологіями роботи з документами. 

Низький рівень обізнаності громадян з роботою Верховної Ради України є важливим чинником, що впливає на формування 

громадської думки про парламент, його роботу та її результати. Ця проблема також перешкоджає ефективному впровадженню 

законодавчих рішень через непоінформованість громадян. 

Для вирішення цієї проблеми необхідно поліпшити існуючі та створити нові форми, засоби та канали комунікації з громадянами, 

а також збільшити залучення громадян до участі в роботі парламенту шляхом подання електронних петицій, участі в громадському 

обговоренні, публічних консультаціях тощо.  

Проблемні питання  організації роботи Верховної Ради України, зумовлені невідповідністю актів парламентського права 

Конституції України, існують з лютого 2014 року, коли було відновлено дію редакції Конституції України 2004 року. Системна робота 

щодо узгодження парламентського законодавства з конституційними нормами досі не проведена. З огляду на це, актуальним завданням 

є розроблення і прийняття закону, яким норми парламентського законодавства будуть приведені у відповідність з положеннями 

Конституції України. 

Ще однією важливою проблемою є недостатній рівень парламентського контролю. Зокрема, уже протягом досить тривалого часу 

відчувається потреба у розширенні і посиленні парламентського контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України та всієї системи 

органів виконавчої влади, за діяльністю силових структур, за формуванням і виконанням Державного бюджету України тощо. 

Передбачені Планом заходи спрямовані на розширення можливостей парламентського контролю, проте деякі з них потребують внесення 

змін до Конституції України. 

Проблемою, що впливає на ефективність роботи Верховної Ради України, є також недоліки конституційної конструкції владного 

трикутника, тобто розподілу повноважень і взаємовідносин Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів 

України. В існуючій конструкції владного трикутника Кабінету Міністрів України складно відігравати активнішу роль у формуванні 

порядку денного парламенту, а відтак впливати на темпи і зміст ініційованих реформ. 

Також пропонується зменшити конституційний склад Верховної Ради України до 300 народних депутатів України. 

Для забезпечення стабільності правової системи у Конституції України має бути встановлений поділ законів на конституційні (про 

внесення змін до Конституції), органічні, звичайні та закони про ратифікацію міжнародних договорів із визначенням порядку їх 

прийняття. Зокрема, має бути визначений кворум, необхідних для проведення засідання парламенту, що має складати більшість від його 

конституційного складу. Для прийняття різних видів законів пропонується встановити різну кількість голосів народних депутатів, 

необхідних для прийняття відповідних законів. 
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Водночас варто наголосити, що перерозподіл повноважень, зміна  взаємовідносин у владному трикутнику та запровадження 

зазначених пропозицій можливі лише шляхом внесення істотних змін до Конституції України. 

В умовах воєнного стану стала очевидною і загострилася така проблема, як необхідність удосконалення парламентських процедур 

для підвищення якості рішень. Зокрема, приписи законодавства передбачають розгляд Верховною Радою України законодавчих ініціатив 

за досить складною і тривалою процедурою, тоді як в умовах воєнного стану значна кількість законодавчих рішень має прийматися дуже 

оперативно. Разом з тим, ретельне виконання парламентських процедур може мати наслідком запізніле прийняття невідкладних рішень, 

що завдаватиме шкоди інтересам суспільства і держави. 

Втім, ця проблема не обмежується необхідністю визначення особливостей здійснення парламентських процедур під час воєнного 

стану. Передбачені законом парламентські процедури потребують комплексного перегляду. Відтак, деякі законодавчі акти, зокрема 

Регламент Верховної Ради України, потребують внесення змін з метою раціоналізації парламентських процедур, підвищення їх 

оперативності та ефективності, усунення можливостей для блокування чи зволікання у прийнятті рішень парламентом. 

  

Очікуваний вплив виконання заходів, передбачених Планом відновлення в частині парламентської реформи 

Виконання заходів, передбачених Планом відновлення в частині парламентської реформи, дасть позитивний ефект у вигляді 

поліпшення роботи парламенту, зокрема забезпечить: 

• раціоналізацію законопроектної роботи, підвищення її ефективності та якості законодавчих актів, які приймаються Верховною 

Радою України; 

• посилення парламентського контролю; 

• створення процедур та механізмів забезпечення безперервності роботи парламенту в умовах воєнного стану або надзвичайного 

стану; 

• посилення ролі Кабінету Міністрів України у законотворчому процесі; 

• підвищення відкритості Верховної Ради України для громадськості, поліпшення інформування громадян про роботу парламенту; 

• поліпшення забезпечення діяльності народних депутатів України та парламенту загалом. 

  

Погляд на майбутній розвиток парламентаризму в Україні 
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Україна була, є і в майбутньому буде залишитися державою, в якій парламент як єдиний орган законодавчої влади має надзвичайну  

вагу. Оскільки парламентаризм є одним із яскравих виявів демократії і свободи, парламентська реформа має сприяти збереженню і 

підвищенню ролі парламенту в суспільному житті України. 

Парламентська реформа має забезпечити підвищення рівня довіри громадян до Верховної Ради України. Є всі підстави 

сподіватися, що внаслідок реформи парламент зможе підвищити ефективність своє роботи та здобути високу суспільну підтримку. Крім 

того, парламентська реформа в перспективі сприятиме підвищенню рівня політичної та правової культури парламентаріїв і суспільства 

загалом.  

Запропоновані заходи парламентської реформи істотно наблизять роботу українського парламенту до стандартів і кращих 

парламентських практик європейських держав.  

 
 

  Комітет №   

  Група      

 

Сфера аналізу (окремої 

складової) в межах 

напряму: 

Парламентська реформа 

1 

Основні проблеми, які 

необхідно вирішити в 

рамках Плану 

відновлення за напрямом 

                    

  
Вплив війни на визначену 

сферу аналізу: 

Однією з основних ознак гармонійного розвитку суспільства та держави є наявність стабільно 

функціонуючого демократичного парламенту – органу, який формує і виражає волю народу з питань 

суспільного та державного значення, має його повну довіру та активно підтримує соціальні зв’язки з 

ним. Початок війни і введення воєнного стану істотно змінили умови функціонування єдиного 

органу законодавчої влади в Україні. Головним пріоритетом на даний час є перемога і звільнення 

території України від агресора. Ця обставина зумовлює необхідність оперативного прийняття значної 

кількості законодавчих та управлінських рішень. Разом з тим, з огляду на непередбачуваність 

розвитку воєнних дій, є ризик, що Верховній Раді України може бути складно або навіть неможливо 

зібратися для виконання своїх конституційних функцій.  

Попри надзвичайні обставини, парламент і нині має вживати заходів для вдосконалення своєї 

діяльності. У цьому контексті актуальним є планування та здійснення заходів, які в цілому мають 

забезпечити успішне проведення парламентської реформи, покликаної зміцнити розвиток демократії 
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в Україні, підвищити інституційну спроможність Верховної Ради України та гарантувати 

безперервність законодавчого процесу.  

Відновлення України та її європейська інтеграція неможливі без злагодженої та ефективної роботи 

парламенту  

1.

1 

Ключові виклики 

(узагальнено для 

визначеної сфери): 

На роботу парламенту істотно впливають такі чинники, як ускладнення пересування територією 

країни, небезпечність проведення тривалих зібрань за участю великої кількості людей, неможливість 

використання традиційних форм комунікацій народних депутатів України з виборцями, а парламенту 

загалом  – з громадянами. Очевидною стала необхідність прискореного прийняття певних 

законодавчих рішень, особливо з питань оборони і допомоги людям, які постраждали внаслідок 

воєнних дій. Перед Верховною Радою України постали такі ключові виклики: 

1) забезпечення безперервності законодавчого процесу в умовах воєнного стану; 

2) формування та підтримка якісних каналів комунікації з громадянами; 

3) забезпечення плановості та передбачуваності роботи парламенту; 

4) підвищення ролі парламентського контролю; 

5) забезпечення інституційної спроможності  Верховної Ради України  

1.

2 

Ключові можливості 

(узагальнено для 

визначеної сфери): 

Виконання заходів, передбачених Планом відновлення в частині парламентської реформи, відкриває 

можливості для: 

1) створення процедур та механізмів забезпечення безперервності роботи парламенту в умовах 

воєнного стану або надзвичайного стану; 

2) посилення ролі Кабінету Міністрів України в законотворчому процесі;  

3) підвищення ефективності експертно-аналітичного опрацювання законопроектів; 

4) посилення парламентського контролю; 

5) розширення механізмів залучення громадян до діяльності  Верховної Ради України та формування 

нових якісних каналів комунікації  з ними 

1.

3 

Ключові обмеження 

(узагальнено для 

визначеної сфери): 

Основними перешкодами у проведенні парламентської реформи є: 

1) триваюча збройна агресія Російської Федерації проти України; 

2) відсутність політичного консенсусу для здійснення необхідних змін; 

3) тривалість процесу внесення змін до Конституції України;  

4) можливість здійснення окремих заходів  парламентської реформи лише після завершення війни та 

скасування воєнного стану 
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2 

Цілі, завдання, етапи 

Плану відновлення 

за напрямом 

  

2.1 

Опис проблеми 1, яка 

потребує вирішення 

в зазначеній сфері 

аналізу: 

1. Низька якість і надмірна кількість законодавчих ініціатив, що призводить до неефективного 

використання парламентських ресурсів 

2.1.

1 
Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 

Етап 2 Етап 3: 01/2026 - 

12/2032 01/2023 - 12/2023 01/2024 - 12/2025 

2.1.

2 

Ціль яку необхідно 

досягти для вирішення 

проблеми на кожному 

етапі: 

  

1.1. Підвищення якості 

законодавчих ініціатив 

народних депутатів 

України (підготовчі 

заходи - у 2022 році) 

1.2. Зменшення 

кількості законодавчих 

ініціатив народних 

депутатів України 

1.3. Забезпечення 

провідної ролі Кабінету 

Міністрів України у 

законотворчому 

процесі  

1.4. Підвищення 

ефективності експертно-

аналітичного 

опрацювання 

законопроектів 

2.1.

3 

Термін виконання в 

межах етапу: 
12/2022 12/2023 12/2025  12/2032 

2.1.

4 

Ризики досягнення 

цілі: 
  

Відсутність 

політичного 

консенсусу для 

впровадження 

відповідних рішень  

Усталена 

парламентська 

практика 

Відсутність 

політичного 

консенсусу для 

впровадження 

відповідних рішень 

Усталена 

парламентська 

практика 

Відсутність політичного 

консенсусу для 

впровадження 

відповідних рішень 

Усталена парламентська 

практика 

2.1.

5 

Вимірюваний 

показник досягнення 

цілі 

  

Зменшення кількості 

зареєстрованих 

законодавчих ініціатив 

народних депутатів 

України на 20 % 

порівняно з середнім 

показником за 

Зменшення кількості 

зареєстрованих 

законодавчих ініціатив 

народних депутатів 

України на 30 % 

порівняно з середнім 

показником за 

Зменшення кількості 

зареєстрованих 

законодавчих ініціатив 

народних депутатів 

України на 40 % 

порівняно з середнім 

показником за 
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скликання (восьме - 

дев′яте скликання) 

скликання (восьме - 

дев′яте скликання) 

 

Збільшення відсотка 

ухвалених Верховною 

Радою України 

урядових 

законопроектів - і щодо 

ініційованих Кабінетом 

Міністрів України,  і 

щодо поданих загалом  

 

Збільшення кількості 

пропозицій  та 

поправок, поданих 

Кабінетом Міністрів 

України до 

законопроектів, які 

готуються до другого 

читання  

скликання (восьме - 

дев′яте скликання) 

2.1.

6 

Загальний розмір 

потреби у фінансових 

ресурсах для 

досягнення цілі: 

        

2.1.

7 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами: 
        

2.2 

Опис проблеми 2, яка 

потребує вирішення 

в зазначеній сфері 

аналізу: 

2. Необхідність посилення інституційної спроможності Верховної Ради України  

2.2.

1 
Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 

Етап 2 Етап 3: 01/2026 - 

12/2032 01/2023 - 12/2023 01/2024 - 12/2025 

2.2.

2 

Ціль яку необхідно 

досягти для вирішення 

2.1. Забезпечення 

сталості розвитку 

2.2. Забезпечення 

інституційної 

незалежності Апарату 

2.4. Забезпечення 

стабільно високого 

фахового рівня 
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проблеми на кожному 

етапі: 

кадрового потенціалу 

Апарату  

2.3. Формування 

інноваційного 

цифрового  парламенту  

(підготовчі заходи - у 

2022 році) 

працівників Апарату 

 (підготовчі заходи - у 

2022 році) 

 

2.5. Адаптація 

структури Апарату до 

актуальних потреб і 

практик роботи 

Верховної Ради 

України, її органів 

 

2.6. Заповнення 

вакантних посад в 

Апараті відповідно до 

Стратегії розбудови 

кадрового потенціалу 

Апарату та його нової 

структури  

2.2.

3 

Термін виконання в 

межах етапу: 
12/2022 12/2023 12/2025 12.2032 

2.2.

4 

Ризики досягнення 

цілі: 

На період дії правового 

режиму воєнного стану 

проведення конкурсного 

відбору, спеціальної 

антикорупційної 

перевірки, подання 

декларації особи, 

уповноваженої на 

виконання функцій 

держави або місцевого 

самоврядування, 

документа про 

підтвердження рівня 

володіння державною 

мовою тимчасово 

Відсутність 

політичного 

консенсусу для 

впровадження 

відповідних рішень 

Можливість 

політичного впливу на 

державних службовців 

Апарату 

Низька 

заінтересованість 

цільових аудиторій 

 

Втрата інституційної 

пам'яті  
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зупинено, що може 

негативно позначитися 

на якості кадрів, зокрема 

і призначених в Апараті 

2.2.

5 

Вимірюваний 

показник досягнення 

цілі 

Затвердження Стратегії 

розвитку кадрового 

потенціалу Апарату 

Високий рівень 

незалежності Апарату 

(за результатами 

опитування 

працівників Апарату) 

 

Висока оцінка 

цифрових сервісів 

Верховної Ради 

України (за 

результатами 

опитування народних 

депутатів України, 

працівників Апарату та 

громадян)  

Стабільно високі 

результати щорічного 

оцінювання результатів 

службової діяльності 

державних службовців 

Апарату 

 

Затвердження нової 

структури Апарату 

Забезпечення частки 

вакантних посад в 

Апараті не більше 5 % 

його граничної 

чисельності 

  

2.2.

6 

Загальний розмір 

потреби у фінансових 

ресурсах для 

досягнення цілі: 

        

2.2.

7 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами: 
        

2.3 

Опис проблеми 3, яка 

потребує вирішення 

в зазначеній сфері 

аналізу: 

3. Низький рівень обізнаності громадян з роботою Верховної Ради України 

2.3.

1 
Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 

Етап 2 Етап 3: 01/2026 - 

12/2032 01/2023 - 12/2023 01/2024 - 12/2025 

2.3.

2 

Ціль яку необхідно 

досягти для вирішення 

проблеми на кожному 

етапі: 

  

3.1. Формування та підтримка якісних каналів 

комунікації Верховної Ради України з 

громадянами  (підготовчі заходи - у 2022 році) 
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3.2. Розширення механізмів залучення  громадян 

до діяльності  Верховної Ради України  

2.3.

3 

Термін виконання в 

межах етапу: 
  12/2023 12/2025   

2.3.

4 

Ризики досягнення 

цілі: 
  

Недостатнє охоплення 

політично активної 

цільової аудиторії 

Низька активність 

комітетів Верховної 

Ради України у 

налагодженні 

комунікацій з 

виборцями 

Низький рівень 

заінтересованості 

громадян та їхньої 

підготовки до участі у 

законотворчому 

процесі 
  

2.3.

5 

Вимірюваний 

показник досягнення 

цілі 

  

Підвищення рівня 

обізнаності громадян з 

роботою Верховної 

Ради України на 15 % 

порівняно з базовим 

заміром, проведеним 

на початку нового 

етапу парламентської 

реформи (2022 рік). 

Передбачається 

базовий замір цього 

показника на 

початковому етапі.   

                                           

Збільшення 

відвідуваності 

громадянами будинку 

Верховної Ради 

України на 10 % 

порівняно з 1-2 сесіями 

Верховної Ради 

Загальна кількість 

коментарів, поданих 

громадянами до 

законопроектів, які 

були виставлені на 

публічне обговорення 

збільшилася на 10%, 

порівняно з 1-2 сесіями 

Верховної Ради 

України дев’ятого 

скликання    
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України дев’ятого 

скликання  

 

Систематичне 

проведення   

комітетами Верховної 

Ради України спільно з 

Освітнім центром 

Верховної Ради 

України заходів для 

школярів та 

студентської молоді 

2.3.

6 

Загальний розмір 

потреби у фінансових 

ресурсах для 

досягнення цілі: 

        

2.3.

7 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами: 
        

2.4 

Опис проблеми 4, яка 

потребує вирішення 

в зазначеній сфері 

аналізу: 

 4. Проблемні питання  організації роботи Верховної Ради України, зумовлені невідповідністю 

актів парламентського права Конституції України  

2.4.

1 
Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 

Етап 2 Етап 3: 01/2026 - 

12/2032 01/2023 - 12/2023 01/2024 - 12/2025 

2.4.

2 

Ціль яку необхідно 

досягти для вирішення 

проблеми на кожному 

етапі: 

  

4.1. Приведення  актів 

парламентського права 

у відповідність з 

Конституцією України 

    

2.4.

3 

Термін виконання в 

межах етапу: 
  12/2023     

2.4.

4 

Ризики досягнення 

цілі: 
  

Відсутність 

політичного 

консенсусу для 

прийняття відповідних 

рішень 
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2.4.

5 

Вимірюваний 

показник досягнення 

цілі 

  
Прийняття відповідних 

законодавчих актів  
    

2.4.

6 

Загальний розмір 

потреби у фінансових 

ресурсах для 

досягнення цілі: 

        

2.4.

7 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами: 
        

2.5 

Опис проблеми 5, яка 

потребує вирішення 

в зазначеній сфері 

аналізу: 

5. Недостатній рівень парламентського контролю 

2.5.

1 
Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 

Етап 2 Етап 3: 01/2026 - 

12/2032 01/2023 - 12/2023 01/2024 - 12/2025 

2.5.

2 

Ціль яку необхідно 

досягти для вирішення 

проблеми на кожному 

етапі: 

5.1. Підвищення 

ефективності роботи 

Рахункової палати як 

операційно, 

функціонально та 

фінансово незалежного 

органу, у тому числі в 

частині контролю за 

формуванням доходів 

державного бюджету  

5.2. Забезпечення 

реалізації контрольних 

повноважень на рівні 

комітетів Верховної 

Ради України  

5.3.  Унормування на 

конституційному рівні 

контрольної функції 

комітетів Верховної 

Ради України, комітету 

для забезпечення 

контролю за діяльністю 

органів сектору безпеки 

і оборони, інших 

контрольних комітетів ( 

далі -  спеціальні 

контрольні комітети) 

5.4. Підвищення 

ефективності 

парламентського 

контролю у сфері 

публічних фінансів 

через створення 

Бюджетного офісу 

Верховної Ради України 

2.5.

3 

Термін виконання в 

межах етапу: 
12/2022 12/2023 12/2025   

2.5.

4 

Ризики досягнення 

цілі: 

Відсутність політичного 

консенсусу для 

впровадження 

відповідних рішень 

Недостатність 

кадрового ресурсу 

секретаріатів комітетів  

Верховної Ради 

України  

Складність формування 

фахового складу 

спеціальних 

контрольних комітетів 

та їх секретаріатів  

Відсутність політичного 

консенсусу для 

впровадження 

відповідних рішень 



ПРОЄКТ 
 

 82 

Усталена практика 

пріоритетності  

законопроектної 

роботи  

2.5.

5 

Вимірюваний 

показник досягнення 

цілі 

Регулярне 

заслуховування звітів 

Рахункової палати та їх 

врахування в роботі 

Верховної Ради України, 

зокрема під час 

бюджетного планування  

Збільшення частки 

питань, пов’язаних з 

реалізацією 

контрольної функції, у 

загальній кількості 

питань, що 

розглядаються 

комітетами Верховної 

Ради України, на 15 % 

порівняно з 1-2 сесіями 

Верховної Ради 

України дев’ятого 

скликання 

Утворення 

спеціального 

контрольного комітету 

на початку роботи 

Верховної Ради 

України десятого 

скликання 

Внесення змін до 

Конституції України 

щодо діяльності 

спеціальних 

контрольних комітетів  

Зменшення кількості 

зареєстрованих 

законодавчих ініціатив 

без належного 

фінансово-економічного 

обґрунтування  на 10% 

порівняно з  

1-2 сесіями Верховної 

Ради України дев’ятого 

скликання 

2.5.

6 

Загальний розмір 

потреби у фінансових 

ресурсах для 

досягнення цілі: 

        

2.5.

7 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами: 
        

2.6 

Опис проблеми 6, яка 

потребує вирішення 

в зазначеній сфері 

аналізу: 

6. Недоліки конституційної конструкції владного трикутника 

2.6.

1 
Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 

Етап 2 Етап 3: 01/2026 - 

12/2032 01/2023 - 12/2023 01/2024 - 12/2025 

2.6.

2 

Ціль яку необхідно 

досягти для вирішення 

проблеми на кожному 

етапі: 

      

6.1. Перегляд владних 

повноважень Верховної 

Ради України, 

Президента України, 

Кабінету Міністрів 

України  з метою 
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створення дієвої 

системи стримувань і 

противаг  

2.6.

3 

Термін виконання в 

межах етапу: 
      12/2032 

2.6.

4 

Ризики досягнення 

цілі: 
      

Відсутність політичного 

консенсусу для 

впровадження 

відповідних рішень 

2.6.

5 

Вимірюваний 

показник досягнення 

цілі 

      

Засвідчення дієвості 

вдосконаленої системи 

стримувань і противаг 

(за результатами 

опитування експертів у 

сфері парламентаризму 

та конституціоналізму) 

2.6.

6 

Загальний розмір 

потреби у фінансових 

ресурсах для 

досягнення цілі: 

        

2.6.

7 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами: 
        

2.7 

Опис проблеми 7, яка 

потребує вирішення 

в зазначеній сфері 

аналізу: 

7. Необхідність удосконалення парламентських процедур для підвищення якості рішень 

2.7.

1 
Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022 

Етап 2 Етап 3: 01/2026 - 

12/2032 01/2023 - 12/2023 01/2024 - 12/2025 

2.7.

2 

Ціль яку необхідно 

досягти для вирішення 

проблеми на кожному 

етапі: 

7.1. Забезпечення 

безперервності роботи 

Верховної Ради України 

в умовах воєнного стану 

або надзвичайного стану 

7.2. Проведення аудиту 

регламентних 

процедур, 

напрацювання 

відповідної дорожньої 

карти та підготовка 

комплексних змін до 
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Регламенту Верховної 

Ради України 

7.3. Забезпечення 

плановості та 

передбачуваності в 

роботі Верховної Ради 

України 

2.7.

3 

Термін виконання в 

межах етапу: 
12/2022 12/2023     

2.7.

4 

Ризики досягнення 

цілі: 

Можливість виникнення 

кризових ситуацій, які 

загрожують 

безперервній роботі 

Верховної Ради України 

та її Апарату 

Обмеженість ресурсів 

для здійснення 

комплексного аналізу  

    

2.7.

5 

Вимірюваний 

показник досягнення 

цілі 

Затвердження 

внутрішньопарламентсь

ких розпорядчих актів, 

пов'язаних із 

забезпеченням 

безперервності роботи, 

відповідне матеріально-

технічне та методичне 

забезпечення, внесення 

необхідних змін до 

Регламенту Верховної 

Ради України 

Концептуальне 

оновлення Регламенту 

Верховної Ради 

України 

Підвищення плановості 

та передбачуваності в 

роботі Верховної Ради 

України (за 

результатами 

опитування народних 

депутатів України, 

членів Кабінету 

Міністрів України, 

працівників Апарату, 

профільних 

громадських 

організацій)  

    

2.7.

6 

Загальний розмір 

потреби у фінансових 
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ресурсах для 

досягнення цілі: 

2.7.

7 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами: 
        

 

 

 

3 Поточний стан реалізації програмних документів у обраній сфері аналізу щодо визначеної проблеми 

3.1 Програмний документ Стан виконання 

Учасник робочої 

групи, який 

надав 

інформацію 

3.1.1

. 

Рекомендації Місії Європейського Парламенту щодо 

внутрішньої реформи та підвищення інституційної 

спроможності Верховної Ради України, наведені в 

додатку до Постанови Верховної Ради України від 17 

березня 2016 року № 1035-VIII  

Частину Рекомендацій Місії Європейського 

Парламенту враховано. Решту актуальних 

рекомендацій буде втілено в рамках 

проведення парламентської реформи 

  

3.1.2

. 

Комунікаційна стратегія Верховної Ради України на 

2017-2021 роки 

Комунікаційна стратегія Верховної Ради 

України на 2017-2021 роки  майже повністю 

виконана 

Проект Комунікаційної стратегії Верховної 

Ради України на 2023-2026 роки розробляється, 

планується затвердження до червня 2023 року 

  

3.1.3

. 

Стратегія електронного парламентаризму на 2018-2020 

роки 

Стратегія електронного парламентаризму на 

2018-2020 роки виконана, за винятком 

створення системи електронного голосування 

нового покоління у залі засідань Верховної 

Ради України 

 

Проект Стратегії формування інноваційного 

цифрового парламенту на 2023-2026 роки 

розробляється, планується затвердження до 

кінця 2022 року 

  



ПРОЄКТ 
 

 86 

3.1.4

. 

Стратегія розбудови кадрового потенціалу Апарату 

Верховної Ради України до 2022 року 

Виконання Стратегії розбудови кадрового 

потенціалу Апарату Верховної Ради України до 

2022 року - на завершальному етапі 

  

 

 

 

4 Визначення завдань по досягненню цілей з пункту 2 (для кожної визначеної цілі) 

  Ціль (з пункту 2) Опис завдання для досягненню цілі 

Гранични

й термін 

виконанн

я 

завдання 

Залежніст

ь 

завдання 

від 

завдань 

інших 

напрямів, 

сфер, 

проблем 

4.1 Етап 1: 06/2022 – 12/2022 

4.1.1 

1.1. Підвищення якості 

законодавчих ініціатив 

народних депутатів України 

Завдання 1.1.1. Утворення Дослідницької служби:  

1.1.1.1.  Підготовка та затвердження концепції Дослідницької 

служби  

1.1.1.2.  Розроблення та затвердження положення про Дослідницьку 

службу  

1.1.1.3.  Утворення Дослідницької служби та її матеріально-технічне 

забезпечення 

1.1.1.4.  Забезпечення кадрового наповнення за результатами 

конкурсного відбору  

1.1.1.5. Створення цифрової експертно-аналітичної дослідницької 

платформи, інтегрованої до баз даних і знань Міжпарламентського 

Союзу  

    

4.1.2 

2.1. Забезпечення сталості 

розвитку кадрового потенціалу 

Апарату 

Завдання 2.1.1. Виконання Стратегії розбудови кадрового 

потенціалу Апарату Верховної Ради України до 2022 року на 100% 
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Завдання 2.1.2. Розроблення та затвердження Стратегії розбудови 

кадрового потенціалу Апарату Верховної Ради України до 2027 року  
          

4.1.3 
2.3. Формування інноваційного 

цифрового парламенту  

Завдання 2.3.1. Розроблення та затвердження Стратегії формування 

інноваційного цифрового парламенту на 2023-2026 
              

4.1.4 

2.4. Забезпечення стабільно 

високого фахового рівня 

працівників Апарату 

Завдання 2.4.1. Розроблення та затвердження концепції розвитку 

Тренінгового центру  як підрозділу Дослідницької служби Верховної 

Ради України на основі оцінки потреб народних депутатів України, 

їх помічників-консультантів, працівників Апарату  

              

      
Завдання 2.4.2. Початок реалізації концепції розвитку Тренінгового 

центру 
              

4.1.5 

3.1. Формування та підтримка 

якісних каналів комунікації 

Верховної Ради України з 

громадянами  

Завдання 3.1.1. Розроблення Стратегії акаунтів Верховної Ради 

України у соціальних мережах 
              

  
    Завдання 3.1.2. Розроблення Комплексної програми парламентської 

просвіти 
              

 
    Завдання 3.1.3. Розроблення Брендингової стратегії Верховної Ради 

України 
              

4.1.6 

5.1. Підвищення ефективності 

роботи Рахункової палати як 

операційно, функціонально та 

фінансово незалежного органу, 

у тому числі в частині 

контролю за формуванням 

доходів державного бюджету  

Завдання 5.1.1. Розроблення концепції підвищення ефективності 

роботи Рахункової палати відповідно до кращих світових практик  

    

   

Завдання 5.1.2. Оновлення на основі розробленої концепції 

відповідних законодавчих актів з метою забезпечення операційної, 

функціональної та фінансової незалежності Рахункової палати, 

гарантій професійної діяльності аудиторів  

    

4.1.7 

7.1. Забезпечення 

безперервності роботи 

Верховної Ради України в 

умовах воєнного стану або 

надзвичайного стану 

Завдання 7.1.1. Технічне та нормативне забезпечення безперервності 

роботи Верховної Ради України (на рівні Апарату): розроблення 

протоколів дій на випадок виникнення різних типів зовнішніх загроз 

із забезпеченням безперервності ведення справ (питання 

резервування та збереження інформації, визначення критичних 

елементів системи функціонування парламенту та їх підтримка, 
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обслуговування запасних приміщень, оновлення планів евакуації 

тощо) 

    

Завдання 7.1.2. Процедурне забезпечення  і програмно-технологічне 

здійснення дистанційного голосування народними депутатами 

України: прийняття закону України про внесення змін до 

Регламенту Верховної Ради України щодо проведення засідань 

Верховної Ради України у дистанційному режимі 

    

4.2 Етап 2: 01/2023 – 12/2023 

4.2.1 

1.1. Підвищення якості 

законодавчих ініціатив 

народних депутатів України 

Завдання 1.1.2. Утворення Офісу нормопроектування:  

1.1.2.1. Підготовка та затвердження концепції Офісу 

нормопроектування 

1.1.2.2. Розроблення та затвердження положення про Офіс 

нормопроектування 

1.1.2.3. Утворення Офісу нормопроектування та його матеріально-

технічне забезпечення 

1.1.2.4. Забезпечення кадрового наповнення за результатами 

конкурсного відбору  

    

    

Завдання 1.1.3. Удосконалення вимог до підготовки пояснювальних 

записок та інших супровідних документів до законопроектів, 

зокрема в частині: 

1) фінансово-економічного обґрунтування 

2) спеціальних вимог до євроінтеграційних законопроектів 

3) оцінки впливів 

4) гендерного аналізу 

5) підготовки плану постзаконодавчого аналізу 

6) визначення переліку підзаконних нормативно-правових актів, 

необхідних для реалізації закону, а також організаційних, технічних 

та інших заходів, необхідних для реалізації закону 

    

    
Завдання 1.1.4. Удосконалення дореєстраційної перевірки 

супровідних документів  
    

4.2.2 

2.2. Забезпечення 

інституційної незалежності 

Апарату 

Завдання 2.2.1. Прийняття закону України про парламентську 

службу, що врегулює статус парламентських службовців, закріпить 

гарантії незалежності парламентської служби  

    

4.2.3 
2.3. Формування інноваційного 

цифрового парламенту  

Завдання 2.3.2. Виконання та реалізація Стратегії формування 

інноваційного цифрового парламенту на 2023-2026 роки 
    



ПРОЄКТ 
 

 89 

      

Завдання 2.3.3. Збільшення чисельності  

ІТ-спеціалістів в Апараті 

 

Ознайомлення працівників Апарату, відповідальних за формування 

інноваційного цифрового парламенту, з кращими світовими 

практиками впровадження новітніх технологій у сфері електронного 

парламентаризму та кібербезпеки 

              

      

Завдання 2.3.4. Створення системи електронного голосування нового 

покоління ("Рада цифрова") для забезпечення інформатизації та 

автоматизації законотворчого процесу під час проведення пленарних 

засідань Верховної Ради України у стаціонарному (безпосередньо в 

залі засідань) та дистанційному (віддалено) режимах 

    

      

Завдання 2.3.5. Розроблення програмних модулів для програмного 

комплексу "Технологічна база даних нормативно-правової 

інформації "Законодавство" 

    

      

Завдання 2.3.6. Розроблення програмних модулів та інсталяція 

системи автоматизації стенографування засідань комітетів 

Верховної Ради України на основі технологій розпізнавання злитого 

мовлення 

    

      
Завдання 2.3.7. Закупівля серверного обладнання та програмного 

забезпечення 
    

      
Завдання 2.3.8. Закупівля обладнання для розширення покриття 

бездротової мережі Wі-Fі 6 
    

      

Завдання 2.3.9. Створення робочого проекту системи "Цифровий 

комітет"  для залів засідань комітетів Верховної Ради України та 

інших приміщень адміністративних будинків парламенту 

    

4.2.4 

3.1. Формування та підтримка 

якісних каналів комунікації 

Верховної Ради України з 

громадянами 

Завдання 3.1.4. Розроблення та затвердження Комунікаційної 

стратегії Верховної Ради України на 2023-2026 роки 
    

    
Завдання 3.1.5. Затвердження Стратегії акаунтів Верховної Ради 

України у соціальних мережах та її реалізація 
          

      
Завдання 3.1.6. Затвердження та реалізація Комплексної програми 

парламентської просвіти 
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Завдання 3.1.7. Затвердження та реалізація Брендингової стратегії 

Верховної Ради України 
              

      

Завдання 3.1.8.Створення міжнародного конгрес холу для 

формування відкритого простору у роботі народних депутатів з 

виборцями, парламентської просвітницької роботи тощо 

              

    
Завдання 3.1.9. Комплексна (матеріальна, методична, змістовна) 

підтримка розвитку парламентського телеканалу "Рада"  
    

    
Завдання 3.1.10. Комплексна (матеріальна, ресурсна, методична) 

підтримка розвитку Освітнього центру Верховної Ради України  
    

    

Завдання 3.1.11. Удосконалення роботи редакції газети "Голос 

України", яка відповідно до закону здійснює офіційне опублікування 

законів України та інших нормативно-правових актів, що пов’язано 

з набранням ними чинності  

    

    

Завдання 3.1.12. Розроблення та популяризація мобільного 

застосунку "Верховна Рада України" для проведення просвітницької 

роботи та забезпечення зворотного зв’язку з громадянами 

    

      

Завдання 3.1.13.  Комплексна (матеріальна, ресурсна, методична) 

підтримка розвитку акаунтів Верховної Ради України у соціальних 

мережах  

          

    
Завдання 3.1.14. Матеріально-технічне забезпечення прозорості 

роботи комітетів Верховної Ради України  
    

4.2.5 

3.2. Розширення механізмів 

залучення  громадян до 

 діяльності  Верховної Ради 

України  

Завдання 3.2.1. Прийняття закону України про публічні консультації  

    

4.2.6 

 4.1. Приведення актів 

парламентського права у 

відповідність з Конституцією 

України  

Завдання 4.1.1. Приведення у відповідність з Конституцією України:  

1) Регламенту Верховної Ради України (зокрема в частині 

фракційного структурування та унормування діяльності коаліції 

депутатських фракцій, парламентської опозиції тощо); 

2) Закону України "Про комітети Верховної Ради України"; 

3) Закону України "Про статус народного депутата України"; 

4) інших актів законодавства  

    

4.2.7 
5.2. Забезпечення реалізації 

контрольних повноважень 

Завдання 5.2.1. Кадрове забезпечення секретаріатів комітетів 

Верховної Ради України з урахуванням їх предметів відання та 

середнього навантаження  
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 на рівні комітетів Верховної 

Ради України 

    
Завдання 5.2.2. Методичне забезпечення здійснення контрольної 

функції (зокрема в частині постзаконодавчого аналізу тощо) 
    

    

Завдання 5.2.3. Навчання народних депутатів України та працівників 

секретаріатів комітетів Верховної Ради України методикам 

здійснення парламентського контролю та комунікації з 

представниками виконавчої гілки влади для цих цілей  

    

4.2.8 

7.2. Проведення аудиту 

регламентних процедур, 

напрацювання відповідної 

дорожньої карти та підготовка 

комплексних змін до 

Регламенту Верховної Ради 

України  

Завдання 7.2.1. Проведення аудиту регламентних процедур для 

визначення актуальних і застарілих норм  
    

    
Завдання 7.2.2. Розроблення дорожньої карти внесення комплексних 

змін до Регламенту Верховної Ради України 
    

    
Завдання 7.2.3. Розроблення та ухвалення закону України про 

внесення змін до Регламенту Верховної Ради України  
    

4.2.9 

7.3. Забезпечення плановості 

та передбачуваності  

в роботі Верховної Ради 

України  

Завдання 7.3.1. Прийняття системного закону України про 

правотворчу діяльність  
    

    

Завдання 7.3.2. Прийняття закону України про внесення змін до 

Регламенту Верховної Ради України щодо особливої процедури 

розгляду законопроектів у другому читанні  

    

    

Завдання 7.3.3. Прийняття закону України про внесення змін до 

деяких законів України щодо удосконалення процесу планування 

законопроектної роботи Верховної Ради України  

    

  Етап 2: 01/2024 – 12/2025 

4.2.1

0 

1.2. Зменшення кількості 

законодавчих ініціатив 

народних депутатів України  

Завдання 1.2.1. Встановлення спеціальних вимог до законодавчих 

ініціатив народних депутатів України (колективна ініціатива або 

обов’язкова підтримка депутатської фракції тощо) 

    

    
Завдання 1.2.2. Забезпечення викладу відповідно до вимог 

нормопроектувальної техніки законодавчих ініціатив народних 
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депутатів України шляхом запровадження інституту законодавчої 

пропозиції (одночасно з початком функціонування Офісу 

нормопроектування)  

4.2.1

1 

1.3.  Забезпечення провідної 

ролі Кабінету Міністрів 

України 

 у законотворчому процесі  

Завдання 1.3.1. Забезпечення пріоритетності євроінтеграційних 

законодавчих ініціатив, поданих на розгляд Верховної Ради України 

Кабінетом Міністрів України  

          

    

Завдання 1.3.2.Відновлення та закріплення  практики формування 

тематичного порядку денного з урахуванням пріоритетності 

розгляду законопроектів, поданих Кабінетом Міністрів України 

          

    

Завдання 1.3.3. Забезпечення Кабінету Міністрів України як суб'єкту 

права законодавчої ініціативи права визначати окремі законопроекти 

як невідкладні 

          

4.2.1

2 

2.4. Забезпечення стабільно 

високого фахового рівня 

працівників Апарату  

Завдання 2.4.3. Розроблення навчальних програм щодо 

вдосконалення та розвитку вмінь і навичок, у тому числі цифрових, 

необхідних для виконання обов’язків та професійних завдань 

народними депутатами України, їх помічниками-консультантами, 

працівниками Апарату 

          

    

Завдання 2.4.4. Пріоритетне залучення до тренінгової та освітньої 

діяльності працівників Апарату та апаратів парламентів іноземних 

держав, зважаючи на вузьку спеціалізацію фахівців  

          

    

Завдання 2.4.5. Здійснення короткострокових навчальних візитів до 

парламентів держав Європейського Союзу та інших демократичних 

держав для обміну кращим парламентським досвідом  

          

4.2.1

3 

2.5. Адаптація структури 

Апарату до актуальних потреб 

і практик роботи Верховної 

Ради України, її органів  

Завдання 2.5.1. Проведення якісного функціонального аналізу 

діяльності Апарату з урахуванням поточних викликів  
    

    
Завдання 2.5.2. Розроблення концепції реформування Апарату та 

покрокової стратегії її впровадження 
          

      Завдання 2.5.3. Формування нової структури Апарату                

4.2.1

4 

2.6. Заповнення вакантних 

посад в Апараті відповідно до 

Стратегії розбудови кадрового 

Завдання 2.6.1. Організація та проведення конкурсного відбору на 

вакантні посади в Апараті відповідно до закону про парламентську 

службу, Стратегії розбудови кадрового потенціалу Апарату та його 

нової структури 
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потенціалу Апарату та його 

нової структури  

4.2.1

5 

3.2. Розширення механізмів 

залучення  громадян до 

 діяльності  Верховної Ради 

України  

Завдання 3.2.2. Удосконалення організаційно-правових аспектів 

роботи електронного ресурсу  веб-сторінки "Громадське 

обговорення законопроекту" офіційного веб-сайту Верховної Ради 

України  

              

4.2.1

6 

5.3. Унормування на 

конституційному рівні 

контрольної функції комітетів 

Верховної Ради України, 

комітету для забезпечення 

контролю за діяльністю 

органів сектору безпеки і 

оборони, інших контрольних 

комітетів ( далі -  спеціальні 

контрольні комітети) 

Завдання 5.3.1. Внесення змін до Конституції України щодо 

унормування порядку реалізації контрольних повноважень 

Верховної Ради України, її органів  

              

4.3 Етап 3: 01/2026 – 12/2032 

4.3.1 

1.4. Підвищення ефективності 

експертно-аналітичного 

опрацювання законопроектів 

Завдання 1.4.1. Запровадження практики подання Кабінетом 

Міністрів України до Верховної Ради України Білої книги – 

аналітичного документа, що визначає дії Уряду в певній сфері 

державної політики  

    

    

Завдання 1.4.2. Запровадження дореєстраційної бюджетної, 

антикорупційної, євроінтеграційної експертиз законопроектів, а 

також проведення таких експертиз щодо текстів законопроектів, які 

пропонуються комітетами до прийняття в цілому  

    

    

Завдання 1.4.3. Удосконалення здійснення євроінтеграційної 

експертизи законопроектів шляхом покращення ресурсного 

забезпечення профільного комітету та врахування у його роботі 

висновків урядової євроінтеграційної експертизи 

          

4.3.2 

5.4. Підвищення ефективності 

парламентського контролю у 

сфері  

публічних фінансів через 

створення Бюджетного офісу 

Верховної Ради України 

Завдання 5.4.1. Підготовка та затвердження концепції Бюджетного 

офісу Верховної Ради України; 
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Завдання 5.4.2.Розроблення та затвердження положення про 

Бюджетний офіс Верховної Ради України 

  

              

    
Завдання 5.4.3 Утворення Бюджетного офісу Верховної Ради 

України та його матеріально-технічне забезпечення; 
              

    

Завдання 5.4.4 Забезпечення кадрового наповнення Бюджетного 

офісу Верховної Ради України;               

4.3.3 

6.1. Перегляд владних 

повноважень Верховної Ради 

України, Президента України, 

Кабінету Міністрів України з 

метою створення дієвої 

системи стримувань і противаг  

Завдання 6.1.1. Напрацювання концепції змін до Конституції 

України в частині здійснення установчої та законодавчої функцій, 

зокрема щодо формування урядоцентричної моделі законотворчого 

процесу  

              

      

Завдання 6.1.2. Розроблення та внесення змін до Конституції 

України та законів України щодо формування урядоцентричної 

моделі законотворчого процесу та створення дієвої системи 

стримувань і противаг  

              

      

Завдання 6.1.3. Внесення змін до Конституції України в частині 

перегляду кількісного складу народних депутатів України та  

пов’язаних з цим конституційних положень 

          

    
Завдання 6.1.4. Запровадження на конституційному рівні звичайних 

та конституційних (органічних і номінальних) законів  
    

 

 

5 
Список загальнонаціональних проектів на виконання завдань з пункту 4 ( передбачених ціллю 2.3 Формування 

інноваційного цифрового парламенту) 

  

Опис проекту 

до завдання № з 

підпункту 4 

Обґрунтування 

необхідності проекту 

Якісн

і 

показ

ники 

вико

нанн

я 

Економічний ефект  

(вплив на ВВП, 

бюджет, зайнятість 

тощо) 

Головн

ий 

відповід

альний 

орган 

держав

ної 

влади 

Орієнто

вна 

потреба 

у 

фінансу

ванні 

(млн. 

грн) 

Пропоновані 

джерела 

фінансування 

Необх

ідне 

норм

ативн

о-

право

ве 

забез

Суміж

на 

сфера 

регул

юванн

я 

права 

ЄС 

Ім'я 

та 

прізви

зще 

подав

ача 

пропо

зиції 

Ст

ату

с 

про

ект

у в 

гру

пі 
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прое

кту 

печен

ня 

(загал

ьний 

комен

тар) 

5.1 Розроблення та 

впровадження 

системи 

електронного 

голосування 

нового 

покоління 

"Рада 

цифрова" в 

залі засідань 

Верховної 

Ради України  

Для проведення 

пленарних засідань 

Верховної Ради 

України на 

повністю цифровій 

платформі (у 

стаціонарному та 

дистанційному 

режимах) на заміну 

застарілої  системи 

"Рада-3" 

  Реалізація проекту у 

2023 році. 

Розроблення, 

постачання та 

впровадження 

системи дасть змогу 

замінити існуючу 

інформаційно-

телекомунікаційну 

інфраструктуру залу 

засідань Верховної 

Ради України, строк 

експлуатації якої 

завершився, та 

відмовитися від 

використання 

документів у 

паперовій формі на 

засіданнях 

Верховної Ради 

України 

Апарат 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и 

329,15

6 

Державний 

бюджет 

України 

 

 

 

 

 

Можливе 

залучення 

підтримки 

міжнародни

х донорів 

        

5.2 Створення 

міжнародного 

конгрес холу 

на вул. 

Банковій, 6-8 

(реконструкція 

кінозали із 

встановленням 

мультимедійно

ї конгрес 

системи та 

Мета і призначення 

об’єкта: конгрес хол 

створюється як 

багатофункціональн

а зала на 300 

робочих місць для 

потреб Верховної 

Ради України, 

оснащена 

системами 

звукопідсилення, 

  Реалізація проекту у 

2023 році. 

 

Призначення 

проекту: 

1. Формування 

відкритого простору 

у роботі народних 

депутатів з 

виборцями 

2.  Проведення 

Апарат 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и 

350 Державний 

бюджет 

України 

 

 

 

 

 

Можливе 

залучення 

підтримки 
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резервного 

Центру 

обробки даних 

Верховної 

Ради України) 

– для 

комунікацій 

народних 

депутатів 

України з 

виборцями, 

організації та 

проведення 

міжнародних 

заходів у 

рамках 

міжпарламентс

ького 

співробітництв

а, проведення 

парламентсько

-урядових 

заходів, 

формування 

відкритого 

простору у 

роботі 

народних 

депутатів з 

виборцями та 

центру 

парламентсько

ї 

просвітницької 

роботи 

звукозапису, 

конференц-зв’язку, 

синхронного 

перекладу мов, 

телевізійним 

комплексом прямих 

трансляцій та 

екранами 

відеовідображення. 

Виконання 

зазначених робіт у 

2008 році було 

погоджено 

Комітетом з питань 

Регламенту, 

депутатської етики 

та забезпечення 

діяльності 

Верховної Ради 

України (лист № 04-

32/7-461 від 

20.06.2008). 

наукових, науково-

практичних, 

просвітницьких 

заходів і 

конференцій з 

участю народних 

депутатів, громадян  

3.  Проведення двох, 

трьохсторонніх 

зустрічей 

міжнародного рівня, 

форумів та 

конгресів 

4. Проведення 

розширених 

засідань комітетів 

Верховної Ради 

України та 

комітетських 

слухань; 

парламентсько-

урядових засідань 

5. Проведення 

засідань 

депутатських 

фракцій та 

депутатських груп, 

тимчасових слідчих 

комісій, тимчасових 

спеціальних комісій 

Верховної Ради 

України 

6. Проведення сесій 

міжпарламентських 

асамблей (ПА 

міжнародни

х донорів 
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НАТО, ПА ОБСЄ, 

ПАРЄ, ПАЧЕС та 

ін.) 

7.  Проведення 

урочистих засідань 

та урочистих 

заходів 

8.  Проведення 

засідань 

профспілкового 

комітету 

9.  Проведення 

показів 

просвітницьких 

фільмів про 

діяльність 

Верховної Ради 

України 

10. Проведення 

семінарів та 

тренінгів для 

народних депутатів 

України та 

працівників 

Апарату 

11. Проведення 

симпозіумів, нарад, 

презентацій тощо 

Заходи за потреби 

можуть 

проводитись у 

режимі 

відеоконференцзв’я

зку з прямою 
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телевізійною 

трансляцією 

5.3 Утворення 

Бюджетного 

офісу 

Верховної 

Ради України 

1. 

Забезпечення 

бюджетного 

офісу 

Верховної 

Ради України  

«Системою 

моделювання 

державного 

бюджету» 

 

2. 

Забезпечення 

бюджетного 

офісу 

Верховної 

Ради України  

«Системою 

контролю 

виконання 

річного 

бюджету» 

 

3. 

Забезпечення 

бюджетного 

офісу 

«Системою 

Утворення 

бюджетного офісу 

Верховної Ради 

України та його 

укомплектування 

«Системою 

моделювання 

державного 

бюджету»  

дозволить 

забезпечити 

здійснення оцінки 

поточної бюджетної 

політики та її 

наслідків у 

середньостроковій 

перспективі. 

 

Укомплектування 

бюджетного офісу 

«Системою 

контролю 

виконання річного 

бюджету»  

дозволить 

підвищити якість 

парламентського 

нагляду щодо  

виконання 

державного 

бюджету 

 

Євроінтеграційний 

  Посилення якості 

оцінки надходжень 

та видатків з 

державного 

бюджету в рамках 

парламентського 

нагляду за 

бюджетним 

процесом. 

Формування 

якісною бюджетної 

політики 

спрямованої на 

підвищення 

ефективності 

використання 

видатків  

 

Посилення 

ефективності і 

якості економічного 

та фінансового 

законодавства, яке 

розробляє і ухвалює 

Верховна Рада 

України, та 

підвищення 

використання 

наявної в Україні 

фінансової та 

економічної 

інформації для 

здійснення 

Апарат 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и 

229,15

6 

Державний 

бюджет 

України 

 

Можливе 

залучення 

підтримки 

міжнародни

х донорів 
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фінансово-

економічної 

оцінки 

програм і 

проектів» 

вектор розвитку 

України, перехід до 

міжнародних 

стандартів 

фінансової звітності 

потребують 

підвищення якості 

оцінки бюджетних 

програм і проєктів.  

Комплексна оцінка 

реалізації  

бюджетних  

програм  надає  

можливість  скласти  

уявлення  про  те,  

наскільки бюджетні  

програми  та 

проєкти 

відповідають  

умовам  та 

потребам  соціально  

–  економічного  

розвитку держави, 

наскільки 

управління 

бюджетними 

програмами є 

ефективним, 

раціональним та 

економічно  

обґрунтованим.  

Систематична 

оцінка бюджетних 

програм є важливим 

інструментом  для  

ефективного 

нагляду та аналізу. 

Реалізація проєкту у 

2026 році дозволить 

максимально 

ефективного 

використання 

бюджетних коштів, 

за умови 

забезпечення при 

цьому прямого 

взаємозв’язку між 

розподілом коштів і 

фактичними 

результатами їх 

використання 

відповідно до 

визначених 

пріоритетів 

розвитку 
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визначення  

ефективності 

реалізації  

державної  політики  

у  конкретній галузі 

діяльності уряду.  

5.4 Розроблення 

програмних 

модулів для 

програмного 

комплексу 

"Технологічна 

база даних 

нормативно-

правової 

інформації 

"Законодавств

о", зміна 

архітектури БД 

«Законодавств

о» оффлайн 

Розроблення та 

модернізація 

програмних модулів 

для Технологічної 

бази даних 

нормативно-

правової інформації 

"Законодавство" 

забезпечать 

створення нової 

Системи 

підготовки, ведення 

та редагування 

нормативно-

правових 

документів за 

допомогою системи 

керування базами 

даних PostgreSQL з 

використанням веб-

орієнтованих 

технологій 

формування баз 

даних, поданням 

текстів документів 

у форматі 

HTML/XML та 

використанням 

багаторічного 

  Покращення 

технічного стану. 

2023 рік: 1 етап – 

Створення 

програмних модулів 

для Системи 

підготовки, ведення 

та редагування 

нормативно-

правових 

документів 

2024 рік: 2 етап – 

Створення 

програмних модулів 

для Системи 

підготовки, ведення 

та редагування 

нормативно-

правових 

документів, 

створення 

протоколів про 

зміни в базах даних 

програмного 

комплексу 2024-25 

рік: 3 етап – 

модернізація 

системи 

«Законодавство» 

Апарат 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и 

4,5 Державний 

бюджет 

України 

 

Можливе 

залучення 

підтримки 

міжнародни

х донорів 
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досвіду формування 

баз даних 

нормативно-

правової інформації 

у Верховній Раді 

України, 

модернізація 

системи 

«Законодавство» 

оффлайн в частині 

зміни власної бази 

даних та системи 

поновлення 

оффлайн, заміна 

бази даних та 

технології 

оновлення 

5.5 Розроблення 

підсистеми 

"Планування 

законопроектн

их робіт": 

1) технічне 

завдання на 

модернізацію 

автоматизован

ої системи 

"Електронний 

законопроект" 

для 

формування та 

моніторингу 

виконання 

Плану 

законопроектн

ої роботи та 

його 

елементів;  

2) розроблення 

Запровадження у 

2019 році  Плану 

законопроектної 

роботи Верховної 

Ради України 

внесенням змін до 

Регламенту 

Верховної Ради 

України, 

затвердження 

Плану 

законопроектної 

роботи Верховної 

Ради України на 

2020 рік стали 

важливими кроками 

до налагодження 

поточного 

планування 

законопроектної 

роботи. 

Для реалізації 

  Виконання у 2022-

2023 роках 

Апарат 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и 

3,65 Державний 

бюджет 

України 

 

 

 

 

Можливе 

залучення 

підтримки 

міжнародни

х донорів 
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програмного 

забезпечення 

для 

модернізації 

автоматизован

ої системи 

"Електронний 

законопроект" 

функції 

моніторингу за 

станом 

розроблення/підгот

овки включених до 

Плану пропозицій 

необхідно 

модернізувати 

діючу 

автоматизовану 

систему 

"Електронний 

законопроект"  та 

відповідні розділи 

офіційного веб-

сайту Верховної 

Ради України, що 

сприятиме 

досягненню таких 

ключових цілей: 

1) проведення 

моніторингу 

виконання Плану на 

всіх етапах 

учасниками 

законотворчого 

процесу  і 

заінтересованими 

особами  

2) підвищення 

прозорості та 

відкритості процесу 

планування 

5.6 Мобільне 

робоче місце 

Для забезпечення 

народним 

  Реалізація проекту у 

2024 році. 

Апарат 

Верхов

12,15 Державний 

бюджет 
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народного 

депутата 

(планшет/ноут

бук) 

депутатам України 

можливості 

виконання їхніх 

повноважень з 

єдиного захищеного 

цифрового офісу 

під час пленарних 

засідань, засідань 

комітетів та інших 

органів Верховної 

Ради України, 

роботи з 

виборцями, 

відряджень 

Покращення 

технічного стану. 

Кількість – 450 шт. 

ної 

Ради 

Україн

и 

України 

 

 

Можливе 

залучення 

підтримки 

міжнародни

х донорів 

5.7 Потужні 

стаціонарні 

комп'ютери 

для 

працівників 

Апарату 

Планова заміна 

застарілої 

комп'ютерної 

техніки  Апарату 

(нині діючі - 2015 

року випуску) 

  Реалізація проекту у 

2025 році. 

Покращення 

технічного стану. 

Кількість – 1000 шт. 

Апарат 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и 

23 Державний 

бюджет 

України 

 

Можливе 

залучення 

підтримки 

міжнародни

х донорів 

        

5.8 Програмні 

модулі з 

інсталяцією 

системи 

автоматизації 

стенографуван

ня засідань 

комітетів 

Верховної 

Ради України  

(у тому числі в 

режимі 

Комплекс 

забезпечить 

стенографування 

засідань комітетів 

Верховної Ради 

України на основі 

технологій 

розпізнавання 

злитого мовлення 

безпосередньо під 

час проведення 

засідань 

  Реалізація проекту у 

2023 році. 

Автоматизація 

комп’ютерного 

стенографування 

усіх видів засідань 

органів Верховної 

Ради України. 

Інформування 

громадськості про 

діяльність комітетів 

Верховної Ради 

Апарат 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и 

4,9 Державний 

бюджет 

України 

 

 

 

 

Можливе 

залучення 

підтримки 

міжнародни

х донорів 
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відеоконферен

ції)  на основі 

технологій 

розпізнавання 

злитого 

мовлення 

(стенограма 

наживо), у тому 

числі українською, 

англійською та 

російською мовами. 

Можливість 

розгортання 

комплексу на нових 

потужностях 

протягом трьох 

робочих днів 

України, зокрема 

шляхом 

оприлюднення 

стенограм засідань 

комітетів та слухань 

у комітетах 

5.9 Розроблення 

автоматизован

ої системи 

"Управління 

людськими 

ресурсами в 

Апараті 

Верховної 

Ради України" 

Для забезпечення 

створення єдиної 

цифрової 

платформи 

формування 

людських ресурсів в 

Апараті: добір, 

призначення, 

переведення, 

оцінювання, 

навчання, 

підвищення рівня 

професійних 

компетентностей, 

заохочення, 

стягнення, 

мережева взаємодія 

підрозділів Апарату 

  Реалізація проекту у 

2025 році. 

Автоматизація 

засобів, 

спрямованих на 

формування та 

координацію 

людських ресурсів в 

Апараті, включаючи 

структуру та 

штатний розпис, 

посади державної 

служби, особові 

справи державних 

службовців 

Апарат 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и 

12,75 Державний 

бюджет 

України 

 

 

 

 

Можливе 

залучення 

підтримки 

міжнародни

х донорів 

        

5.1

0 

Придбання 

продуктивного 

мережевого 

обладнання 

 для 

забезпечення 

Заміна фізично 

зношеного та 

морально 

застарілого 

мережевого 

обладнання, яке, 

  Реалізація проекту у 

2023 році. 

Оновлення 

мережевого 

обладнання шляхом 

заміни застарілого 

Апарат 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и 

21 Державний 

бюджет 

України 
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відмовостійкос

ті мережі 

Верховної 

Ради України 

станом на 2023 рік, 

перебуватиме в 

експлуатації понад 

10 років.  

Підвищення 

надійності, 

інтенсивності та 

оперативності 

роботи народних 

депутатів України, 

їх помічників-

консультантів, 

працівників 

Апарату та 

користувачів 

мережі Інтернет з 

сервісами мережі 

Верховної Ради 

України 

та зношеного для 

збільшення 

швидкості доступу 

до мережі Інтернет 

та внутрішніх 

аплінків мережі 

Верховної Ради 

України. Необхідно 

для підтримання 

належного рівня 

безвідмовної роботи 

 

Можливе 

залучення 

підтримки 

міжнародни

х донорів 

5.1

1 

Обладнання 

для 

бездротової 

мережі нового 

покоління Wі-

Fі 6 

Розширення 

покриття 

бездротової мережі 

Верховної Ради 

України для вищого 

рівня мобільності 

народних депутатів 

України, їх 

помічників-

консультантів, 

працівників 

Апарату і доступу з 

будь-якої точки 

перебування до 

сервісів мережі 

  Реалізація проекту у 

2023 році. 

Розширення 

покриття 

бездротової мережі 

Верховної Ради 

України за рахунок 

закупівлі нового 

мережевого 

обладнання у 

зв’язку з 

недостатньою 

щільністю покриття 

існуючої мережі 

Апарат 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и 

8,505 Державний 

бюджет 

України 

 

 

 

Можливе 

залучення 

підтримки 

міжнародни

х донорів 
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Верховної Ради 

України 

5.1

2 

Придбання 

сучасного 

серверного 

обладнання 

для центру 

обробки даних 

Закупівля 

серверного 

обладнання для 

проведення робіт із 

заміни застарілого 

обладнання та для 

виконання завдань 

щодо забезпечення 

надійного, 

швидкого та 

якісного доступу до 

сервісів мережі 

Верховної Ради 

України, які 

безпосередньо 

впливають на якість 

законотворчого 

процесу та 

використання 

автоматизованих 

систем народними 

депутатами 

України, їх 

помічниками-

консультантами, 

працівниками 

Апарату. 

Сервери, що 

використовуються з 

2014 року при 

постійному 

навантаженні, 

вичерпали свій 

  Реалізація проекту у 

2023 році. 

Підвищення 

надійності, якості та 

швидкості доступу 

народних депутатів 

України, їх 

помічників-

консультантів, 

працівників 

Апарату до сервісів 

мережі Верховної 

Ради України 

Апарат 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и 

18,55 Державний 

бюджет 

України 

 

 

 

 

Можливе 

залучення 

підтримки 

міжнародни

х донорів 
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ресурс, їх технічна 

підтримка 

завершилася у 2019 

році. Наразі 4 із 8 

серверів 

перебувають в 

аварійному стані та 

непридатні до 

подальшого 

використання під 

навантаженням. 

Сучасні версії 

гіпервізора системи 

віртуалізації не 

підтримуються 

5.1

3 

Робочий 

проект 

системи 

"Цифровий 

комітет" для 

залу засідань 

Комітету 

Верховної 

Ради України з 

питань 

цифрової 

трансформації 

№ 1034 в 

адміністративн

ому будинку 

по вул. Садова, 

3-а 

Впровадження 

проекту є 

першочерговим 

завданням для 

створення системи, 

що забезпечить: 

впровадження 

промислового 

аудіовізуального 

супроводу всіх 

типів засідань у залі 

засідань комітету;  

контроль 

присутності 

народних депутатів 

України та 

процедури 

реєстрації на 

засіданні комітету; 

точне відтворення 

  Реалізація проекту у 

2023 році. 

Результатом 

очікується 

отримання 

технічного 

завдання, техніко-

робочого проекту, 

технічного завдання 

на побудову КСЗІ, 

специфікації 

обладнання та 

програмного 

забезпечення, 

вартості реалізації 

проекту системи 

"Цифровий комітет" 

для залу засідань 

Комітету Верховної 

Ради України з 

Апарат 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и 

0,150 Державний 

бюджет 

України 

 

 

 

 

 

Можливе 

залучення 

підтримки 

міжнародни

х донорів 

        



ПРОЄКТ 
 

 108 

процесу та 

результатів 

голосування 

шляхом підняття 

руки на засіданні 

комітету; 

врахування 

присутності/відсутн

ості народного 

депутата України 

під час підрахунку 

голосів за певне 

питання порядку 

денного;  

дотримання 

регламенту 

обговорення питань 

порядку денного; 

відмову від 

використання 

документів у 

паперовій формі; 

високу якість 

онлайн-трансляції 

засідання на сайті 

комітету; 

автоматизацію 

формування 

протоколу засідання 

комітету та 

виключення 

можливості 

спотворення 

інформації; 

можливість 

питань цифрової 

трансформації 
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здійснення 

синхронного 

перекладу виступів; 

під’єднання 

учасників засідання 

віддалено, в режимі 

відеоконференції 

5.1

4 

Робочий 

проект 

системи 

"Цифровий 

комітет" для 

залу засідань 

№ 11 в 

адміністративн

ому будинку 

по вул. 

Михайла 

Грушевського, 

18/2 

Впровадження 

проекту є 

першочерговим 

завданням для 

створення системи, 

що забезпечить: 

впровадження 

промислового 

аудіовізуального 

супроводу всіх 

типів засідань;  

контроль 

присутності 

народних депутатів 

України та 

процедури 

реєстрації; 

точне відтворення 

процесу та 

результатів 

голосування 

шляхом підняття 

руки; 

врахування 

присутності/відсутн

ості народного 

депутата України 

під час підрахунку 

  Реалізація проекту у 

2023 році. 

Результатом 

очікується 

отримання 

технічного 

завдання, техніко-

робочого проекту, 

технічного завдання 

на побудову КСЗІ, 

специфікації 

обладнання та 

програмного 

забезпечення, 

вартості реалізації 

проекту системи 

"Цифровий комітет" 

для залу засідань № 

11 

Апарат 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и 

0,150 Державний 

бюджет 

України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можливе 

залучення 

підтримки 

міжнародни

х донорів 
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голосів за певне 

питання порядку 

денного;  

дотримання 

регламенту 

обговорення питань 

порядку денного; 

відмову від 

використання 

документів у 

паперовій формі; 

високу якість 

онлайн-трансляції 

засідань; 

автоматизацію 

формування 

протоколу та 

виключення 

можливості 

спотворення 

інформації; 

можливість 

здійснення 

синхронного 

перекладу виступів; 

під’єднання 

учасників засідання 

віддалено, в режимі 

відеоконференції 

5.1

5 

Робочий 

проект 

системи 

"Цифровий 

комітет" для 

залу засідань 

Впровадження 

проекту є 

першочерговим 

завданням для 

створення системи, 

що забезпечить: 

  Реалізація проекту у 

2023 році. 

Результатом 

очікується 

отримання 

технічного 

Апарат 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и 

0,150 Державний 

бюджет 

України 
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№ 12 в 

адміністративн

ому будинку 

по вул. 

Михайла 

Грушевського,

18/2 

впровадження 

промислового 

аудіовізуального 

супроводу всіх 

типів засідань;  

контроль 

присутності 

народних депутатів 

України та 

процедури 

реєстрації; 

точне відтворення 

процесу та 

результатів 

голосування 

шляхом підняття 

руки; 

врахування 

присутності/відсутн

ості народного 

депутата України 

під час підрахунку 

голосів за певне 

питання порядку 

денного;  

дотримання 

регламенту 

обговорення питань 

порядку денного; 

відмову від 

використання 

документів у 

паперовій формі; 

високу якість 

онлайн-трансляції 

завдання, техніко-

робочого проекту, 

технічного завдання 

на побудову КСЗІ, 

специфікації 

обладнання та 

програмного 

забезпечення, 

вартості реалізації 

проекту системи 

"Цифровий комітет" 

для залу засідань № 

12 

 

 

Можливе 

залучення 

підтримки 

міжнародни

х донорів 
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засідань; 

автоматизацію 

формування 

протоколу та 

виключення 

можливості 

спотворення 

інформації; 

можливість 

здійснення 

синхронного 

перекладу виступів; 

під’єднання 

учасників засідання 

віддалено, в режимі 

відеоконференції 

5.1

6 

Робочий 

проект 

системи 

"Цифровий 

комітет" для 

залу засідань 

№ 416 в 

адміністративн

ому будинку 

по вул. Садова, 

3-а 

Впровадження 

проекту є 

першочерговим 

завданням для 

створення системи, 

що забезпечить: 

впровадження 

промислового 

аудіовізуального 

супроводу всіх 

типів засідань;  

контроль 

присутності 

народних депутатів 

України та 

процедури 

реєстрації; 

точне відтворення 

процесу та 

  Реалізація проекту у 

2023 році. 

Результатом 

очікується 

отримання 

технічного 

завдання, техніко-

робочого проекту, 

технічного завдання 

на побудову КСЗІ, 

специфікації 

обладнання та 

програмного 

забезпечення, 

вартості реалізації 

проекту системи 

"Цифровий комітет" 

для залу засідань № 

416 

Апарат 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и 

0,150 Державний 

бюджет 

України 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можливе 

залучення 

підтримки 

міжнародни

х донорів 
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результатів 

голосування 

шляхом підняття 

руки; 

врахування 

присутності/відсутн

ості народного 

депутата України 

під час підрахунку 

голосів за певне 

питання порядку 

денного;  

дотримання 

регламенту 

обговорення питань 

порядку денного; 

відмову від 

використання 

документів у 

паперовій формі; 

високу якість 

онлайн-трансляції 

засідання; 

автоматизацію 

формування 

протоколу засідання 

та виключення 

можливості 

спотворення 

інформації; 

можливість 

здійснення 

синхронного 

перекладу виступів; 

під’єднання 
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учасників засідання 

віддалено, в режимі 

відеоконференції 

5.1

7 

Робочий 

проект 

системи 

"Цифровий 

комітет" для 

залу засідань 

№ 727 в 

адміністративн

ому будинку 

по вул. Садова, 

3-а 

Впровадження 

проекту є 

першочерговим 

завданням для 

створення системи, 

що забезпечить: 

впровадження 

промислового 

аудіовізуального 

супроводу всіх 

типів засідань;  

контроль 

присутності 

народних депутатів 

України та 

процедури 

реєстрації; 

точне відтворення 

процесу та 

результатів 

голосування 

шляхом підняття 

руки; 

врахування 

присутності/відсутн

ості народного 

депутата України 

під час підрахунку 

голосів за певне 

питання порядку 

денного;  

дотримання 

  Реалізація проекту у 

2023 році. 

Результатом 

очікується 

отримання 

технічного 

завдання, техніко-

робочого проекту, 

технічного завдання 

на побудову КСЗІ, 

специфікації 

обладнання та 

програмного 

забезпечення, 

вартості реалізації 

проекту системи 

"Цифровий комітет" 

для залу засідань № 

727 

Апарат 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и 

0,150 Державний 

бюджет 

України 

 

 

 

 

 

 

 

Можливе 

залучення 

підтримки 

міжнародни

х донорів 
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регламенту 

обговорення питань 

порядку денного; 

відмову від 

використання 

документів у 

паперовій формі; 

високу якість 

онлайн-трансляції 

засідання; 

автоматизацію 

формування 

протоколу засідання 

та виключення 

можливості 

спотворення 

інформації; 

можливість 

здійснення 

синхронного 

перекладу виступів; 

під’єднання 

учасників засідання 

віддалено, в режимі 

відеоконференції 

5.1

8 

Робочий 

проект 

системи 

"Цифровий 

зал" у 

конференц-залі 

будинку 

Верховної 

Ради України 

(вул. Михайла 

Впровадження 

проекту дасть змогу 

побудувати 

систему, що 

керуватиме 

процесами збору, 

обробки та доступу 

до даних шляхом 

автоматизації їх 

введення, 

  Реалізація проекту у 

2023 році. 

Результатом 

очікується 

отримання 

технічного 

завдання, техніко-

робочого проекту, 

технічного завдання 

на побудову КСЗІ, 

Апарат 

Верхов

ної 

Ради 

Україн

и 

0,150 Державний 

бюджет 

України 
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Грушевського, 

5) для 

проведення 

засідань 

Погоджувальн

ої ради 

депутатських 

фракцій 

(депутатських 

груп) та 

засідань 

комітетів 

Верховної 

Ради України 

зберігання, обробки 

та відображення. З 

цією метою 

відповідно до 

проекту система 

забезпечить: 

підготовку 

засідання шляхом 

формування 

порядку денного в 

електронній формі; 

ідентифікацію та 

реєстрацію 

народних депутатів 

України; 

роботу народних 

депутатів України з 

порядком денним та 

необхідними 

документами в 

електронній формі 

на робочому місці в 

конференц-залі; 

електронне 

голосування при 

розгляді питань 

порядку денного; 

формулювання 

питання, що 

ставиться на 

голосування; 

автоматизацію 

підрахунку голосів 

під час 

голосування; 

специфікації 

обладнання та 

програмного 

забезпечення, 

вартості реалізації 

проекту системи 

"Цифровий зал" у 

конференц-залі 

будинку Верховної 

Ради України 

 

Можливе 

залучення 

підтримки 

міжнародни

х донорів 
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фіксацію та 

демонстрацію 

результатів 

голосування; 

звукопідсилення 

виступів; 

дотримання 

регламенту на 

виступ; 

контроль часу 

виступу; 

мультимедійне 

супроводження 

засідання; 

показ презентацій 

на робочих місцях 

та на табло в залі; 

приєднання 

учасників засідання 

віддалено, в режимі 

відеоконференції; 

можливість 

здійснення 

синхронного 

перекладу виступів; 

відео- та аудіозапис 

засідання; 

трансляцію 

засідання на 

відеохостинги з 

публікацією на 

сайті комітету; 

автоматизацію 

формування 

протоколу засідання 
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в електронній 

формі, з 

можливістю 

перегляду 

стенограми, відео- 

та аудіозапису 

5.1

9 

Створення 

Експертно-

аналітичної 

платформи з 

питань 

англомовних 

перекладів 

законодавчих 

актів України 

Експертно-

аналітична 

платформа з питань 

англомовних 

перекладів 

законодавчих актів 

України у складі 

працівників 

Апарату, 

Секретаріату 

Кабінету Міністрів 

України, науковців 

Інституту 

міжнародних 

відносин 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка, 

експертів 

Європейського 

Парламенту та 

Європейського 

Союзу: 

1) формує перелік 

пріоритетних 

законодавчих актів 

України, які мають 

бути перекладені 

  Дорожня карта 

створення 

Експертно-

аналітичної 

платформи з питань 

англомовних 

перекладів 

законодавчих актів 

України: 

у 2022 році 

платформа 

функціонує за 

підтримки 

Програми USAID 

«Рада: наступне 

покоління» та 

Апарату; 

у 2023 році може 

бути 

трансформована у 

самостійний 

міжнародний проект 

за підтримки 

USAID, ЄС та 

інших міжнародних 

донорів; 

у 2024 році може 

бути 

трансформована в 

  21,5 Державний 

бюджет 

України 

 

Можливе 

залучення 

підтримки 

міжнародни

х донорів 
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англійською мовою; 

2) організовує 

проведення 

лінгвістичної та 

правової експертизи 

виконаних 

англомовних 

перекладів; 

3) координує 

розроблення 

глосарію до 

кожного 

законодавчого акта, 

створення 

українсько-

англійського 

словника 

юридичних 

термінів; 

4) погоджує 

публікацію 

виконаних 

перекладів на 

офіційному веб-

сайті Верховної 

Ради України та 

Порталі відкритих 

даних Верховної 

Ради України, на 

офіційному веб-

сайті 

Міжпарламентськог

о Союзу;  

5) координує 

розроблення 

Бюро законодавчих 

перекладів, яке буде 

підпорядковано 

Апарату та 

Секретаріату 

Кабінету Міністрів 

України. 

Для забезпечення 

діяльності 

пропонується 

запровадити у 2023-

2024 роках в 

Інституті 

міжнародних 

відносин Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка 

спеціалізації 

«Юридичний 

переклад»  
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українсько-

англійського 

паралельного 

корпусу текстів 

нормативно-

правових актів; 

6) забезпечує 

актуалізацію 

перекладів після 

внесення змін; 

7) розробляє 

пропозиції щодо 

створення системи 

машинного 

перекладу 

законодавчих актів 

у Верховній Раді 

України; 

8) взаємодіє з бюро 

законодавчих 

перекладів 

Європейського 

Парламенту та 

національних 

парламентів, 

співпрацює з 

платформою e-

Тranslation та 

Термінологічним 

бюро 

Європейського 

Союзу 
 

6 Необхідне нормативно-правове забезпечення 
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№ 

підпункт

у з 

пункту 4 

Назва НПА 

до завдання з пункту 4 
Зміст розробки/ змін НПА 

Орган 

державної 

влади, 

відповідальний 

за розробку/ 

змін НПА 

Термін 

розробк

и 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

Статус НПА 

4.1.1 

Положення про 

Дослідницьку службу 

Верховної Ради України 

Унормування порядку роботи 

Дослідницької служби Верховної 

Ради України 

Верховна Рада 

України 
07/2022 12/2022 

Розпорядження 

Голови 

Верховної Ради 

України 

4.1.7 

Закон України про 

внесення змін до 

Регламенту Верховної 

Ради України  

Унормування дистанційної 

участі народних депутатів 

України у пленарних засідання 

Верховної Ради України, а також 

дистанційних форм роботи 

Верховної Ради України та її 

органів у разі воєнного стану або 

надзвичайного стану  

Верховна Рада 

України  
09/2022 12/2022 Закон України  

4.1.7 

Розпорядження Голови 

Верховної Ради України 

про деякі питання 

забезпечення роботи 

Верховної Ради України 

в умовах воєнного стану 

або надзвичайного 

стану 

Унормування 

внутрішньоорганізаційних 

питань, пов'язаних із роботою 

Верховної Ради України та її 

органів, документуванням та 

електронною фіксацією 

результатів такої роботи 

Верховна Рада 

України  
09/2022 12/2022 

Розпорядження 

Голови 

Верховної Ради 

України  

4.1.6 

Закон України про 

внесення до Закону 

України "Про 

Рахункову палату" 

Удосконалення механізмів 

роботи Рахункової палати 

Верховна Рада 

України 

Рахункова 

палата 

09/2022 12/2022 Закон України  

4.1.2 

Стратегія розбудови 

кадрового потенціалу 

Апарату Верховної Ради 

України на період до 

2027 року 

Визначення  пріоритетних 

напрямів розвитку 

організаційного, правового, 

наукового, документального, 

інформаційного, експертно-

Верховна Рада 

України 
07/2022 12/2022 

Розпорядження 

Керівника 

Апарату 

Верховної Ради 

України  
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аналітичного, матеріально-

технічного забезпечення 

діяльності Верховної Ради 

України 

4.2.4 

Комунікаційна стратегія 

Верховної Ради України 

на 2023-2026 роки 

Визначення пріоритетних 

напрямів розвитку взаємодії 

парламенту з громадянським 

суспільством  

Верховна Рада 

України 
03/2023 06/2023 

Розпорядження 

Голови 

Верховної Ради 

України 

4.2.4 
Брендингова стратегія 

Верховної Ради України 

Формування довіри громадян до 

парламенту як інституції  

Верховна Рада 

України 
12/2022 06/2023 

Розпорядження 

Голови 

Верховної Ради 

України 

4.2.4 

Стратегія акаунтів 

Верховної Ради України 

у соціальних мережах  

Забезпечення прозорості та 

відкритості діяльності 

Верховної Ради України  

Верховна Рада 

України 
12/2022 06/2023 

Розпорядження 

Голови 

Верховної Ради 

України 

4.2.4 

Комплексна програма 

парламентської 

просвіти 

Підвищення рівня 

поінформованості громадян, 

зокрема школярів, студентів і 

доросле населення про діяльність 

парламенту 

Верховна Рада 

України 
12/2022 06/2023 

Розпорядження 

Голови 

Верховної Ради 

України 

4.2.6 

Закон України про 

внесення змін до 

Регламенту Верховної 

Ради України / інших 

актів парламентського 

права 

Приведення актів 

парламентського права у 

відповідність з Конституцією 

України.  

Удосконалення вимог до 

підготовки пояснювальних 

записок та інших супровідних 

документів до законопроектів, 

зокрема в частині: 

1) фінансово-економічного 

обґрунтування; 

2) спеціальних вимог до 

євроінтеграційних 

законопроектів; 

Верховна Рада 

України 
02/2023 06/2023 Закон України  
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3) оцінки впливів;  

4) гендерного аналізу;  

5) підготовки плану 

постзаконодавчого аналізу; 

6) визначення переліку 

підзаконних нормативно-

правових актів, необхідних для 

впродавження законопроекту, а 

також організаційних, технічних 

та інших заходів, необхідних для 

впровадження законопроекту. 

Введення відповідної 

дореєстраційної перевірки 

законопроектів. 

Удосконалення процедури 

другого читання (перехідний 

варіант до комплексного 

оновлення Регламенту Верховної 

Ради України). 

Удосконалення планування 

законопроектної роботи 

Верховної Ради України  

4.2.8 

Дорожня карта 

комплексних змін до 

Регламенту Верховної 

Ради України  

Зміст встановлюватиметься на 

основі результатів аудиту 

процедур парламентського права 

Верховна Рада 

України 
01/2023 06/2023 

Постанова 

Верховної Ради 

України  

4.2.8 

Нова редакція 

Регламенту Верховної 

Ради України  

Зміст встановлюватиметься на 

основі результатів аудиту 

процедур парламентського права. 

Зокрема, передбачається 

поетапне: 

1) встановлення спеціальних 

вимог до законодавчих ініціатив 

народних депутатів України 

(колективна ініціатива або 

Верховна Рада 

України 
01/2024 

Початок 

роботи 

Верховної 

Ради 

України 

десятого 

скликання 

Закон України  
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обов’язкова підтримка 

депутатської фракції тощо); 

2) забезпечення викладу 

законодавчих ініціатив народних 

депутатів України відповідно до 

вимог нормопроектувальної 

техніки шляхом запровадження 

інституту законодавчої 

пропозиції; 

3) забезпечення пріоритетності 

євроінтеграційних законодавчих 

ініціатив, поданих на розгляд 

Верховної Ради України 

Кабінетом Міністрів України; 

4) закріплення  практики 

формування тематичного 

порядку денного з урахуванням 

пріоритетності розгляду 

законопроектів, поданих 

Кабінетом Міністрів України; 

5) забезпечення Кабінету 

Міністрів України як суб'єкту 

права законодавчої ініціативи 

права визначати окремі 

законопроекти як невідкладні; 

6) запровадження практики 

подання Білих книг; 

7) запровадження 

дореєстраційної бюджетної, 

антикорупційної, 

євроінтеграційної експертиз 

законопроектів, а також 

проведення таких експертиз 

щодо текстів законопроектів, які 
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пропонуються комітетами до 

прийняття в цілому 

4.2.9 
Закон України про 

правотворчу діяльність 

Унормування порядку 

здійснення правотворчості, 

системи актів законодавства, їх 

характеристик та вимог до них 

Верховна Рада 

України 
01/2023 06/2023 Закон України  

4.2.5 
Закон України про 

публічні консультації 

Удосконалення порядку 

громадського обговорення 

законопроектів 

Верховна Рада 

України 
06/2023 12/2023 Закон України  

4.2.2 
Закон України про 

парламентську службу 

Врегулювання особливостей 

державної служби в Апараті 

Верховної Ради України  

Верховна Рада 

України 
06/2023 12/2023 Закон України  

4.1.3 

Стратегія формування 

інноваційного 

цифрового парламенту у 

Верховній Раді України 

на 2023-2026 роки 

Визначення основних засад 

розвитку цифрового парламенту 

Верховна Рада 

України 
12/2022 01/2023 

Розпорядження 

Голови 

Верховної Ради 

України 

4.2.1 

Концепція розвитку 

Офісу 

нормопроектування 

Верховної Ради України   

Визначення основних вимог 

щодо викладення законодавчих 

ініціатив відповідно до правил 

нормопроектувальної техніки 

Верховна Рада 

України 
06/2023 12/2023 

Розпорядження 

Голови 

Верховної Ради 

України 

4.2.1 

Положення про Офіс 

нормопроектування 

Верховної Ради України   

Унормування порядку роботи 

Офісу нормопроектування 

Верховної Ради України   

Верховна Рада 

України 
06/2023 12/2023 

Розпорядження 

Голови 

Верховної Ради 

України 

4.2.13 

Концепція 

реформування Апарату 

Верховної Ради України 

та покрокова Стратегія 

впровадження 

Концепції 

реформування Апарату 

Верховної Ради України 

Зміст встановлюватиметься на 

основі результатів 

функціонального аналізу 

Верховна Рада 

України 
12/2023 

01/2024 - 

12/2025 

Розпорядження 

Керівника 

Апарату 

Верховної Ради 

України 
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4.2.14 

Постанова про 

структуру Апарату 

Верховної Ради України  

Структура Апарату Верховної 

Ради України  

Верховна Рада 

України 
01/2024 12/2025 

Постанова 

Верховної Ради 

України  

4.3.2 

  Концепція 

Бюджетного офісу 

Верховної Ради України 

Визначення основних засад 

розвитку Бюджетного офісу  

Верховної Ради України 

Верховна Рада 

України 
01/2026 06/2026 

Розпорядження 

Голови 

Верховної Ради 

України 

4.3.2 

Положення про 

Бюджетний офіс 

Верховної Ради України 

Унормування порядку роботи 

Бюджетного офісу Верховної 

Ради України 

Верховна Рада 

України 
01/2026 06/2026 

Розпорядження 

Голови 

Верховної Ради 

України 

4.3.3 
Закон про внесення змін 

до Конституції України  

Створення дієвої системи 

стримувань і противаг, зокрема: 

1) формування урядоцентричної 

моделі законотворчого процесу; 

2) запровадження звичайних та 

конституційних (органічних і 

номінальних) законів; 

3) зменшення кількісного складу 

Верховної Ради України; 

4) унормування контрольної функції 

комітетів  та діяльності спеціальних 

контрольних комітетів 

Верховна Рада 

України 
01/2024 01/2027 Закон України  
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ІІІ. Реформа органів місцевого самоврядування 

 

Місцеве самоврядування в Україні було значним чином переосмислене за останні 8 років. У 2020 році Україна отримала сучасний 

адміністративно-територіальний устрій, де понад 11 000 сільських, селищних, міських рад замінили 1470 спроможних територіальних 

громад на базовому рівні, а на основі 490 районів було оптимізовано і утворено 136 районів на субрегіональному рівні. Місцеве 

самоврядування отримало значні повноваження, перейняло відповідальність та збільшило фінансові ресурси для ефективного вирішення 

питань місцевого значення – місцеві послуги стали ближче до людей, місцева влада стала більш підзвітною і демократичною, інтенсивний 

місцевий розвиток та добробут населення стали основними пріоритетами.  

Такий підхід заснований на кращих європейських практиках, а загальна рамка місцевого самоврядування в Україні відтепер відповідає 

філософії Європейській хартії місцевого самоврядування. У лютому 2022 року Європейський Парламент визнав децентралізацію однією 

з кращих реформ в Україні. Водночас станом на червень 2022 року реформування місцевого самоврядування ще не завершене.  

Не дивлячись на великий поступ, в системі досі лишаються хронічні проблеми, які стримують інтенсивний розвиток на місцях. Більше 

того, деякі територіальні громади і райони, їх конфігурації, стали результатом політичного компромісу як невід’ємної складової 

політичного процесу, що на той час було абсолютно правильним рішенням, оскільки переваги глобальної оптимізації системи значно 

переважали недоліки від некоректності окремих конфігурацій. Водночас повномасштабна збройна агресія проти України як значно 

поглибила ті проблеми, що існували в місцевому самоврядуванні роками, так і підсвітила ті конструктивні недоліки, які були штучно 

збережені в 2020 році. 

Відтак, у рамках Національного плану відновлення країни виокремлено 4 ключові напрями, реалізація яких прямо залежить від 

доопрацювання і ухвалення вже напрацьованих законодавчих актів, так і від злагодженої роботи усіх рівнів і гілок влади над ефективним 

виконанням поставлених завдань. 

  

  

  

Опис проблематики 

1. Недостатній рівень спроможності окремих територіальних громад і районів ще більше загострився внаслідок повномасштабної війни, 

зокрема у зв’язку з масштабним внутрішнім переміщенням населення всередині держави, зі значним руйнуванням чи пошкодженнями 

об’єктів критичної, соціальної та підприємницької інфраструктури, критичним рівнем міграції населення в сусідні держави, релокацією 

підприємств. 

Вирішення цієї проблеми полягає в оновленні адміністративно-територіального устрою нашої держави з огляду на актуальні виклики, 

що постали перед місцевим самоврядуванням та місцевими органами виконавчої влади в умовах воєнного стану, а також запровадження 
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інтерактивної інформаційно-аналітичної системи моніторингу в режимі реального часу статистичних та адміністративних показників 

функціонування територіальних громад, районів і регіонів. 

Зазначена робота частково пересікається із питаннями регіонального розвитку, організацією державної виконавчої  влади на місцях та 

питаннями правового регулювання в межах земельного законодавства.  

  

2. Нечітке розмежування повноважень місцевого самоврядування і держави за їх природою і незабезпеченість їх належними фінансовими 

ресурсами є хронічною проблемою, характерною системі функціонування органів публічного урядування нашої держави з моменту 

відновлення її незалежності.  

Більше 20 років експертне середовище, урядовці різних рівнів, парламентарі різних скликань, місцеві еліти та донорські організації, які 

опікуються питаннями місцевого самоврядування, одностайні в думці щодо потреби якісного, повноцінного і вичерпного розмежування 

повноважень органів місцевого самоврядування на всіх рівнях адміністративно-територіального устрою, а  також розмежування 

повноважень між органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади, передбачивши достатній фінансовий 

ресурс для їх виконання. 

Нерозмежованість та нечіткість таких повноважень, їх дублювання між органами місцевого самоврядування різних рівнів, а також між 

місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування сприяє нерозумінню їх природи «делегування» 

повноважень, їх справжньої «вартості» та доцільності їх належного фінансового забезпечення з огляду на обмеженість публічних 

фінансів. Це, в свою чергу, негативно впливає на якість надання публічних послуг населенню, конфліктам компетенцій між органами 

публічної влади, неефективністю виконання повноважень. 

Відтак робоча група пропонує визначити вичерпний перелік повноважень за їх природою, належно їх розмежувати між органами 

публічної влади, затвердити державні стандарти (вимоги) і нормативи в описовому та вартісному вигляді за кожним повноваженням у 

розрахунку на середньостатистичну адміністративно-територіальну одиницю, а також вжити низку заходів із метою належного 

фінансового забезпечення делегованих повноважень (вдосконалити формулу фінансового вирівнювання, змінити принцип зарахування 

ПДФО до місцевих бюджетів тощо). 

  

3. Недостатній фаховий рівень працівників на місцях, низька привабливість публічної служби, а також відсутність довіри населення до 

корпусу службовців місцевого самоврядування суттєво впливає на потенціал територіальної громади і її розвиток. Більше того, 

недосконалість системи оплати праці, в тому числі заполітизованість і суб’єктивізм, характерні цьому процесу, а також орієнтованість 

службовців органів місцевого самоврядування, так само як і державних службовців, переважно на процес, а не на результат, до якого 

мали б бути прив’язані заохочувальні і стимулюючі надбавки, посилюють дисбалансі в системі служби в органах місцевого 

самоврядування та погіршують якість надання послуг населенню, що впливає як на привабливість публічної служби так і на довіру до 

інституту влади в цілому. 
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У межах підгрупи пропонується  поступово змінювати парадигму професійного розвитку службовців корпусу місцевого самоврядування,  

запровадити дієву та гнучку систему підготовки та просування (підвищення кваліфікації) персоналу, сформувати привабливі та 

сприятливі умови роботи на публічній службі, а також відновити її престиж і довіру. Досягнути цього можливо шляхом запровадження 

сучасних інструментів управління персоналом в системі службовців місцевого самоврядування, формування відкритої та справедливої 

конкурсної процедури набору на посади, створення гнучкої системи професійного розвитку, формування сприятливого бренду 

роботодавця в особі місцевого самоврядування та, зрештою, переходу до концепції публічного службовця (органічне поєднання 

державної служби і служби в органах місцевого самоврядування). 

Діяльність у межах цього напряму безпосередньо пересікається з реформуванням центральних органів виконавчої влади та із заходами, 

направленими на удосконалення правових засад функціонування корпусу державних службовців. 

  

4. Незважаючи на відносно нещодавнє кардинальне переосмислення виборчого законодавства в Україні (ухвалення Виборчого кодексу) 

та проведення перших місцевих виборів на всій території України наприкінці 2020 року на новій територіальній основі, практика 

виборчого процесу свідчить про недосконалості правового регулювання проведення місцевих виборів, які на фоні викликів воєнного часу 

лише загострились. 

Зазначені виклики пов’язані зокрема зі збільшенням площі тимчасово окупованих територій України, в тому числі активними бойовими 

діями на багатьох з них, масовим переміщенням населення, що впливає на соціально-демографічні характеристики територіальних 

громад, непредставленістю жителів віддалених територій (населених пунктів) громади в представницькому органі, непристосованість 

окремих виборчих норм під умови післявоєнного відновлення, зокрема щодо проведення позачергових чи проміжних місцевих виборів  

та діджиталізації виборчого процесу в цілому. 

Відповідно планується удосконалити виборчу систему місцевих виборів, зокрема в частині підстав непроведення виборів через 

відсутність належного рівня безпеки, процедур призначення позачергових місцевих виборів, механізмів участі громадян України в 

місцевих виборах, удосконалення виборчої системи на місцевих виборах, що  забезпечить збалансоване представництво усіх територій 

територіальних громад, системної професіоналізації і деполітизації працівників виборчих комісій тощо. 

Більше того, історії українського демократизму властива негативна практика зміни правил «гри» - виборчого процесу - незадовго до дати 

проведення виборів. На місцевому рівні ця проблема посилюється тим, що місцевим виборам зазвичай прикута менша увага населення, 

люди гірше розбираються в тонкощах виборчої системи на місцях, в той час як насправді місцева влада вирішує переважну більшість 

побутових питань і проблем населення та закриває основні (повсякденні) потреби людей. 

З огляду на це удосконалення виборчої системи на місцевому рівні пропонується вперше в історії незалежної України зробити завчасно 

– задовго до запланованих чергових місцевих виборів у 2025 році, щоб мати час належно підготуватись всім суб’єктам виборчого процесу, 

провести роз’яснювальну кампанію з населенням, а також значно підвищити професіональний рівень працівників виборчих комісій всіх 

рівнів. 
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Очікуваний вплив від впровадження 

В Україні запровадження спроможна система органів місцевого самоврядування на всіх рівнях адміністративно-територіального устрою 

держави, яка належно виконує покладені на неї публічні функції, є стійкою до перманентних криз і раптових загроз, адекватно реагує на 

виклики та користується довірою місцевого населення. 

Виконання публічних функцій забезпечене достатнім рівнем фінансування, а повноваження є належним чином розподіленими між 

рівнями та суб’єктами публічного урядування, що дозволяє підвищувати якість надання послуг населенню, ефективно використовувати 

обмежені фінанси та забезпечувати стрімкий розвиток територій. 

Публічна служба на місцевому рівні є оптимізованою, цифровізованою та результатоорієнтованою, а відтак спрямована на найшвидше 

досягнення ключових показників ефективності з використанням найменшого обсягу публічного ресурсу. 

Виборчі процедури на місцевому рівні є адаптованими до викликів післявоєнного відновлення, виборча система відв’язана від кількості 

населення, що дозволяє більш таргетовано та збалансовано відображати потреби місцевого населення, в тому числі із віддалених 

населених пунктів територіальної громади, а працівники виборчих комісій є професіоналами, що, в сукупності, забезпечує високу якість 

проведення місцевих виборів і панування місцевої демократії згідно кращих міжнародних стандартів. 

 

 

 

 

1. Основні проблеми, які необхідно вирішити в рамках Плану відновлення за напрямом «Місцеве 

самоврядування» 

Ключові проблеми і цілі: 

1) Проблема: Недостатній рівень спроможності окремих територіальних громад і районів, що загострився внаслідок повномасштабної 

війни 

Ціль: Оновити адміністративно-територіальний устрій з огляду на актуальні виклики, що постали перед місцевим самоврядуванням та 

місцевими органами виконавчої влади в умовах воєнного стану 

2) Проблема: Нечітке розмежування повноважень місцевого самоврядування і держави за їх природою і незабезпеченість їх належними 

фінансовими ресурсами 
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Ціль: Закріпити розподіл повноважень органів місцевого самоврядування на всіх рівнях адміністративно-територіального устрою, а  

також між органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади, передбачивши достатній фінансовий ресурс 

для їх виконання.   

 

3) Проблема: Недостатній фаховий рівень працівників на місцях, низька привабливість публічної служби, відсутність довіри до корпусу 

службовців місцевого самоврядування 

Ціль: Запровадити дієву та гнучку систему підготовки та просування (підвищення кваліфікації) персоналу, сформувати привабливі та 

сприятливі умови роботи на публічній службі та її престиж 

 

4) Проблема: Недосконалість виборчого процесу на місцевому рівні у період постійних криз 

Ціль: Удосконалити виборчу систему місцевих виборів (підстави непроведення через відсутність належного рівня безпеки та підстави 

призначення позачергових місцевих виборів) 

  

Вплив війни на визначену сферу аналізу:  

Місцеве самоврядування по всій Україні зазнало безпрецедентного впливу, оскільки зустріло війну та її наслідки, як перебуваючи 

в районі бойових дій, тимчасовій окупації, оточенні тощо, так і шляхом прийняття внутрішньо переміщених осіб, релокації 

підприємств, руйнування і відновлення інфраструктури, будування нових логістичних хабів та маршрутів тощо.  

Щодо прямих збитків можна звернути увагу на зменшення дохідної частини бюджетів місцевого самоврядування (за І квартал 

2022 року у порівнянні до І кварталу 2021 року), зокрема в частині плати за землю (земельний податок, орендна плата), де 

показник -38%, або – 1,1 млрд грн (плата за землю складає близько 12% обсягу надходжень загального фонду місцевих бюджетів), 

в частині акцизного податку в цілому (тютюн, алкоголь, пальне) показник:  -32,2%, або -0,8 млрд грн (в тому числі акцизний 

податок з пального (-0,6 млрд грн), який приносив місцевим бюджетам близько 7,8 млрд грн в рік.). 

1) Ключові виклики  

(узагальнено для 

визначеної сфери) 

Часткова недосконалість адміністративно-територіального устрою (низький рівень спроможності 

окремих органів місцевого самоврядування базового рівня забезпечити виконання визначених 

законодавством повноважень, невідповідність окремих адміністративно-територіальних одиниць 

субрегіонального рівня критеріям NUTS-3) 

Дублювання повноважень органів місцевого самоврядування різних рівнів адміністративно-

територіального устрою та органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади, а 

також незабезпеченість виконання делегованих повноважень органами місцевого самоврядування 

належними фінансовими ресурсами 
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Недостатня дієвість та якість роботи публічних службовців в системі місцевого самоврядування, 

зокрема орієнтованість на процеси, а не на результат, формальний підхід до реалізації принципу 

політичної неупередженості та низький рівень довіри громадян до корпусу службовців місцевого 

самоврядування 

Недосконалість виборчої системи на місцевому рівні (неможливість проведення виборів у районах, 

близьких до ведення бойових дій (безпекові критерії), потреба в оновленні виборчої системи в контексті 

масштабного внутрішнього переміщення населення, масштабного руйнування критичної 

інфраструктури, недостатнього врахування інтересів жителів віддалених населених пунктів на великих 

територіях) 

2) Ключові 

можливості 

(узагальнено для 

визначеної сфери) 

Напрацювання досвіду управління територіями в умовах кризи, а також практики оперативного 

ухвалення адміністративних рішень в різних безпекових ситуаціях та на різних рівнях урядування 

Розширення використання інформаційних технологій в управління громадами і регіонами, зокрема, 

дистанційно 

Відкриття «вікна можливостей» для швидкого ухвалення складних і «непопулярних» рішень, які в 

мирний час потребували б значних часових втрат і політичних компромісів 

Зниження політичної складової в процесі прийняття рішень та актів, як на місцевому, так і на 

національному рівнях 

Потреба у встановленні чіткої відповідальності всіх органів державної влади і місцевого 

самоврядування за якістю та дієвістю виконання публічних функцій, своєчасність та якість наданих 

послуг публічних послуг населенню 

Формування професійного корпусу публічних службовців на місцевому рівні: вмотивованих, 

орієнтованих на результат, ініціативних та доброчесних 

3) Ключові 

обмеження 

(узагальнено для 

визначеної сфери) 

Жорстка економія публічних фінансів з огляду на потребу забезпечувати захищені статті видатків 

бюджету (соціальна сфера та підтримання життєдіяльності громади) 

Зниження якості прийнятих нормативно-правових та індивідуальних актів на всіх рівнях публічного 

управління 

Стрімке погіршення демографічної ситуації в державі 

Масове внутрішнє переміщення населення (нерозуміння остаточної конфігурації і демографії громад 

та кількості ВПО) 

Диспропорції спроможності та розвитку територіальних громад і регіонів в залежності від рівня 

небезпек з огляду на активні бойові дії 

Зменшення економічної активності населення 
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Стрімке збільшення навантаження на систему соціального захисту населення, в тому числі 

бюджетних видатків на соціальні цілі, зокрема на виплати для ВПО 

Відтік професійних кадрів, плинність персоналу в системі служби в ОМС 

 

2. Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Місцеве самоврядування» в обраній сфері: 

2.1. Цілі спрямовані на вирішення визначеної проблеми: 

 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 

2032 року 

1)  

Проблема: Недостатній рівень спроможності окремих територіальних громад і районів, що загострився внаслідок 

повномасштабної війни 

Ціль: Оновити адміністративно-територіальний устрій з огляду на актуальні виклики, що постали перед місцевим 

самоврядуванням та місцевими органами виконавчої влади  

Ціль яку необхідно досягти для 

вирішення проблеми на кожному 

етапі 

Затвердити оновлені 

критерії спроможності 

територіальних громад  

(відповідно до викликів 

військової агресії та 

надзвичайних ситуацій, 

зокрема післявоєнного 

відновлення, зміни 

окремих підходів 

регіонального розвитку в 

частині локалізації 

депресивних та 

проблемних через агресію 

територій, відмови від 

надмірної концентрації 

ресурсів на цих територіях) 

Забезпечити формування 

територіальних громад на 

основі оновлених критеріїв 

спроможності 

функціонування ОМС (*не є 

підставою для проведення 

позачергових виборів - місцеві 

вибори відбуваються планово 

в 2025 році) 

 

Внести зміни до переліку 

районів відповідно до 

вимірюваних критеріїв 

дієвості функціонування ТО 

ЦОВВ та МДА 

 

 Визначити в натурі межі 

адміністративно-територіальних 

одиниць України 

 

Запровадити автоматизовану 

інформаційно-аналітичну систему 

моніторингу статистичних та 

адміністративних показників 

територіальних громад, районів і 

регіонів 

 

Термін виконання в межах етапу грудень 2022 грудень 2023 2030 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 

2032 року 

Ризики досягнення цілі Відсутність аналогічного 

досвіду роботи місцевого 

самоврядування і 

державної влади на місцях 

в умовах повномасштабної 

збройної агресії 

 

Збільшення диспропорції 

між територіальними 

громадами в 

інфраструктурному, 

ресурсному, людському 

потенціалі. 

Супротив місцевих еліт, які 

вже осіли на місцях в "новій" 

конфігурації громад 2020 

року, і відповідно поділили 

між собою сфери 

відповідальності, та будуть 

противитись будь-яким 

змінам. 

 

Нерозуміння на центральному 

та місцевому рівнях ролі та 

значення субрегіонального 

рівня в системі публічного 

урядування 

Відсутність єдності в експертному 

середовищі щодо «критеріїв», за 

якими здійснюватиметься 

моніторинг 

 

Неправдивість надання інформації з 

боку місцевої влади  

Вимірюваний показник досягнення 

цілі 

Ухвалення законопроекту 

№4664 

 

Затверджений документ на 

рівні Міністерства 

розвитку громад і 

територій. 

Відсутність анклавів на 

районному рівні 

 

Мінімальна кількість 

населення: 150 тис. в районі 

(NUTS-3) 

Затверджені акти про зміну 

територій та адміністративних 

центрів територіальних 

громад, а також утворення і 

ліквідацію районів 

Врегульовані питання формування 

земельних участків через які 

проходять межі громад, районів, 

областей. 

 

В «Дії» запроваджено можливість 

кожному жителю слідкувати за 

моніторингом дієвості 

функціонування громади, району, 

регіону 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 

2032 року 

Зв’язок цілі з іншими напрямами  Критерії мають 

співвідноситись із 

питаннями регіонального 

розвитку 

Співвідноситься з питаннями 

організації державної влади на 

місцях (МДА та ТО ЦОВВ) 

 Визначення в натурі меж областей, 

районів, територіальних громад 

пов'язано із питаннями земельного 

законодавства  

2) Проблема: Нечітке розмежування повноважень місцевого самоврядування і держави за їх природою і незабезпеченість їх 

належними фінансовими ресурсами 

Ціль: Закріпити розподіл повноважень органів місцевого самоврядування на всіх рівнях адміністративно-територіального устрою, 

а  також між органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади, передбачивши достатній фінансовий 

ресурс для їх виконання 

Ціль яку необхідно досягти для 

вирішення проблеми на кожному 

етапі 

Напрацювати критерії і 

методологію 

розмежування 

повноваження та виявити 

невідповідності у 

забезпеченні їх 

фінансуванням 

 

 

Визначити критерії 

(принципи) та гарантії 

делегування державою 

повноважень місцевому 

самоврядуванню 

 

Затвердити реєстр обліку 

повноважень місцевого 

самоврядування (усунення 

ризику нерозуміння суті 

делегування 

повноваження). 

 

Розробити та затвердити 

державні стандарти (вимоги) і 

нормативи в описовому та 

вартісному вигляді за кожним 

із делегованих державою 

місцевому самоврядуванню 

повноважень у розрахунку на 

середньостатистичну 

адміністративно-

територіальну одиницю, з 

метою належного фінасового 

забезпечення делегованих 

повноважень. 

 

Привести джерела доходів 

місцевого бюджету до 

природи повноважень 

місцевого самоврядування 

 

Удосконалити систему 

(формулу) фінансового 

Зняти обмеження щодо регулювання 

власних доходів МС 

 

Встановити методологію прямого 

розрахунку видатків на доручені 

повноваження 

 

Забезпечити поступовий перехід до  

фінансування делегованих 

повноважень відповідно до їх 

вартості 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 

2032 року 

 

Доопрацювання урядових 

законопроєктів №6281 та 

№6282 

 

Визначення (у разі 

неврегульованості) 

відповідних державних 

стандартів (вимог) до  

публічних послуг, зокрема 

у сферах освіти, охорони 

здоров’я, культури, 

надання соціальних послуг, 

адміністративних послуг, 

що мають надавтися ОМС, 

здійснення розрахунку 

вартості таких послуг   

вирівнювання з метою 

зменшення диспропорцій та 

збереження зацікавленості у 

нарощені закріплених доходів 

 

Зараховувати частину податку 

на доходи фізичних осіб до 

місцевих бюджетів за місцем 

реєстрації місця проживання 

фізичної особи – платника 

податку 

Термін виконання в межах етапу грудень 2022 жовтень 2023 2028 

Ризики досягнення цілі Неготовність 

(незацікавленість) органів 

державної (виконавчої) 

влади до чіткого 

розмежування 

повноважень через потребу 

в забезпеченні делегованих 

та доручених повноважень 

додатковими фінансовими 

ресурсами, а також 

нерозуміння суті 

Зміна політичної кон'юктури / 

початок виборчого процесу, 

який суттєво уповільнює 

роботу Парламенту/Уряду 

 

Непріоритетність вирішення 

питання з огляду на критичні 

показники обмеження 

публічних ресурсів  

Спротив великих міст 

ініціативі перераховувати 

частину ПДФО за місцем 

Неготовність Міністерства фінансів 

до впровадження змін 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 

2032 року 

“делегування” 

повноважень 

 

Відсутність єдності в 

підходах до розуміння 

«вартості» повноважень та 

складність таких 

розрахунків в умовах 

невизначеності, 

спричиненої кризою 

проживання чи здійснення 

діяльності через втрату 

частини доходів 

Вимірюваний показник досягнення 

цілі 

Затвердження Концепції 

змін та акти про критерії 

розмежування 

повноважень, їх вартості та 

обліку із визначенням 

конкретних завдань для 

ЦОВВ та дедлайнів 

виконання аналітичної 

роботи 

 

Внесення змін до профільного 

та секторального 

законодавства щодо 

розмежування повноважень  

Формування Державного та 

місцевих бюджетів із 

фінансуванням делегованих 

повноважень на рівні не менше 75 

% їх "вартості" 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

   

Зв’язок цілі з іншими напрямами    

3) Проблема: Недостатній фаховий рівень працівників на місцях, низька привабливість публічної служби, відсутність довіри до корпусу 

службовців місцевого самоврядування 

Ціль: Запровадити дієву та гнучку систему підготовки та просування персоналу, сформувати привабливі та сприятливі умови роботи на 

публічній службі та її престиж 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 

2032 року 

Ціль яку необхідно досягти для 

вирішення проблеми на кожному 

етапі 

Створення дієвої та 

гнучкої системи 

професійного навчання, що 

відповідає запитам 

публічних службовців та 

швидко реагує на потреби 

розвитку територіальних 

громад 

 

 

Змінити парадигму 

професійного розвитку 

публічних службовців 

 

 

Впровадити інтегровану 

систему управління 

людськими ресурсами в 

системі служби в ОМС 

 

Запровадити відкриту та 

справедливу конкурсну 

процедуру  

 

Забезпечити легкий перехід з органів 

місцевого самоврядування до 

державних органів і навпаки 

 

Започаткувати створення публічної 

служби 

 

Сформувати сприятливий бренд 

роботодавця в особі місцевого 

самоврядування 

Термін виконання в межах етапу грудень 2022 2024 2027 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 

2032 року 

Ризики досягнення цілі Небажання брати участь в 

оцінюванні на 

добровільних засадах 

 

Супротив місцевих 

політичних гравців, які 

втрачають вплив на 

кадрову політику  

 

Незацікавленість ОМС 

переходити на єдину 

інтегровану систему 

управління людськими 

ресурсами.  

Формальний підхід до 

впровадження інструментів 

управління персоналу 

 

Зацікавленість у “ручному” 

прийнятті рішень щодо 

персоналу 

Невисокий пріоритет зазначеної цілі 

у порівнянні з іншими 

 

 

  

 

Вимірюваний показник досягнення 

цілі 

Аналітична довідка з 

інформацією (в розрізі 

регіону, сфери) 

 

 

Прийняття законопроекту 

№6504 

Відкриття модулю в 

інтегрованій системі 

управління персоналом щодо 

службовців місцевого 

самоврядування 

 

 

Ухвалення Кодексу публічної 

служби в Україні 

 

Збільшення кількості кандидатів на 

посаду в ОМС 

 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

   

Зв’язок цілі з іншими напрямами Удосконалення державної 

служби 

  

4) Проблема: Недосконалість виборчого процесу на місцевому рівні у період постійних криз 

Ціль: Удосконалити виборчу систему місцевих виборів (підстави непроведення через відсутність належного рівня безпеки та підстави 

призначення позачергових місцевих виборів) 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 

2032 року 

Ціль яку необхідно досягти для 

вирішення проблеми на кожному 

етапі 

Розробити критерії для 

неможливості проведення 

місцевих виборів в окремих 

територіях у зв’язку з 

бойовими діями або 

воєнною загрозою 

 

Зменшення строків 

проведення та розширення 

підстав призначення 

позачергових місцевих 

виборів 

 

 

 

 

Відв’язати виборчу систему на 

місцевих виборах від кількості 

населення в територіальній 

громаді (не пізніше ніж за рік 

до проведення місцевих 

виборів)  

 

 

Утворення та функціонування 

виборчих комісій, зокрема 

ДВК та ТВК (порядок 

формування, забезпечення 

приміщеннями, створення 

тимчасових приміщень для 

голосування, 

професіоналізація членів 

виборчих комісій) 

 

Удосконалення порядку 

фінансування проміжних 

місцевих виборів 

Розробка механізму участі 

ВПО в місцевих виборах 

 Аналіз практики застосування 

нового виборчого законодавства під 

час місцевих виборів і подальше 

вдосконалення Виборчого кодексу та 

інших відповідних законів 

Термін виконання в межах етапу грудень 2022 року 2025  2028 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 

2032 року 

Ризики досягнення цілі Судові оскарження рішень 

щодо неможливості 

проведення виборів 

 

Невдоволення місцевих 

жителів щодо неможливості 

участі у виборах 

 

Політизація питання 

призначення позачергових 

місцевих виборів 

Складність для майбутніх 

кандидатів, штабів і виборців 

використання нової виборчої 

системи. 

Відсутність достатнього 

матеріально-технічного 

забезпечення 

Брак коштів в державному 

бюджеті України 

Значний вплив ВПО на 

місцеву політику 

Регрес виборчої реформи 

Вимірюваний показник досягнення 

цілі 

Ухвалено необхідні 

законодавчі акти 

Впроваджено методику 

професійного навчання 

 Проведено комплексне дослідження 

та підготовленні відповідні зміни до 

законодавства 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

      

Зв’язок цілі з іншими напрямами  

 

 

 

2.2. Поточний стан реалізації програмних документів у обраній сфері аналізу щодо визначеної проблеми: 

п/

п 

Назва програмного документу Поточний стан 
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1 Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні, затверджене Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р  

Наразі потребує оновлення, оскільки стан місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні зазнав кардинальних змін (вбачається, 

що концепція виконана або навіть перевиконана за своїми етапами), та приведення 

у відповідність з актуальними викликами сьогодення (воєнний стан, 

перманентність ведення бойових дій тощо) 

2 Рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про заходи 

державної регіональної політики 

на підтримку децентралізації влади» від 15 квітня 2021 року, що введено в 

дію Указом Президента України від 29 квітня 2021 року №180/2021. 

Наразі виконане лише на 1/3, хоча актуальність і необхідність невідкладного 

вжиття заходів, визначених в Рішенні, детально розписано у Розділі 2 цього 

документу. 

3 Стратегія реформування державного управління України на 2022-2025 

роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 липня 

2021 р. № 831-р. 

Незважаючи на те, що реалізація зазначеної Стратегії розпочалася цьогоріч, вона 

все ж  потребує оновлення. Разом з тим, незважаючи на зміни викликані війною, 

значна кількість заходів, передбачених Стратегією, залишатимуться актуальними. 

 

 

4 Визначення завдань по досягненню цілей з пункту 2 (для кожної визначеної цілі) 

  Ціль (з пункту 2) Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний термін 

виконання завдання 

Залежність 

завдання 

від завдань 

інших 

напрямів, 

сфер, 

проблем 

 

4.1. Оновити адміністративно-територіальний устрій з огляду на актуальні виклики, що постали перед місцевим самоврядуванням та 

місцевими органами виконавчої влади 

  Етап 1: 06/2022 – 12/2022 

 

4.1.1. Затвердити оновлені 

критерії спроможності 

територіальних громад 

(відповідно до викликів 

військового часу та 

післявоєнного відновлення) 

 Провести консультації зацікавлених сторін щодо порядку 

залучення  відповідальних осіб щодо дослідження критеріїв 

оцінки спроможності функціонування місцевого 

самоврядування (відповідальне: Міністерство розвитку 

громад і територій) липень 2022  

  

Провести оцінку спроможності  функціонування місцевого 

самоврядування (відповідальне: Міністерство розвитку 

громад і територій, ) 

серпень - вересень  

2022  
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Розробити методологію визначення спроможності 

територіальних громад (відповідальне: Міністерство розвитку 

громад і територій) вересень 2022  

  

Узгодити методологію спроможності територіальних громад з 

Парламентом та провести консультації з зацікавленими 

сторонами (відповідальний: Міністерство розвитку громад і 

територій) жовтень 2022  

  

Затвердити методологію визначення спроможності 

територіальних громад (відповідальний: Міністерство 

розвитку громад і територій) листопад 2022  

  

Доопрацювати законопроект №4664 у Комітеті та внести його 

на повторне І читання (відповідальний: Міністерство 

розвитку громад і територій 

жовтень - листопад 

2022  

  

Ухвалити законопроект №4664 про порядок вирішення 

питань адміністративно-територіального устрою за основу в І 

читанні (відповідальний: Комітет ВРУ з питань державної 

влади, регіонального розвитку, місцевого самоврядування та 

містобудування) грудень 2022  

 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 

 

4.1.2. Забезпечити формування 

територіальних громад на 

основі оновлених критеріїв 

спроможності функціонування 

ОМС 

Здійснити моделювання конфігурації територіальних громад 

на основі оновлених критерії спроможності (відповідальні: 

Міністерство розвитку громад і територій) Січень-лютий 2023  

  

Ухвалити законопроєкт №4664 про порядок вирішення 

питань адміністративно-територіального устрою в ІІ читанні і 

в цілому (відповідальний: Комітет ВРУ з питань державної 

влади, регіонального розвитку, місцевого самоврядування та 

містобудування) березень 2023  

  

Провести регіональні обговорення проєктів конфігурацій 

оновлених територіальних громад (відповідальне: 

Міністерство розвитку громад і територій) 

Березень-квітень 

2023  

  

Запропонувати оновлені адміністративні центри та території 

територіальних громад (відповідальний: уточнюється, Травень 2023  
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оскільки залежить від фінальної редакції законопроєкту 

№4664) 

  

Затвердити зміни до конфігурації територіальних громад 

України (*не є підставою для проведення позачергових 

виборів - місцеві вибори відбуваються планово в 2025 році) 

(відповідальний: уточнюється, оскільки залежить від 

фінальної редакції законопроєкту №4664) липень 2023  

     

 

4.1.3. Внести зміни до переліку 

районів відповідно до 

вимірюваних критеріїв дієвості 

функціонування ТО ЦОВВ та 

РДА 

Здійснити збір та аналіз даних щодо дієвості функціонування 

районних державних адміністрацій та ТО ЦОВВ в умовах 

воєнного стану (відповідальний: Секретаріат Кабінету 

Міністрів України) 

Жовтень-листопад 

2022 
Підгрупа: 

реформуван

ня 

ОДА,РДА   

Розробити методологію оцінки дієвості функціонування РДА 

та ТО ЦОВВ (Мінрегіон) січень 2023 

  

Здійснити моделювання конфігурації оновлених районів з 

огляду на безпекові загрози та потребу дієвого здійснення 

виконавчої влади на території  (відповідальне: Міністерство 

розвитку громад і територій) березень 2023  

  

Погодити оновлену конфігурацію районів України з усіма 

зацікавленими сторонами та внести її на розгляд Верховної 

Ради України (відповідальний: Міністерство розвитку громад 

і територій) квітень 2023  

  

Розглянути на засіданні профільного парламентського 

комітетому з урахуванням зауважень і пропозицій народних 

депутатів України (відповідальний: Комітет ВРУ з питань 

державної влади, регіонального розвитку, місцевого 

самоврядування та містобудування) травень -квітень 2023  

  

Затвердити оновлений акт про ліквідацію і утворення районів 

за основу і в цілому (відповідальний: Верховна Рада України) липень  2023  

  

Ухвалити підзаконні нормативно-правові документи, зокрема 

розпорядження про реорганізацію та утворення районних 

державних адміністрацій (Відповідальна: Міністерство 

розвитку громад і територій) грудень 2023  

 Етап 3: 01/2026 – 12/2032 
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4.1.4. Запровадити 

інформаційно-аналітичну 

систему моніторингу 

статистичних та 

адміністративних показників 

територіальних громад, районів 

і регіонів 

Проаналізувати доцільність виділення окремої системи або 

удосконалення інформаційно-аналітичної системи Головного 

ситуаційного центру країни «СОТА» (ІАС «СОТА») 

(відповідальний: Апарат РНБО України)  2026  

  

Розробити концепцію впровадження інформаційно-

аналітичної системи моніторингу спроможності громад, 

районів і регіонів (відповідальне: Міністерство розвитку 

громад і територій) 2026  

  

Затвердити необхідні підзаконні нормативно-правові акти 

(відповідальний: Кабінет Міністрів України) 2026  

  

Закупити необхідне інформаційно-програмне забезпечення 

системи моніторингу спроможності громад (відповідальні: 

донори) 2027  

  

Запустити пілотний проєкт з функціонування системи 

моніторингу спроможності громад, районів і регіонів 

(відповідальне: Міністерство цифрової трансформації 

України) 2028  

  

Удосконалити систему «ДІЯ» з метою запровадження 

можливості для громадян слідкувати за  показниками 

функціонування громад, районів і регіонів в режимі реального 

часу (відповідальне: Міністерство цифрової трансформації 

України) 2028  

  

Доопрацювати і масштабувати систему моніторингу 

спроможності з огляду на зворотній зв’язок від користувачів 

(відповідальне: Міністерство цифрової трансформації 

України) 2030  

 

 

4.2. Закріпити розподіл повноважень органів місцевого самоврядування на всіх рівнях адміністративно-територіального устрою, а  

також між органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади, передбачивши достатній фінансовий ресурс 

для їх виконання 

 

 Етап 1: 06/2022 – 12/2022 
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4.2.1. Напрацювати критерії і 

методологію розмежування 

повноваження та виявити 

невідповідності у забезпеченні 

їх фінансуванням 

Визначити критерії (принципи),гарантії, методологію,  

делегування (розмежування) державою повноважень 

місцевому самоврядуванню, переліку повноважень з метою їх 

законодавчого закріплення  (відповідальне: Міністерство 

розвитку громад і територій) 

Липень - листопад 

2022  

  

Доопрацювання законопроектів № 6281 та № 6282 з метою 

визначення вичерпного розмежування повноважень органів 

місцевого самоврядування на всіх рівнях адміністративно-

територіального устрою, а  також між органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої влади та 

внести оновлену (єдину) редакцію на повторне І читання 

(відповідальний: Міністерство розвитку громад і територій) жовтень 2022  

  

Затвердити оновлений законопроект (на основі урядових 

проектів № 6281 та № 6282) про розмежування повноважень в 

І читанні (відповідальне: Міністерство розвитку громад і 

територій) грудень 2022  

  

Розробка методологічних рекомендацій контролю за 

видатками Державного бюджету на делеговані повноваження 

(Відповідальний: Міністерство фінансів) Грудень 2022  

 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 

 

4.2.2. Привезти джерела 

доходів місцевого бюджету до 

природи повноважень 

місцевого самоврядування 

Затвердити державні стандарти (вимоги) і нормативи в 

описовому та вартісному вигляді за кожним із делегованих 

державою місцевому самоврядуванню повноважень у 

розрахунку на середньостатистичну адміністративно-

територіальну одиницю, з метою належного фінансового 

забезпечення делегованих повноважень.  Лютий 2023  

  

Розрахувати обсяг закріплених доходів на виконання 

делегованих повноважень (Міністерство розвитку громад і 

територій спільно з Міністерством фінансів) Травень 2023  

  

Здійснити аналіз наявного фінансового забезпечення кожного 

повноважень (відповідальний: Кабінет Міністрів  України) Червень-липень 2023  

  

Провести консультації з усіма зацікавленими сторонами щодо 

законопроєкту про розмежування повноважень 

(відповідальне: Міністерство розвитку громад і територій) 

Травень-серпень 

2023  
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Розробити методологію розрахунку вартості повноважень 

(відповідальне: Кабінет Міністрів України)  Листопад 2023  

  

Забезпечити ухвалення оновленого законопроекту в ІІ читанні 

(відповідальний: Комітет ВРУ з питань державної влади, 

регіонального розвитку, місцевого самоврядування та 

містобудування) 

Вересень-грудень 

2023  

 

4.2.3. Зараховувати частину 

податку на доходи фізичних 

осіб до місцевих бюджетів за 

місцем реєстрації місця 

проживання фізичної особи – 

платника податку 

Забезпечити ефективну роботу робочої групи з питань ПДФО 

на рівні Комітету з питань бюджету  (відповідальний: Комітет 

ВРУ з питань державної влади, регіонального розвитку, 

місцевого самоврядування та містобудування) Вересень 2022  

  

Напрацювати модель зарахування ПДФО в бюджети 

місцевого самоврядування (відповідальний: Комітет ВРУ з 

питань фінансів, податкової та митної політики)  

Листопад 2022-

лютий 2023  

  

Ухвалення законопроєкту про зміну місця зарахування ПДФО 

(відповідальна: Верховна Рада України) 

Травень-червень 

2023  

  

Затвердити необхідні підзаконні нормативно-правові акти 

(відповідальний: Кабінет Міністрів України) 

Серпень-жовтень 

2023  

 

4.2.4. Вдосконалити систему 

(формулу) фінансового 

вирівнювання з метою 

зменшення диспропорцій та 

збереження зацікавленості у 

нарощені закріплених доходів 

Дослідити питання недосконалості поточної системи 

фінансового вирівнювання, особливо на фоні криз 

(відповідальні: Міністерство фінансів спільно з 

Міністерством розвитку громад і територій) грудень  2023  

  

Розробити зміни до формули фінансового вирівнювання 

(відповідальне: Міністерство розвитку громад і територій 

спільно з Міністерством фінансів) 2024  

  

Забезпечити розгляд проєкту парламентским комітетом з 

питань бюджету (відповідальне: Комітет ВРУ з питань 

державної влади, регіонального розвитку, місцевого 

самоврядування та містобудування)  2024  

  Ухвалення закону (відповідальна: Верховна Рада України)  2025  

  

Затвердити необхідні підзаконні нормативно-правові акти 

(*не є підставою для проведення позачергових виборів - 2025  
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місцеві вибори відбуваються планово в 2025 році) 

(відповідальний: Кабінет Міністрів України) 

     

 Етап 3: 01/2026 – 12/2032 

 

4.2.5. Зняти обмеження щодо 

регулювання власних доходів 

МС 

Розробка концепції поетапного посилення фінансової 

спроможності і самостійності територіальних громад 

(відповідальний: Міністерство розвитку громад і територій 

спільно з Міністерством фінансів) 2026  

  

Розробка законопроекту щодо лібералізацію фінансового 

контролю за власними доходами місцевого самоврядування 

(відповідальний: Міністерство розвитку громад і територій) 2026  

  

Погодження законопроєкту з усіма зацікавленими сторонами 

(Відповідальний: Комітет ВРУ з питань державної влади, 

регіонального розвитку, місцевого самоврядування та 

містобудування) 2026  

  

Ухвалення законопроєкту (відповідальний: Верховна Рада 

України) 2027  

  

Затвердити необхідні підзаконні нормативно-правові акти 

(відповідальний: Кабінет Міністрів України) 2028  

 

4.2.6. Встановити методологію 

прямого розрахунку видатків 

на доручені повноваження 

Розробити методологію прямого розрахунку видатків на 

доручені повноваження (відповідальне: Міністерство фінансів 

України) 2027  

  

Узгодити методологію із зацікавленими сторонами 

(відповідальне: Міністерство фінансів України) 2027  

  

Затвердити методологію (відповідальний: Кабінет Міністрів 

України) 2028  

 

 

4.3. Запровадити дієву та гнучку систему підготовки та просування персоналу, сформувати привабливі та сприятливі умови роботи на 

публічній службі та її престиж 

 

 Етап 1: 06/2022 – 12/2022 

 

4.3.1. Зміна парадигми 

професійного розвитку 

публічних службовців 

Ухвалення законопроекту №6504 про службу в органах 

місцевого самоврядування в І читанні за основу 

(відповідальна: Комітет ВРУ з питань державної влади, серпень 2022  
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регіонального розвитку, місцевого самоврядування та 

містобудування) 

  

Розроблення дорожньої карти впровадження  управління 

результативністю службової діяльності (на основі KPI) в 

ОМС, врахування особливостей оцінювання виборних посад 

(відповідальне: Національне агентство з питань державної 

служби) вересень 2022  

  

Оновлення Стратегії реформування державного управління 

України на 2022-2025 роки (відповідальне: Кабінет Міністрів 

України )  листопад 2022  

  

Ухвалення законопроекту №6504 про службу в органах 

місцевого самоврядування в ІІ читанні і в цілому 

(Відповідальний: Комітет ВРУ з питань державної влади, 

регіонального розвитку, місцевого самоврядування та 

містобудування) грудень 2022  

 

4.3.2. Формування відкритої та 

прозорої інформації щодо 

корпусу публічної служби  

Розробка форми та механізму збору інформації про кількісний 

та якісний склад публічних службовців, постійного 

моніторингу змін (відповідальне: Національне агентство з 

питань державної служби) 

Липень - серпень 

2022  

  Погодження форми і механізмів з зацікавленими сторонами Вересень 2022  

  

Прийняття рішення щодо збору та публікації результатів 

такого моніторингу, в тому числі вибір ресурсу, на якому 

міститиметься зібрана інформація у відкритому доступі 

Жовтень - грудень 

2022  

     

 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 

  

Розробка та затвердження актів Кабінету Міністрів і 

центральних органів виконавчої влади, прийняття яких 

необхідно здійснити для реалізації положень законопроекту 

№6504 (відповідальний: Національне агентство з питань 

державної служби) Січень-травень 2023  

 

4.3.3. Впровадження 

інтегрованої системи 

управління людськими 

ресурсами в системі служби в 

ОМС 

Впровадження ІТ рішення для моніторингу за кількісними і 

якісними змінами складу корпусу публічних службовців 

(відповідальне: Національне агентство з питань державної 

служби) Травень 2023  
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Формування дорожньої карти впровадження інтегрованої 

системи управління людськими ресурсами (відповідальне: 

Національне агентство з питань державної служби)         Вересень 2023  

  

Підготовка нормативно-правової бази для розробки та 

впровадження інтегрованої системи управління людськими 

ресурсами (відповідальне: Національне агентство з питань 

державної служби) 2024  

  

Робота щодо розробки модулю для ОМС в  інтегрованій 

системі управління людськими ресурсами (відповідальне: 

Національне агентство з питань державної служби) 2024  

 

4.3.4. Формування відкритої та 

справедливої конкурсної 

процедури  

Підготовка концепції роботи Єдиного порталу вакансій 

публічної служби та дорожньої карти його впровадження 

(відповідальне: Національне агентство з питань державної 

служби) Жовтень 2023  

  

Узгодження підходу з усіма зацікавленими сторонами 

(відповідальне: Національне агентство з питань державної 

служби) Грудень  2023  

  

Напрацювання відповідного ІТ-рішення (окремого модулю) 

для ОМС на Єдиному порталі вакансій публічної служби 2024  

  

Популяризація порталу та проведення навчання для його 

користувачів 2024  

  

Запровадження використання Єдиного порталу вакансій 

публічної служби під час конкурсного відбору в 

ОМС(відповідальне: Національне агентство з питань 

державної служби) 2025 

 

 

 

4.3.5. Запровадження сучасних 

інструментів управління 

персоналом в системі 

службовців місцевого 

самоврядування 

Надання методичної підтримки, розробка відповідної 

методології щодо впровадження сучасних інструментів 

управління персоналом 

 Січень - грудень 2023  

  

Проведення серії навчальних та інформаційних заходів з 

керівництвом органів місцевого самоврядування та 

працівниками, які відповідають за управління персоналом в 2024  
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ОМС щодо новацій в сфері служби в органах місцевого 

самоврядування 

  

Ребрендинг кадрових служб в служби управління персоналом, 

змінна цінностей та підходів до управління персоналом в 

органах місцевого самоврядування.  2024  

  

Підготовка та впровадження HR-стратегій в органах 

місцевого самоврядування 

 2025  

  

Посилення ролі та спроможності служб управління 

персоналом, їх авторитету, впливу на ефективність роботи 

органів місцевого самоврядування 2025  

 

4.3.6. Створення дієвої та 

гнучкої системи професійного 

навчання, що відповідає 

запитам публічних службовців 

та швидко реагує на потреби 

розвитку територіальних 

громад 

 

Підготовка концепції розвитку системи професійного 

навчання публічних службовців, що міститиме шляхи 

узгодження існуючої системи відповідно до існуючих 

викликів березень 2023  

  

Розробка нормативно-правових актів, що врегулюють 

питання зміни парадигми професійного розвитку публічних 

службовців грудень 2023  

  

Налагодження взаємодії з усіма провайдерами освітніх послуг 

у сфері професійного навчання посадових осіб місцевого 

самоврядування, зокрема реєстрація на Порталі управління 

знаннями провайдерів та посадових осіб місцевого 

самоврядування 2024  

  

Розроблення концепції популяризації системного та 

постійного професійного розвитку посадових осіб місцевого 

самоврядування та формування культури самонавчання на 

публічній службі 2024  

  

Створення реєстру типових програм підвищення кваліфікації 

для посадових осіб місцевого самоврядування та постійна 

актуалізація переліку напрямів, тем (реагування на потребу в 

нових компетентностях та знаннях, які необхідні для 2025  
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ефективної роботи та реалізації нових завдань), за якими 

мають навчатися публічні службовці 

 Етап 3: 01/2026 – 12/2032 

 

4.3.7. Забезпечення легкого 

переходу з органів місцевого 

самоврядування до державних 

органів і навпаки 

Розробка концепції єдиного «публічного службовця» та плану 

заходів із її впровадження (відповідальне: Національне 

агентство з питань державної служби) 2026  

  

Розробка законопроєкту про засади публічної служби в 

Україні (Кодекс публічної служби) (відповідальне: 

Національне агентство з питань державної служби) 2026  

  

Узгодження законопроекту про засади публічної служби в 

Україні з ключовими зацікавленими сторонами 

(відповідальне:  Національне агентство з питань державної 

служби) 2027  

  

Затвердження стандартів диференційованого підходу до 

управління персоналом в структурі публічної служби 

(відповідальне: Національне агентство з питань державної 

служби) 2027  

  

Ухвалення законопроекту про засади публічної служби в 

Україні (Відповідальний: Комітет ВРУ з питань державної 

влади, регіонального розвитку, місцевого самоврядування та 

містобудування) 2028  

  

Розробка та затвердження актів Кабінету Міністрів і 

центральних органів виконавчої влади, прийняття яких 

необхідно здійснити для реалізації положень закону про 

засади публічної служби в Україні (відповідальний: 

Національне агентство з питань державної служби)  2029  

 

4.3.8. Формування 

сприятливого бренду 

роботодавця в особі місцевого 

самоврядування 

Розробка стратегії покращення взаємодії та довіри до 

публічних службовців (відповідальне: Національне агентство 

з питань державної служби) 2027  

  

Проведення комунікаційної кампанії зі створення 

позитивного образу публічного службовця (відповідальне: 

Національне агентство з питань державної служби) 2027  
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Проведення роз’яснювальної компанії з розвінчання міфів 

про публічну службу і публічних  службовців (відповідальне: 

Національне агентство з питань державної служби) 2027  

  

Розміщення на Єдиному порталі вакансій публічної служби 

усіх вакансій державних органів та органів місцевого 

самоврядування, в тому числі забезпечення взаємодії з 

кандидатами через портал, розміщення актуальної інформації 

про систему публічної служби, її роль, цінності та завдання 2028  

 

4.3.9. Впровадження 

інтегрованої системи 

управління людськими 

ресурсами в системі служби в 

ОМС 

 

Впровадження інтегрованої системи управління людськими 

ресурсами в системі служби в повсякденну діяльність ОМС 

(відповідальне: Національне агентство з питань державної 

служби) 2030  

 

 

4.4. Удосконалити виборчу систему місцевих виборів (підстави непроведення через відсутність належного рівня безпеки та підстави 

призначення позачергових місцевих виборів) 

 

 Етап 1: 06/2022 – 12/2022 

  

Розробити концепцію поступового удосконалення виборчого 

законодавства в частині місцевих виборів  (Відповідальна: 

Комітет ВРУ з питань державної влади, регіонального 

розвитку, місцевого самоврядування та містобудування) 

Липень-вересень 

2022  

 

4.4.1. Розробити  критерії та 

порядок неможливості 

проведення місцевих виборів в 

окремих територіях у зв’язку з 

бойовими діями або воєнною 

загрозою 

Напрацювати законопроєкт про критерії та порядок 

неможливості проведення місцевих виборів в окремих 

територіях України (Відповідальна:  Комітет ВРУ з питань 

державної влади, регіонального розвитку, місцевого 

самоврядування та містобудування) Серпень 2022  

  

Погодити законопроєкт з усіма зацікавленими сторонами 

(Відповідальний:  Комітет ВРУ з питань державної влади, 

регіонального розвитку, місцевого самоврядування та 

містобудування) Вересень 2022 
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Ухвалити законопроєкт (відповідальна: Комітет ВРУ з питань 

державної влади, регіонального розвитку, місцевого 

самоврядування та містобудування) Жовтень 2022  

  

Розробити підзаконні нормативно-правові документи 

(Відповідальна: Центральна виборча комісія) Грудень 2022  

 

4.4.2. Перегляд строків 

проведення та розширення 

підстав призначення 

позачергових місцевих виборів 

Здійснити польове дослідження доцільності проведення 

місцевих виборів на територіях, де велись бойові дії 

(відповідальні: Центральна виборча комісія) Липень 2022  

  

Напрацювати альтернативні варіанти щодо строків 

проведення позачергових місцевих виборів (відповідальні: 

Центральна виборча комісія) Серпень 2022  

  

Розробити законопроєкт і погодити його із зацікавленими 

сторонами (Відповідальна: Центральна виборча комісія) 

Вересень - жовтень 

2022  

  

Ухвалити законопроєкт (Відповідальний: Комітет ВРУ з 

питань державної влади, регіонального розвитку, місцевого 

самоврядування та містобудування) грудень 2022   

 

 

4.4.3. Удосконалити  виборчу 

систему на місцевих виборах, 

що  забезпечить належне 

представництво територій 

територіальних громад 

Здійснити моделювання застосування виборчої системи з 

урахуванням  конфігураціях оновлених територіальних 

громад (відповідальні: Центральна виборча комісія) Січень-березень 2023  

  

Напрацювати критерії застосування виборчих систем під час 

виборів на місцевому рівні (відповідальні: Центральна 

виборча комісія) 

Квітень – травень 

2023  

  

Розробити законопроєкт про удосконалення виборчої системи 

на місцевому рівні (завчасно до чергових місцевих виборів) 

(відповідальний: Комітет ВРУ з питань державної влади, 

регіонального розвитку, місцевого самоврядування та 

містобудування) 

Червень-серпень 

2023  

  

Погодити законопроєкт з зацікавленими сторонами  

(Відповідальна: Центральна виборча комісія) 

Вересень-жовтень 

2023  
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Ухвалити законопроєкт (відповідальний: Комітет ВРУ з 

питань державної влади, регіонального розвитку, місцевого 

самоврядування та містобудування) 

Листопад-грудень 

2023  

  

Розробити підзаконні нормативно-правові документи 

(Відповідальна: Центральна виборча комісія) 2024  

 

4.4.4. Утворення та 

функціонування виборчих 

комісій, зокрема ДВК та ТВК 

(порядок формування, 

забезпечення приміщеннями, 

створення тимчасових 

приміщень для голосування, 

професіоналізація членів 

виборчих комісій) 

Напрацювати концепцію професійного розвитку 

(деполітизації) членів виборчих комісій на регіональному та 

субрегіональному рівні (відповідальні: Центральна виборча 

комісія) 

 

Квітень - травень 

2023 року 

 

 

  

  

Розробити проект закону щодо удосконалення порядку 

формування виборчих комісій на місцевих виборах і 

професіоналізації членів відповідних комісій (Відповідальна: 

Центральна виборча комісія) 

Травень - червень 

2023 року  

  

Ухвалити законопроєкт (відповідальний: Комітет ВРУ з 

питань державної влади, регіонального розвитку, місцевого 

самоврядування та містобудування) Вересень 2023 року  

 

4.4.5 Удосконалення порядку 

фінансування проміжних 

місцевих виборів 

 

Розробити проект закону щодо удосконалення порядку 

фінансування проміжних місцевих виборів (Відповідальна: 

Комітет ВРУ з питань державної влади, регіонального 

розвитку, місцевого самоврядування та містобудування) Серпень 2023 року  

  

Погодити законопроєкт з зацікавленими сторонами 

(відповідальна: Центральна виборча комісія) Вересень 2023 року  

  

Ухвалити законопроєкт (відповідальний: Комітет ВРУ з 

питань державної влади, регіонального розвитку, місцевого 

самоврядування та містобудування) Жовтень 2023  

 

4.4.6 Забезпечення участі 

громадян України  в місцевих 

виборах 

Запровадження єдиних стандартів обліку кількості населення 

територіальних громад, з урахуванням тимчасовості 

внутрішнього переміщення, цензу осілості, маятникової 

липень - вересень 

2022  
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міграції населення тощо (відповідальне: Міністерство 

розвитку громад і територій) 

  

Розробити законопроєкт про механізм визначення належності 

особи до певної територіальної громади для  цілей участі в 

управлінні місцевими справами (відповідальне: Міністерство 

розвитку громад і територій) 

жовтень-грудень 

2022  

  

Провести дослідження стану внутрішнього переміщення 

населення всередині держави (у розрізі регіонів, у розрізі 

потенціалу до повернення тощо) (відповідальне: Міністерство 

розвитку громад і територій) 

Січень  - березень 

2023 року  

  

Погодити законопроєкт про механізм визначення належності 

особи до певної територіальної громади для  цілей участі в 

управлінні місцевими справами з усіма зацікавленими 

сторонами (відповідальне: Міністерство розвитку громад і 

територій) лютий-травень 2023  

  

Ухвалити законопроєкт про механізм визначення належності 

особи до певної територіальної громади для  цілей участі в 

управлінні місцевими справами (відповідальне: Комітет ВРУ 

з питань державної влади, регіонального розвитку, місцевого 

самоврядування та містобудування) листопад 2023  

  

Розробити законопроєкт про забезпечення участі громадян 

України в місцевих виборах  (відповідальне: Комітет ВРУ з 

питань державної влади, регіонального розвитку, місцевого 

самоврядування та містобудування) грудень 2023  

  

Погодити законопроєкт про забезпечення участі громадян 

України в місцевих виборах з усіма зацікавленими сторонами 

(відповідальне: Комітет ВРУ з питань державної влади, 

регіонального розвитку, місцевого самоврядування та 

містобудування) 2024  

  

Ухвалити законопроєкт про забезпечення участі громадян 

України в місцевих виборах (відповідальне: Комітет ВРУ з 

питань державної влади, регіонального розвитку, місцевого 

самоврядування та містобудування) 2024  

 Етап 3: 01/2026 – 12/2032 
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4.4.7. Аналіз практики 

застосування нового виборчого 

законодавства під час місцевих 

виборів і подальше 

вдосконалення Виборчого 

кодексу та інших відповідних 

законів 

 

Здійснити дослідження ефективності виборчої системи на 

місцевих виборах (відповідальні: Центральна виборча 

комісія) 

 

 

2026 

 

  

  

Провести аналіз практики застосування нової виборчої 

системи на місцевих виборах і узагальнити її (Відповідальна: 

Центральна виборча комісія) 2026  

  

Розробити законопроєкт щодо удосконалення виборчого 

законодавства за результатами проведених досліджень  

(Відповідальна: Центральна виборча комісія) 2027  

  

Погодити законопроєкт із зацікавленими сторонами 

(Відповідальна: Центральна виборча комісія) 2027  

  

Ухвалити законопроект (відповідальний: Комітет ВРУ з 

питань державної влади, регіонального розвитку, місцевого 

самоврядування та містобудування) 

2028 

  
 

 

 

5 Список загальнонаціональних проектів на виконання завдання з пункту 4 (для відповідного завдання) 
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ки 
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ня 
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ефект  

(вплив 

на ВВП, 

бюджет, 

зайнятіс

ть 

тощо) 

Головний 

відповідальний 

орган державної 

влади 

Орієнтовн

а потреба 

у 

фінансува

нні (млн. 

грн) 

Пропоновані 

джерела 

фінансування 

Необхідне 

нормативно-правове 

забезпечення 

Суміжна сфера 

регулювання права 

ЄС (загальний 

коментар) 

Ім'я та 

прізвиз

ще 

подавача 

пропози

ції 

Стату

с 

проек

ту в 

групі 
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5.1 
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рмац

ійно-

аналі

тичн

ої 

сист

еми 

моні

тори

нгу 

соціа

льни

х, 

екон

оміч

них, 

куль

турн

их, 

гума

нітар

них, 

демо

граф

ічни

х 

пока

зникі

в, в 

тому 

числі 

щод

о 

спро

мож

Наявність 

актуально

ї 

інформаці

ї про 

показники 

життєдіял

ьності 

держави 

на різних 

рівнях, 

від 

громади 

до 

регіону, в 

режимі 

реального 

часу 

допомагат

име 

вживати 

обґрунтов

аних 

заходів 

стимулюв

ання і 

державної 

підтримки

, задля 

відновлен

ня і 

стрімкого 

розвитку 

України 

Уповно

важені 

особи 

1469 

територ

іальних 

громад і 

місто 

Київ, 

136 

районів 

та 24 

області 

й 

Автоно

мна 

Республ

іка 

Крим на 

постійні

й основі 

(щотиж

ня) 

вимірю

ють і 

інтеракт

ивно 

оновлю

ють за 

визначе

ною 

матрице

ю 

показни

ки 

функціо

нування 

відповід

них 

територ

ій і 

адмініст

ративни

Скороче

ння 

бюджет

них 

видатків 

на 

утриман

ня 

публічн

ого 

сектору 

– 

чиновни

ків. 

 

Таргето

вана і 

вимірюв

ана 

державн

а 

політик

а 

розвитк

у 

держави

. 

 

Стимул

ювання 

стрімко

го 

розвитк

у 

територі

й та 

фокусов

ані 

заходи 

впливу 

у 

депреси

вних 

Міністерство 

розвитку 

громад і 

територій 

спільно з 

Міністерством 

цифрової 

трансформації 

України 

Видатки 

за 

рахунок 

міжнарод

ної – 

технічної 

допомоги 

Рада Європи 

(Децентралізація 

і реформа 

місцевого 

самоврядування 

в Україні), 

USAID (Проєкт 

HOVERLA/DOB

RE), 

Швейцарська 

конфедерація, 

Проект 

«Підтримка 

децентралізації в 

Україні» 

(DESPRO) 

Постанова Кабінету 

Міністрів «Про 

впровадження 

інформаційно-

аналітичної системи 

моніторингу 

спроможності громад, 

районів і регіонів – 

територій України» 

 

 

Євростат (організація 

в системі 

Європейської Комісії) 

і стандарти 

статистики ЄС 

(Номенклатура 

територіальних 

одиниць для цілей 

статистики / NUTS) 

 

Угода про Асоціацію 

з ЄС. Сектор 

«Статистика». 

Зобов'язання №385 

«Наближення 

українського 

законодавства у сфері 

статистики до 

законодавства ЄС» та 

Зобов'язання №386 

«Наближення 

статистичної 

методології до 

методології ЄС» 0 

 В 

розро

бці 
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ності 

тери

торіа

льни

х 

гром

ад, 

райо

нів і 

обла

стей 

х 

одиниц

ь 

регіонах

. 

 

Зменше

ння 

дисбала

нсів у 

віддале

них 

куточка

х 

держави 

5.2 

Бага

торів

неви

й 

аналі

з і 

стру

ктур

ний 

пере

гляд 

повн

оваж

ень 

орга

нів 

публ

ічної 

влад

и 

всіх 

рівні

в та 

прог

алин 

в їх 

фіна

нсов

ому 

забез

Виявленн

я 

незабезпе

чених 

фінансови

ми 

ресурсами 

повноваж

ень (тобто 

викорінен

ня 

невикона

ння 

державно

ю 

зобов’яза

нь), що 

забезпечи

ть стрімке 

підвищен

ня довіри 

до 

держави і 

рівень 

правосвід

омості 

населення 

з 

виконанн

я 

норматив

У 

законод

австві 

України 

відсутні 

будь-які 

повнова

ження 

та 

законод

авчі 

зобов’яз

ання, 

які не 

забезпе

чені 

фінансо

вими 

ресурса

ми, 

тобто є 

такими, 

що a 

priori не 

є 

виконув

аними 

(«мертв

і» 

норми) 

Підвищ

ено 

ефектив

ність 

викорис

тання 

публічн

их 

ресурсів 

через 

чітке 

розумін

ня їх 

«вартос

ті» 

 

Підвищ

ено 

якість 

надання 

публічн

их 

послуг 

 

Підвищ

ено 

довіру 

до 

інструм

ентів 

управлі

Міністерство 

розвитку 

громад і 

територій 

спільно з 

Міністерство 

фінансів 

України 

Видатки 

за 

рахунок 

міжнарод

ної – 

технічної 

допомоги 

 

 

Проєкт 

«Супровід 

урядових 

реформ в 

Україні» 

(SURGe) в 

частині 

державної 

служби, Рада 

Європи 

(Децентралізація 

і реформа 

місцевого 

самоврядування 

в Україні) в 

частині служби 

в органах 

місцевого 

самоврядування 

Закон України «Про 

розмежування 

повноважень органів 

місцевого 

самоврядування» 

 

 

Лісабонська угода про 

внесення змін в Угоду 

про Європейський 

Союз й Угоду про 

заснування 

Європейської 

Спільноти, яка 

визначає 

розмежування 

повноважень між 

інституціями 

Європейського Союзу 

та державами-

членами ЄС.   

 В 

розро

бці 
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пече

нні 

но-

правових 

актів 

ння 

державо

ю   

5.3 

Пош

ирен

ня 

інтег

рова

ної 

сист

еми 

упра

влін

ня 

людс

ьким

и 

ресу

рсам

и на 

всі 

катег

орії 

та 

рівні 

служ

би в 

ОМ

С 

Монітори

нг 

кількісни

х і 

якісних 

показникі

в складу 

корпусу 

публічних 

службовці

в 

дозволить 

більш 

раціональ

но 

використо

вувати та 

розвивати 

компетен

цій, а 

також 

віднайти і 

застосува

ти 

приховані 

людські 

ресурси 

Запрова

джено 

ІТ 

систему 

управлі

ння 

людськ

ими 

ресурса

ми в 

публічн

ій 

сфері, 

де 

відобра

жений 

кадрови

й 

потенці

ал 

органів 

місцево

го 

самовря

дування 

всіх 

рівнів, 

судів, 

органів 

держав

ної 

влади і 

держав

них 

Одноча

сне 

скороче

ння 

видатків 

спожива

ння та 

підвище

ння 

ефектив

ності 

викорис

тання 

кожної 

гривні 

із 

видатків 

спожива

ння. 

 

Приско

рення 

процеду

р 

управлі

ння 

кадрови

м 

ресурсо

м 

держави

. 

 

 Національне 

агентство з 

питань 

державної 

служби спільно 

з Міністерством 

цифрової 

трансформації 

України 

Видатки 

за 

рахунок 

міжнарод

ної – 

технічної 

допомоги 

Проєкт 

«Супровід 

урядових 

реформ в 

Україні» 

(SURGe) в 

частині 

державної 

служби, Рада 

Європи 

(Децентралізація 

і реформа 

місцевого 

самоврядування 

в Україні) в 

частині служби 

в органах 

місцевого 

самоврядування 

Закон України «Про 

публічну службу в 

Україні»  

 

Постанова Кабінету 

Міністрів «Про 

впровадження 

інтегральної системи 

управління 

людськими ресурсами 

в публічній сфері» 

Стратегія управління 

людськими 

ресурсами1, 

затверджена 

Європейською 

Комісією 05 травня 

2022 року. 

 

Угода про Асоціацію 

з ЄС. Сектор «Діалог і 

співробітництво з 

питань внутрішніх 

реформ». Зобов'язання 

№2 «Проведення 

реформи державного 

управління, 

включаючи реформу 

державної служби». 0 

 В 

розро

бці 

 
1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_1783 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_1783
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органи 

всіх 

рівнів, 

зокрема 

спеціалі

зовані 

та 

вузькоп

рофільн

і органи 

Підвищ

ення 

привабл

ивості 

та 

їхньої 

орієнто

ваності 

на 

результ

ат, а не 

на 

процес 

в роботі 

публічн

их 

службов

ців  

п.п.                  0   

 

 

 

6 Необхідне нормативно-правове забезпечення 

№  підпункту 

з пункту 4 

Назва НПА 

до завдання з пункту 4 Зміст розробки/ змін НПА 

Орган державної влади, 

відповідальний за розробку/ 

змін НПА 

Термін 

розробки 

Гранич

на дата 

набран

ня 

чиннос

ті 

Статус 

НПА 

4.1. Оновити 

адміністратив

но-

територіальн

ий устрій з 

огляду на 

Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін 

Постанови Кабінету Міністрів 

України до від 8 квітня 2015 р. 

№214  «Про затвердження 

Методики формування 

Визначити оновлені критерії визначення 

спроможності територіальних громад в 

умовах перманентних криз 

Міністерство розвитку 

громад і територій 

вересень 

2022 
листоп

ад 2022 В плані 
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актуальні 

виклики, що 

постали 

перед 

місцевим 

самоврядуван

ням та 

місцевими 

органами 

виконавчої 

влади 

спроможних територіальних 

громад»   

Закон України «Про 

адміністративно-територіальний 

устрій України» 

Визначити процедури зміни конфігурацій 

територіальних громад, установити 

визначення адміністративно-територіальних 

одиниць, скасувати Указ Президії Верховної 

Ради УРСР N 1654-X  «Про порядок 

вирішення питань адміністративно-

територіального устрою Української РСР» від 

12 березня 1981 року                                                   

Комітет Верховної Ради 

України з питань державної 

влади, регіонального 

розвитку, місцевого 

самоврядування та 

містобудування 

жовтень 

2022 

березен

ь 2023 

Зареєстрова

ний у 

Верховній 

Раді 

України  за 

№№4664 

від 

28.01.2021 

(очікує на 

повторне І 

читання) 

Розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про 

визначення адміністративних 

центрів та територій 

територіальних громад»  

(може коригуватись в 

залежності від фінальної 

редакції законопроєкту №4664) 

Оновити адміністративно-територіальний 

устрій базового рівня 

Міністерство розвитку 

громад і територій 

травень 

2023 

липень 

2023 В плані  

Постанова Верховної Ради 

України «Про ліквідацію і 

утворення районів» 

Оновити адміністративно-територіальний 

устрій субрегіонального рівня 

Комітет Верховної Ради 

України з питань державної 

влади, регіонального 

розвитку, місцевого 

самоврядування та 

містобудування 

квітень 

2023 

липень  

2023 В плані  

Розпорядження Кабінету 

Міністрів України “Про 

реорганізацію та утворення 

районних державних 

адміністрацій” 

Забезпечити реорганізацію та утворення 

районних державних адміністрацій, а також 

територіальних органів ЦОВВ в оновлених 

конфігураціях районів України (територіальна 

юрисдикція) 

Міністерство розвитку 

громад і територій 

серпень 

2023 

жовтен

ь 2023 В плані 

Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про впровадження 

інформаційно-аналітичної 

системи моніторингу 

спроможності громад» 

Запровадити загальнодержавну систему 

моніторингу спроможності громад 

Міністерство розвитку 

громад і територій спільно з 

Міністерством з цифрової 

трансформації 2026 2030 В плані 
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4.2. 

Закріпити 

розподіл 

повноважень 

органів 

місцевого 

самоврядуван

ня на всіх 

рівнях 

адміністратив

но-

територіальн

ого устрою, а  

також між 

органами 

місцевого 

самоврядуван

ня і 

місцевими 

органами 

виконавчої 

влади, 

передбачивш

и достатній 

фінансовий 

ресурс для їх 

виконання 

 

 

Закон України «Про 

розмежування повноважень 

органів місцевого 

самоврядування» 

(доопрацьована редакція на 

основі урядових законопроектів 

№ 6281 та № 6282) 

Закріпити на законодавчому рівні розподіл на 

власні і делеговані повноваження місцевого 

самоврядування 

Міністерство розвитку 

громад і територій 

грудень 

2022 

груден

ь 2023 В плані 

Закон України «Про внесення 

змін до Бюджетного кодексу 

України щодо удосконалення 

системи (формули) фінансового 

вирівнювання в місцевому 

самоврядуванні» 

Зменшення диспропорцій та збереження 

зацікавленості у нарощені закріплених 

доходів місцевого самоврядування Міністерство фінансів лютий 2023 

серпен

ь 2023 В плані 

Закон «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України 

щодо зарахування податку на 

доходи фізичних осіб до 

місцевих бюджетів за місцем 

реєстрації місця проживання 

фізичної особи – платника 

податку» 

Визначити більш справедливу систему 

нарахування місцевих податків від громадян 

за місцем їх життєвого 

Комітет з питань фінансів, 

податкової та митної 

політики 

листопад 

2022 

жовтен

ь 2023 В плані 

Закон «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України 

щодо лібералізацію фінансового 

контролю за власними доходами 

місцевого самоврядування» 

Зняти обмеження щодо регулювання власних 

доходів місцевого самоврядування 

Міністерство розвитку 

громад і територій 2026 2027 В плані 

Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про методологію 

прямого розрахунку видатків на 

доручені повноваження» 

Визначити однозначну вартість доручених 

повноважень з метою їх належного 

фінансового забезпечення Міністерство фінансів 2027 2028 В плані 

Внести зміни до Розпорядженя 

Кабінету Міністрів України від 

21 липня 2021 р. «Деякі питання 

реформування державного 

управління України»  

Оновити Стратегію реформування 

державного управління України на 2022-2025 

роки 

Національне агентство з 

питань державної служби 

вересень 

2022 

листоп

ад 2022 В плані 

4.3. 

Запровадити 

дієву та 

гнучку 

систему 

підготовки та 

Закон України «Про службу в 

органах місцевого 

самоврядування» 

Приведення правового статусу, гарантій 

службовців ОМС у відповідність зі 

стандартами державної служби 

Комітет Верховної Ради 

України з питань державної 

влади, регіонального 

розвитку, місцевого 

самоврядування та 

містобудування 

серпень 

2022 

груден

ь 2022 

Зареєстрова

ний у 

Верховній 

Раді 

України за 

№6504 від 
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просування 

(підвищення 

кваліфікації) 

персоналу, 

сформувати 

привабливі та 

сприятливі 

умови роботи 

на публічній 

службі та її 

престиж 

05.01.2022 

(наразі 

очікує на 

рішення 

Комітету і 

ухвалення в 

І читанні) 

 

Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про впровадження 

інтегрованої системи управління 

людськими ресурсами» 

Запровадження сучасних інструментів 

управління персоналом в системі службовців 

місцевого самоврядування 

Національне агентство з 

питань державної служби 

вересень 

2023 2024 В плані 

 

Закон Про засади публічної 

служби в Україні” (Кодекс 

публічної служби) 

Забезпечення уніфікованої стандартизованої 

публічної служби в Україні, яка передбачає 

легкий перехід публічних службовців між 

рівнями органів місцевого самоврядування і 

державних органів влади 

Національне агентство з 

питань державної служби 2026 2028 В плані 

 

Наказ Національного агентства з 

питань державної служби «Про 

покращення взаємодії та довіри 

до публічних службовців  

Формування сприятливого бренду 

роботодавця в особі місцевого 

самоврядування та сприятливого 

позиціювання публічного службовця серед 

населення 

Національне агентство з 

питань державної служби 2027 2027 В плані 

 

Закон України «Про внесення 

змін до Виборчого кодексу 

України щодо уточнення 

критеріїв неможливості 

проведення місцевих виборів в 

окремих територіях України» 

Визначити однозначні критерії неможливості 

проведення місцевих виборів в окремих 

територіях у зв’язку з бойовими діями або 

воєнною загрозою Центральна виборча комісія 

серпень 

2022 

жовтен

ь 2022 В плані 

 

4.4. 

Удосконалит

и виборчу 

систему 

місцевих 

виборів 

(підстави 

непроведення 

через 

Закон «Про внесення змін до 

Виборчого кодексу України 

щодо зменшення строків 

проведення та розширення 

підстав призначення 

позачергових місцевих виборів» 

Удосконалити правові підстави призначення 

позачергових виборів у зв’язку з наслідками 

воєнного стану в Україні 

Комітет Верховної Ради 

України з питань державної 

влади, регіонального 

розвитку, місцевого 

самоврядування та 

містобудування 

вересень 

2022 

листоп

ад 2022 В плані 

Закон «Про внесення змін до 

Виборчого кодексу України 

щодо удосконалення виборчої 

системи на місцевому рівні» 

Відв’язати виборчу систему на місцевих 

виборах від кількості населення в 

територіальній громаді Центральна виборча комісія   

червень 

2023 

груден

ь 2023 В плані 
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відсутність 

належного 

рівня безпеки 

та підстави 

призначення 

позачергових 

місцевих 

виборів) 

Наказ Центральної виборчої 

комісії «Про  концепцію 

професіонального розвитку 

членів виборчих комісій на 

регіональному та 

субрегіональному рівні » 

Створити систему підвищення кадрової 

спроможності системи виборчих комісій на 

місцях Центральна виборча комісія 

Квітень 

2023 

Травен

ь 2023 В плані 

Закон «Про внесення змін до 

Виборчого кодексу України 

щодо удосконалення порядку 

формування виборчих комісій 

на місцевих виборах і 

професіоналізації членів 

відповідних комісій” 

Удосконалити мінімальні кваліфікаційні 

критерії для підвищення професіоналізму 

посадових осіб під час виборчого процесу 

Комітет Верховної Ради 

України з питань державної 

влади, регіонального 

розвитку, місцевого 

самоврядування та 

містобудування 

Травень 

2023 

Вересе

нь 2023 В плані 

Закон «Про внесення змін до 

Виборчого кодексу України 

щодо удосконалення порядку 

фінансування проміжних 

місцевих виборів” 

Виправлення прогалин виборчого 

законодавства в частині фінансування 

проміжних місцевих виборів Центральна виборча комісія 

Серпень 

2023 

Жовтен

ь 2023 В плані 

Закон України “Про внесення 

змін до Закону України “Про 

місцеве самоврядування в 

Україні” щодо механізмів 

визначення належності особи до 

певної територіальної громади 

для  цілей участі в управлінні 

місцевими справами 

Запровадження інструментів інтерактивного 

обліку і моніторингу соціально- 

демографічного складу населення, їх 

територіального розміщення, з метою 

прийняття обгрунтованих заходів державної 

політики   

Міністерство розвитку 

громад і територій 

грудень 

2022 

вересен

ь 2023 В плані 

Закон України «Про внесення 

змін до Виборчого кодексу 

України щодо забезпечення 

участі громадян України в 

місцевих виборах” 

Покращення правових гарантій та 

удосконалення механізмів реалізації 

активного виборчого права з огляду на 

масштабне внутрішнє переміщення населення 

Комітет Верховної Ради 

України з питань прав 

людини, деокупації та 

реінтеграції тимчасово 

окупованих територій у 

Донецькій, Луганській 

областях та Автономної  

Республіки Крим,  міста 

Севастополя, національних 

меншин і міжнаціональних 

відносин: 2024 2025 В плані 

Закон «Про внесення змін до 

Виборчого кодексу України 

щодо удосконалення виборчого 

законодавства” 

Удосконалення проблемних аспектів 

виборчого законодавства, виявлені за 

результатами дослідження ефективності 

виборчої системи на місцевих виборах  Центральна виборча комісія 2027 2028 В плані 
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IV. Реформа ОДА, РДА 

Збройна агресія Російської Федерації зумовлює необхідність пошуку найбільш ефективних форм та способів здійснення 

державного управління, забезпечення безперебійності функціонування всіх інституцій на місцях, забезпечення та захисту прав людини 

в складних умовах воєнного та післявоєнного стану.  

Війна в Україні привела до руйнування транспортної, медичної, соціальної, комунальної, виробничої інфраструктури та житла, 

інфраструктури енергетики, зв’язку,  а також зумовила труднощі у реалізації державних і регіональних програм соціально-економічного 

та культурного розвитку, програм охорони довкілля тощо. В період воєнного стану в Україні змінено конституційно визначену систему 

місцевих органів виконавчої влади у військові державні адміністрації. 

В цих умовах органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають взаємодіяти для забезпечення ефективного 

виконання своїх повноважень в умовах війни та післявоєнний період.  

У післявоєнний період (період відновлення та модернізації країни) необхідним є продовження процесів удосконалення здійснення 

державного управління на місцевому рівні на основі децентралізації, що обумовлює нову «якість» та оновлений зміст спільної діяльності 

місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Консолідація зусиль цих органів, тобто їх спільна діяльність 

(взаємодія), є важливою умовою та водночас засобом здійснення демократичного, децентралізованого управління територіями та умовою 

належного врядування у контексті євроінтеграційних цілей та завдань України. 

Актуальною є гармонізація тенденцій централізації та децентралізації в умовах воєнного і післявоєнного стану та викликів у сфері 

національної безпеки і оборони; зміна алгоритму реалізації функцій місцевих органів виконавчої влади, за якого пріоритетними стають 

функції, обумовлені викликами у сфері національної безпеки і оборони, підвищення рівня професійності працівників місцевих державних 

адміністрацій, досягнення відповідності заробітної плати їх працівників обсягу повноважень. 

Також актуальним залишається і оптимізація механізму надання адміністративних послуг громадянам, у тому числі 

децентралізація (делегування) повноважень з надання адміністративних послуг органам місцевого самоврядування, забезпечення 

відповідними ресурсами.  

У рамках Національного плану відновлення країни виокремлено три ключові напрями, реалізація яких залежить від 

доопрацювання і ухвалення нових або вже напрацьованих законодавчих актів, актів Кабінету Міністрів України, а також від злагодженої 

роботи усіх рівнів і гілок влади над ефективним виконанням поставлених завдань. 
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Опис проблематики 

1.   Повноваження обласних та районних державних адміністрацій є незбалансованими та недосконалими для викликів 

післявоєнного періоду. 

Вирішення цієї проблеми полягає в розширенні та корегуванні повноважень місцевих державних адміністрацій в  післявоєнний 

період, зокрема з огляду на особливості територій, на яких здійснюють свою діяльність відповідні органи виконавчої влади (прифронтові, 

тилові, окуповані, деокуповані тощо). 

Окрім цього, в післявоєнний період має бути забезпечено безперервне проведення навчання працівників місцевих державних 

адміністрацій по ключовим напрямам, в першу чергу по напрямку, який стосується оборони. 

Потребує врегулювання і правовий статус голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників.   

Практична реалізація визначеного напряму полягає в напрацюванні законодавчих змін до діючих законів України або 

використання напрацьованих, але не прийнятих парламентом України законопроектів. Зміна правового статусу голів місцевих державних 

адміністрацій та їх заступників має відбуватися поступово після завершення воєнних дій. 

  

2.   Структура місцевих державних адміністрацій та фінансування місцевих органів виконавчої влади не враховують 

викликів післявоєнного періоду. 

Вирішення визначеної проблеми полягає в оптимізації структури місцевих державних адміністрацій із застосуванням 

деференційованого підходу з урахуванням типу територій, на яких відповідні органи виконавчої влади здійснюють свої повноваження. 

В структурі місцевих державних адміністрацій має бути виокремлено безпековий  напрям з  урахуванням досвіду здійснення повноважень 

військовими адміністраціями під час воєнного стану 2022 року. 

Заробітна плата працівників місцевих державних адміністрацій має відповідати обсягу наданих повноважень. 

Також необхідним є створення системи оцінювання ефективності діяльності місцевих державних адміністрацій, яка лежатиме в 

основі кадрової політики. Ефективність роботи місцевих державних адміністрацій має вимірюватися винятково за системою і 

методологією оцінювання; рівень виконання повноважень відповідними органами виконавчої влади має перевищувати 90 відсотків.  

Практична реалізація визначеного напряму полягає в ухваленні відповідних актів Уряду України або напрацюванні законодавчих 

змін до діючих законів України. 

  

3.   Недосконалість системи взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади.  

На даний момент в Україні не запроваджено механізм забезпечення законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування, що значним чином впливає на якість прийнятих рішень відповідними органами та спричиняє негативні наслідки від їх 

ухвалення. В Україні необхідно створити багаторівневу систему органів державної влади із забезпечення законності в діяльності органів 
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та посадових осіб місцевого самоврядування, що призведе до забезпечення узгодженої роботи органів місцевого самоврядування та 

місцевих органів виконавчої влади. 

Окрім цього доцільно вирішити питання і щодо координації місцевими державними адміністраціями територіальних органів 

(підрозділів) центральних органів виконавчої влади, що здійснюють свої повноваження на відповідній території. 

Реалізація відповідних повноважень дозволить забезпечити дієвість механізму взаємодії органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування.   

Практична реалізація визначеного напряму полягає в напрацюванні законодавчих змін до діючих законів України або 

використання напрацьованих, але не прийнятих парламентом України законопроектів (до прикладу законопроекту від 30.10.2020 № 

4298).  

  

Очікуваний вплив від впровадження 

Реалізація пропонованих проектів дозволить: 

актуалізувати напрями роботи обласних та районних державних адміністрацій відповідно до вимог післявоєнного періоду; 

налагодити якісну взаємодію місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування, територіальними 

підрозділами центральних органів виконавчої влади; 

підвищити професійний рівень працівників місцевих державних адміністрацій; 

урегулювати правовий статус керівників місцевих органів виконавчої влади; 

забезпечити надання послуг населенню належної якості в післявоєнний та наступні періоди. 

  
  Комітет №  

  Група  Державне управління 

  Сфера 

аналізу 

(окремої 

складової) в 

межах 

напряму: 

Обласні та районні державні адміністрації 

  1) Проблема: повноваження обласних та районних державних адміністрацій є незбалансованими та 

недосконалими для викликів післявоєнного періоду. 
    Ціль: коригування основних повноважень обласних та районних державних адміністрацій з урахуванням 

потреб післявоєнного періоду, зокрема в напрямках відбудови, соціальної підтримки громадян, заходів 

обороноздатності регіонів  
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  2) Проблема: структура місцевих державних адмінстрацій та фінансування місцевих органів виконавчої 

влади не враховують викликів післявоєнного періоду 
    Ціль: оптимізація структури обласних та районних державних адміністрацій, забезпечення належної 

оплати праці персоналу місцевих державних адміністрацій 
  3) Проблема: період воєнного стану в Україні виявив недосконалість системи взаємодії органів місцевого 

самоврядування та місцевих органів виконавчої влади. Територіальні органи міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади перебувають у процесі постійної оптимізації, що призводить до 

віддалення територіальної доступності держави і її послуг.  
    Ціль: забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та 

територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади для ефективного управління 

територіями в умовах післявоєнного стану.  
  Вплив війни 

на визначену 

сферу 

аналізу: 

Збройна агресія Російської Федерації зумовлює необхідність пошуку найбільш ефективних форм та 

способів здійснення державного управління, забезпечення безперебійності функціонування всіх 

інституцій на місцях, забезпечення та захисту прав людини в складних умовах воєнного стану. В цих 

умовах органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають взаємодіяти для 

забезпечення ефективного виконання своїх повноважень в умовах війни. Крім того, у післявоєнний 

період (період відновлення та модернізації країни) необхідним є продовження процесів удосконалення 

здійснення державного управління на місцевому рівні на основі децентралізації, що обумовлює нову 

«якість» та оновлений зміст спільної діяльності місцевих органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. Консолідація зусиль цих органів, тобто їх спільна діяльність (взаємодія), є важливою 

умовою та водночас засобом здійснення демократичного, децентралізованого управління територіями та 

умовою належного врядування у контексті євроінтеграційних цілей та завдань України.  
1.1 Ключові 

виклики 

(узагальнено 

для 

визначеної 

сфери): 

Бойові дії на території України. 

Руйнування транспортної, медичної, соціальної, комунальної, виробничої інфраструктури та житла, 

інфраструктури енергетики, зв’язку; труднощі у реалізації державних і регіональних програм соціально-

економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання 

корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку. 

Трансформація конституційно визначеної системи місцевих органів виконавчої влади у військові 

державні адміністрації. 

Посилення централізаційних та ускладнення координаційних зв’язків у системі виконавчої влади, 

гармонізація тенденцій централізації та децентралізації в умовах воєнного стану та викликів у сфері 

національної безпеки і оборони. 

Зміна алгоритму реалізації функцій місцевих органів виконавчої влади, за якого пріоритетними стають 

функції, обумовлені воєнним станом та викликами у сфері національної безпеки і оборони. 
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Реалізація місцевими державними адміністраціями наданих державою, а також делегованих 

відповідними радами повноважень.  

1.2 Ключові 

можливості 

(узагальнено 

для 

визначеної 

сфери): 

Організація та забезпечення безперебійного функціонування всіх інституцій на місцях. 

Поглиблення взаємодії між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування. 

Поглиблення взаємодії у системі органів виконавчої влади по вертикалі і горизонталі. 

Оптимізація механізму надання адміністративних послуг громадянам, у тому числі децентралізація 

(делегування) повноважень з надання адміністративних послуг органам місцевого самоврядування, 

забезпечення відповідними ресурсами; впровадження сучасної системи моніторингу, яка, зокрема, 

повинна включати проведення оцінки якості надання адміністративних послуг, у тому числі через 

центри надання адміністративних послуг; цифровізація адміністративних послуг, що сприятиме їх 

наближенню до користувачів.  

Спрощення/оптимізація адміністративних процедур, зниження адміністративного навантаження, 

удосконалення інформаційних систем, проведення навчання державних службовців місцевих державних 

адміністрацій, періодична оцінка таких процедур та їх оптимізація. 

Удосконалення інформаційного забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади. 

Коригування повноважень місцевих державних адміністрацій з урахуванням потреб післявоєнного часу, 

оптимізація структури обласних та районних державних адміністрацій. Забезпечення відповідності 

заробітної плати працівників місцевих державних адміністрацій обсягу їх повноважень. 
1.3 Ключові 

обмеження 

(узагальнено 

для 

визначеної 

сфери): 

Складність здійснення органами державної влади на місцях (ОДА, РДА) та органами місцевого 

самоврядування повноважень в умовах воєнного стану, різність типів територій (окуповані, деокуповані, 

прифронтові, в зоні бойових дій), обмеженість фінансування та складність у фінансуванні повноважень. 
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2 Цілі, 

завдання, 

етапи Плану 

відновлення 

за 

напрямом 

Коригування основних повноважень обласних та районних державних адміністрацій з урахуванням 

потреб післявоєнного періоду, зокрема в напрямках відбудови, соціальної підтримки громадян, заходів 

обороноздатності регіонів;  оптимізація структури обласних та районних державних адміністрацій, 

забезпечення належної оплати праці персоналу місцевих державних адміністрацій; взаємодія місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та територіальних підрозділів центральних 

органів виконавчої влади для ефективного управління територіями в умовах післявоєнного стану.  

2.1 Опис 

проблеми 1, 

яка 

потребує 

вирішення в 

зазначеній 

сфері 

аналізу: 

Проблема: повноваження обласних та районних державних адміністрацій є незбалансованими та 

недосконалими для викликів післявоєнного періоду. 

    Ціль: коригування основних повноважень обласних та районних державних адміністрацій з урахуванням 

потреб післявоєнного періоду, зокрема в напрямках відбудови, соціальної підтримки громадян, заходів 

обороноздатності регіонів  
2.1.1 Етапи: Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
2.1.2 Ціль яку 

необхідно 

досягти для 

вирішення 

проблеми на 

кожному 

етапі: 

Визначення повноважень обласних 

та районних державних 

адміністрацій, які підлягають 

розширенню та корегуванню в  

післявоєнний період, зокрема, 

відповідно до особливостей 

територій, на яких здійснюють 

свою діяльність відповідні органи 

виконавчої влади.  Напрацювання 

законодавчих змін до діючих 

законів України або використання 

напрацьованих, але не прийнятих 

парламентом України 

законопроектів, зокрема  ухвалення 

відповідного Закону України із 

Реалізація місцевими 

державними 

адміністраціями наданих 

повноважень; 

забезпечення 

безперервного проведення 

навчання працівників 

місцевих державних 

адміністрацій по 

відповідним напрямкам (в 

першу чергу по напрямку, 

який стосується оборони).  

Посади голів обласних та районних 

державних адміністрацій віднесені до 

посад державної служби та 

відбираються за професійними 

якостями. Запроваджено сталий і 

професійний відбір кандидатур до 

складу кадрового резерву (корпусу) 

на посади керівників ОДА та РДА, з 

наступною спеціальною підготовкою 

до зайняття відповідних посад. 

Особлива увага у підготовці 

приділяється безпековій тематиці та 

правовій тематиці для нагляду за 

законністю рішень органів місцевого 

самоврядування (ОМС). Відносини 
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відповідними положеннями на базі 

законопроекту № 4298. 

між керівниками МДА та ОМС 

мають професійний та 

неупереджений характер, без впливу 

партійно-політичних чинників. 

2.1.3 Термін 

(строк) 

виконання в 

межах етапу: 

грудень 2022 грудень 2024 лютий 2026 

2.1.5 Вимірювани

й показник 

(індикатор) 

досягнення 

цілі 

Прийняття відповідного Закону 

України,  розробка та прийняття 

підзаконних актів, які випливають з 

його прийняття  

Повноваження місцевих 

державних адміністрацій 

виконуються на високому 

рівні по актуальним 

напрямам, що задовольняє 

потреби 

суспільства.Рівень 

професійності працівників 

місцевих державних 

адміністрацій є високим 

завдяки постійному 

підвищенню кваліфікації 

та іншим формам 

професійного навчання.  

Реалізація місцевими державними 

адміністраціями наданих 

повноважень, що надасть можливість 

забезпечувати відповідними 

органами виконавчої влади належну 

якість надання послуг населенню, 

забезпечення безпекової складової в 

кожному регіоні.  

Напрацювання пропозицій щодо 

коригування повноважень в разі 

необхідності. 



ПРОЄКТ 
 

 173 

2.1.4 Ризики 

досягнення 

цілі: 

Відсутність аналогічного досвіду 

роботи місцевого самоврядування і 

державної влади на місцях в умовах 

повномасштабної збройної агресії.  

Триваючі бойові дії, 

неможливість визначити 

особливості територій, на 

яких здійснюють свої 

повноваження місцеві 

державні адміністрації 

(окуповані, деокуповані і 

т.д.), неможливість 

реалізації повноважень 

місцевими державними 

адміністраціями в 

повному обсязі 

 Необхідність коригування 

повноважень 

2.1.6 Загальний 

розмір 

потреби у 

фінансових 

ресурсах для 

досягнення 

цілі: 

0 0 0 

2.1.7 Зв’язок цілі з 

іншими 

напрямами: 

0 0 0 

2.2 Опис 

проблеми 2, 

яка 

потребує 

вирішення в 

зазначеній 

сфері 

аналізу: 

Проблема: структура місцевих державних адмінстрацій та фінансування місцевих органів виконавчої 

влади не враховують викликів післявоєнного періоду 

    Ціль:  оптимізація структури обласних та районних державних адміністрацій, забезпечення належної 

оплати праці персоналу місцевих державних адміністрацій 

  Етапи:  Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2023 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 



ПРОЄКТ 
 

 174 

  Ціль яку 

необхідно 

досягти для 

вирішення 

проблеми на 

кожному 

етапі: 

Напрацювання пропозицій щодо 

оптимізації структури місцевих 

державних адміністрацій з 

запровадженням 

деференційованого підходу з 

урахуванням типу територій 

(наприклад, окуповані, деокуповані, 

прифронтові, тилові), на яких 

відповідні органи виконавчої влади 

здійснюють свої повноваження; 

розробка пропозицій щодо 

досягнення відповідності заробітної 

плати працівників місцевих 

державних адміністрацій обсягу 

повноважень; виділення в структурі 

місцевих державних адміністрацій 

безпекового сектору (з урахуванням 

досвіду здійснення повноважень 

військовими адміністраціями під 

час воєнного стану 2022 року). 

Внесення змін до 

профільного 

законодавства України; 

створено систему 

оцінювання ефективності 

діяльності місцевих 

державних адміністрацій, 

яка лежить в основі 

кадрової політики. 

Ефективність роботи 

місцевих державних 

адміністрацій 

вимірюється винятково за 

системою і методологією 

оцінювання; рівень 

виконання перевищує 

90% 

Місцевими державними 

адміністраціями виконуються 

повноваження на високому рівні. 

Перегляд обсягу повноважень та їх 

коригування в разі необхідності. 

  Термін 

(строк) 

виконання в 

межах 

етапу: 

грудень 2022 грудень 2024 грудень 2026 

  Ризики 

досягнення 

цілі: 

Продовження дії воєнного стану. 

Здійснення повноважень 

військовими адміністраціями, які 

утворені на базі місцевих 

державних адміністрацій  

Відсутність сталої 

складової в визначені 

особливості регіонів 

(через можливість зміни 

типу території тощо) 

Недостатність фінансування   

  Вимірюваний 

показник 

(індикатор) 

досягнення 

цілі 

Напрацьовано спільні узгоджені 

пропозиції до нормативно-правових 

актів щодо зміни структури 

місцевих державних адміністрацій,   

законодавчих актів щодо зміни 

Внесення змін до 

профільного  

законодавства  

Місцевими державними 

адміністраціями виконуються 

повноваження на високому рівні 
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підходів до оплати праці державних 

службовців місцевих органів 

виконавчої влади тощо, створено 

систему оцінювання ефективності 

діяльності місцевих державних 

адміністрацій, яка лежить в основі 

кадрової політики; запроваджено 

нові проекти регіональної політики, 

визначено результати їх реалізації 

(на основі аналізу даних) 
  Загальний 

розмір 

потреби у 

фінансових 

ресурсах для 

досягнення 

цілі: 

0 0 0 

  Зв’язок цілі з 

іншими 

напрямами: 

0 0 0 

2.3 Опис 

проблеми 3, 

яка 

потребує 

вирішення в 

зазначеній 

сфері 

аналізу: 

Проблема: Період воєнного стану в Україні виявив недосконалість системи взаємодії органів місцевого 

самоврядування та місцевих органів виконавчої влади. Територіальні органи міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади перебувають у процесі постійної оптимізації, що призводить до 

віддалення територіальної доступності держави і її послуг.  

    Ціль: забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади  для ефективного управління територіями 

в умовах післявоєнного стану 
  Етапи:  Етап 1: 06/2022 - 12/2022 Етап 2: 01/2023 – 12/2025  Етап 3: 01/2026 - 12/2032 
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  Ціль яку 

необхідно 

досягти для 

вирішення 

проблеми на 

кожному 

етапі: 

Напрацювання узгоджених 

пропозицій у сфері організації 

публічної влади на місцях, зокрема 

в частині зміни повноважень і 

завдань місцевих державних 

адміністрацій щодо координації 

територіальних органів 

(підрозділів) центральних органів 

виконавчої влади, забезпечення 

законності в діяльності органів та 

посадових осіб місцевого 

самоврядування. Забезпечення 

остаточної передачі від держави 

органам місцевого самоврядування 

щодо надання адміністративних 

послуг населенню. Розробка 

відповідного законопроекту або 

прийняття законопроекту 4298, в 

якому закладені положення щодо 

відповідних повноважень місцевих 

державних адміністрацій. 

Створення системи 

органів державної влади із 

забезпечення законності в 

діяльності органів та 

посадових осіб місцевого 

самоврядування, 

забезпечення узгодженої 

роботи органів місцевого 

самоврядування та 

місцевих органів 

виконавчої влади. 

Держава забезпечує 

фізичну присутність 

(доступність) через 

територіальні підрозділи 

ЦОВВ інспекційного типу 

у кожному районі. 

Механізм нагляду держави за 

законністю у діяльності ОМС 

користується довірою суспільства та 

дозволяє вчасно реагувати на 

можливі порушення. Більшість 

потенційних порушень законодавства 

усуваються на етапі консультування 

ОМС і МДА. Реалізація наданих 

повноважень, їх коригування у разі 

необхідності. 

  Термін 

(строк) 

виконання в 

межах 

етапу: 

кінець 2022 року кінець 2024 грудень 2026 

  Ризики 

досягнення 

цілі: 

Супротив органів місцевого 

самоврядування  

Небажання вирішення 

проблеми 

Супротив органів місцевого 

самоврядування, небажання 

вирішення проблеми  
  Вимірюваний 

показник 

(індикатор) 

досягнення 

цілі 

Ухвалення відповідного Закону 

України  

Здійснення місцевими 

державними 

адміністраціями, 

органами місцевого 

самоврядування, 

територіальними 

Механізм нагляду держави за 

законністю у діяльності ОМС 

користується довірою суспільства та 

дозволяє вчасно реагувати на 

можливі порушення. Забезпечено 
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підрозділами ЦОВВ своїх 

повноважень на високому 

рівні в межах наданих 

повноважень. 

сталу взаємодію державних органів 

та органів місцевого самоврядування.  

  Загальний 

розмір 

потреби у 

фінансових 

ресурсах для 

досягнення 

цілі: 

0 0 0 

  Зв’язок цілі з 

іншими 

напрямами: 

0 

 

3 Поточний стан реалізації програмних документів у обраній сфері аналізу щодо визначеної проблеми 

3.1 Назва програмного документу Коротко описати 

поточний стан 

Ім'я та прізвище учасника групи, 

що подає дану інформацію 
3.1.1. Концепція реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади 

в Україні, затверджена Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р 

Наразі потребує 

оновлення, оскільки стан 

місцевого 

самоврядування та 

територіальної 

організації влади в 

Україні зазнав 

кардинальних змін та 

приведення у 

відповідність з 

актуальними викликами 

сьогодення (воєнний 

стан, перманентність 

0 
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ведення бойових дій 

тощо) 

3.1.2. Рішення Ради національної безпеки і оборони 

України «Про заходи державної регіональної 

політики на підтримку децентралізації влади» від 

15 квітня 2021 року, що введено в дію Указом 

Президента України від 29 квітня 2021 року 

№180/2021. 

Наразі виконане лише на 

1/3 

0 

3.1.3. Стратегія реформування державного управління 

України на 2022-2025 роки, схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 

липня 2021 р. № 831-р. 

Незважаючи на те, що 

реалізація зазначеної 

Стратегії розпочалася 

цьогоріч, вона все ж  

потребує оновлення.  

0 

 

4 Визначення завдань по досягненню цілей з пункту 2 (для кожної визначеної цілі) 

0 Ціль (з 

пункт

у 2) 

 Опис завдання по досягненню цілі Граничний 

термін 

виконання 

завдання 

Залежність завдання 

від завдань інших 

напрямів, сфер, 

проблем 
0 Етап 1: 06/2022 – 12/2022 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Описа

ти 

ціль] 

 

 

 

 

 

 

 

Коригування основних 

повноважень обласних та 

районних державних 

адміністрацій з 

урахуванням потреб 

післявоєнного періоду, 

зокрема в напрямках 

відбудови, соціальної 

підтримки громадян, 

Завдання 1. Визначення повноважень 

обласних та районних державних 

адміністрацій, які підлягають 

розширенню та корегуванню в  

післявоєнний період, зокрема, 

відповідно до особливостей територій, 

на яких здійснюють свою діяльність 

відповідні органи виконавчої влади.  

Напрацювання законодавчих змін до 

діючих законів України або 

Грудень 2022 

року 

Системно пов'язано із 

завданням в межах цілі 

3 цього підрозділу 
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заходів обороноздатності 

регіонів  

використання напрацьованих, але не 

прийнятих парламентом України 

законопроектів, зокрема  ухвалення 

відповідного Закону України із 

відповідними положеннями на базі 

законопроекту № 4298. 

 

Оптимізація структури 

обласних та районних 

державних адміністрацій, 

забезпечення належної 

оплати праці персоналу 

місцевих державних 

адміністрацій 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2. Напрацювання пропозицій 

щодо оптимізації структури місцевих 

державних адміністрацій з 

запровадженням деференційованого 

підходу з урахуванням типу територій 

(наприклад, окуповані, деокуповані, 

прифронтові, тилові), на яких 

відповідні органи виконавчої влади 

здійснюють свої повноваження; 

розробка пропозицій щодо досягнення 

відповідності заробітної плати 

працівників місцевих державних 

адміністрацій обсягу повноважень; 

виділення в структурі місцевих 

державних адміністрацій безпекового 

сектору (з урахуванням досвіду 

здійснення повноважень військовими 

адміністраціями під час воєнного 

стану 2022 року). 

Грудень 2022 

року 

Системно пов'язано із 

завданнями в межах цілі 

1, 3 цього підрозділу 
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Забезпечення взаємодії 

місцевих органів 

виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування 

та територіальних 

органів центральних 

органів виконавчої влади  

для ефективного 

управління територіями в 

умовах післявоєнного 

стану 

Завдання 3. Напрацювання 

узгоджених пропозицій у сфері 

організації публічної влади на місцях, 

зокрема в частині зміни повноважень і 

завдань місцевих державних 

адміністрацій щодо координації 

територіальних органів (підрозділів) 

центральних органів виконавчої 

влади, забезпечення законності в 

діяльності органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування. Розробка 

відповідного законопроекту або 

прийняття законопроекту 4298, в 

якому закладені положення щодо 

відповідних повноважень місцевих 

державних адміністрацій. 

Грудень 2022 

року 

Системно пов'язано із 

завданням в межах цілі 

1 цього підрозділу 

  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 

4.2 [Описа

ти 

ціль] 

Коригування основних 

повноважень обласних та 

районних державних 

адміністрацій з 

урахуванням потреб 

післявоєнного періоду, 

зокрема в напрямках 

відбудови, соціальної 

підтримки громадян, 

заходів обороноздатності 

регіонів  

Завдання 4. Забезпечення 

безперервного проведення навчання 

працівників місцевих державних 

адміністрацій по відповідним 

напрямкам (в першу чергу по 

напрямку, який стосується оборони).  

2023 рік Пов'язано з реалізацією 

завдання 1 та 3 на 

першому етапі (2022 

рік) 

Оптимізація структури 

обласних та районних 

державних адміністрацій, 

забезпечення належної 

оплати праці персоналу 

місцевих державних 

адміністрацій 

Завдання 5. Створення системи 

оцінювання ефективності діяльності 

місцевих державних адміністрацій, 

яка лежить в основі кадрової політики. 

Ефективність роботи місцевих 

державних адміністрацій вимірюється 

винятково за системою і методологією 

2023 рік 0 
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оцінювання; рівень виконання 

перевищує 90% 

Забезпечення взаємодії 

місцевих органів 

виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування 

та територіальних 

органів центральних 

органів виконавчої влади  

для ефективного 

управління територіями в 

умовах післявоєнного 

стану 

Завдання 6. Створення системи 

органів державної влади із 

забезпечення законності в діяльності 

органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування, забезпечення 

узгодженої роботи органів місцевого 

самоврядування та місцевих органів 

виконавчої влади. Держава забезпечує 

фізичну присутність (доступність) 

через територіальні підрозділи ЦОВВ 

інспекційного типу у кожному районі. 

2023 рік 0 

  Етап 3: 01/2026 – 12/2032 

4.3 [Описа

ти 

ціль] 

Коригування основних 

повноважень обласних та 

районних державних 

адміністрацій з 

урахуванням потреб 

післявоєнного періоду, 

зокрема в напрямках 

відбудови, соціальної 

підтримки громадян, 

заходів обороноздатності 

регіонів  

Завдання 7. Віднесення посад голів 

обласних та районних державних 

адміністрацій та їх заступників до 

посад державної служби, відбір за 

професійними якостями. 

Запровадження професійного відбору 

кандидатур до складу кадрового 

резерву (корпусу) на посади 

керівників ОДА та РДА, з наступною 

спеціальною підготовкою до зайняття 

відповідних посад.  

Грудень 2032 

року 

0 

0 0 Оптимізація структури 

обласних та районних 

державних адміністрацій, 

забезпечення належної 

оплати праці персоналу 

Завдання 8.Перегляд обсягу 

повноважень та їх коригування в разі 

необхідності. 

Грудень 2026 

року 

0 



ПРОЄКТ 
 

 182 

місцевих державних 

адміністрацій 

0 0 Забезпечення взаємодії 

місцевих органів 

виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування 

та територіальних 

органів центральних 

органів виконавчої влади  

для ефективного 

управління територіями в 

умовах післявоєнного 

стану 

Завдання 9. Забезпечення такого 

механізму  нагляду держави за 

законністю у діяльності ОМС, який 

користується довірою суспільства та 

дозволяє вчасно реагувати на можливі 

порушення.   Реалізація наданих 

повноважень, їх коригування у разі 

необхідності. 

Грудень 2026 

року 

0 
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5 Список загальнонаціональних проектів на виконання завдання з пункту 4 (для відповідного завдання) 

  Опис проекту 

до завдання 

№ з підпункту 

4 

Обґрунтуван

ня 

необхідності 

проекту 

Якісні 

показники 

виконання 

проекту 

Економіч

ний ефект  

(вплив на 

ВВП, 

бюджет, 

зайнятість 

тощо) 

Головний 

відповідаль

ний орган 

державної 

влади 

Орієнтовн

а потреба 

у 

фінансува

нні (млн. 

грн) 

Пропонова

ні джерела 

фінансува

ння 

Необхідне 

нормативн

о-правове 

забезпечен

ня 

Суміжна 

сфера 

регулюва

ння права 

ЄС 

(загальни

й 

коментар) 

Ім'я та 

прізвиз

ще 

подавач

а 

пропози

ції 

Стату

с 

проек

ту в 

групі 

5.

1 

Визначення 

повноважень 

обласних та 

районних 

державних 

адміністрацій, 

які підлягають 

розширенню та 

корегуванню в  

післявоєнний 

період 

(оборона, 

соціальне 

забезпечення), 

в тому числі з 

урахуванням 

особливостей 

територій, на 

яких 

здійснюють 

свою 

діяльність 

відповідні 

органи 

виконавчої 

влади 

(наприклад, 

окуповані, 

деокуповані, 

прифронтові, 

тилові)  

Повноваження 

обласних та 

районних 

державних 

адміністрацій 

є 

незбалансован

ими та 

недосконалим

и для викликів 

післявоєнного 

періоду. 

Внесення 

змін до 

діючих 

законів 

України або 

використанн

я 

напрацьован

их, але не 

прийнятих 

парламентом 

України 

законопроек

тів, зокрема  

ухвалення 

відповідного 

Закону 

України із 

відповідним

и 

положенням

и на базі 

законопроек

ту № 4298. 

  Верховна 

Рада 

України, 

Кабінет 

Міністрів 

України, 

Мінрегіон, 

Мінтот, 

Міноборони, 

Офіс 

Президента 

України 

  Державний 

бюджет 

України / 

Міжнародн

а технічна 

допомога 

Проект 

Закону 

України від 

30.10.2020 

№ 4298 

«Про 

внесення 

змін до 

Закону 

України 

«Про 

місцеві 

державні 

адміністрац

ії» та 

деяких 

інших 

законодавч

их актів 

України 

щодо 

реформува

ння 

територіаль

ної 

організації 

виконавчої 

влади в 

Україні або 

інший 

законопрое

кт з 

відповідни

      



ПРОЄКТ 
 

 184 

м 

предметом 

правового 

регулюван

ня 

5.

2 

Оптимізація 

структури 

місцевих 

державних 

адміністрацій з 

запровадження

м 

деференційова

ного підходу з 

урахуванням 

типу 

територій; 

досягнення 

відповідності 

заробітної 

плати 

працівників 

місцевих 

державних 

адміністрацій 

обсягу 

повноважень; 

виділення в 

структурі 

місцевих 

державних 

адміністрацій 

безпекового 

сектору (з 

урахуванням 

досвіду 

здійснення 

повноважень 

військовими 

адміністраціям

и під час 

воєнного стану 

2022 року). 

Структура 

місцевих 

державних 

адмінстрацій 

та 

фінансування 

місцевих 

органів 

виконавчої 

влади не 

враховують 

викликів 

післявоєнного 

періоду 

Структура 

місцевих 

державних 

адміністраці

й відповідає 

викликам 

післявоєнног

о періоду;  

заробітна 

плата 

працівників 

місцевих 

державних 

адміністраці

й відповідає 

обсягу 

повноважень

; створено 

систему 

оцінювання 

ефективності 

діяльності 

місцевих 

державних 

адміністраці

й, яка лежить 

в основі 

кадрової 

політики. 

Ефективніст

ь роботи 

місцевих 

державних 

адміністраці

й 

вимірюється 

винятково за 

системою і 

  Кабінет 

Міністрів 

України, 

Мінрегіон, 

Мінтот, 

Міноборони, 

Офіс 

Президента 

України 

  Державний 

бюджет 

України / 

Міжнародн

а технічна 

допомога 

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України 

або Закон 

України 

"Про 

внесення 

змін до 

Закону 

України 

"Про 

державну 

службу" (в 

разі 

прийняття 

відповідног

о рішення) 
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методологіє

ю 

оцінювання; 

рівень 

виконання 

перевищує 

90% 

5.

3 

Зміна 

повноважень і 

завдань 

місцевих 

державних 

адміністрацій 

щодо 

координації 

територіальних 

органів 

(підрозділів) 

центральних 

органів 

виконавчої 

влади, 

забезпечення 

законності в 

діяльності 

органів та 

посадових осіб 

місцевого 

самоврядуванн

я.  

Період 

воєнного 

стану в 

Україні 

виявив 

недосконаліст

ь системи 

взаємодії 

органів 

місцевого 

самоврядуван

ня та місцевих 

органів 

виконавчої 

влади. 

Територіальні 

органи 

міністерств та 

інших 

центральних 

органів 

виконавчої 

влади 

перебувають у 

процесі 

постійної 

оптимізації, 

що 

призводить до 

віддалення 

територіальної 

доступності 

держави і її 

послуг. 

Створення 

системи 

органів 

державної 

влади із 

забезпечення 

законності в 

діяльності 

органів та 

посадових 

осіб 

місцевого 

самоврядува

ння, 

забезпечення 

узгодженої 

роботи 

органів 

місцевого 

самоврядува

ння та 

місцевих 

органів 

виконавчої 

влади. 

Держава 

забезпечує 

фізичну 

присутність 

(доступність) 

через 

територіальн

і підрозділи 

ЦОВВ 

інспекційног

о типу у 

  Верховна 

Рада 

України, 

Кабінет 

Міністрів 

України, 

Мінрегіон, 

Мінтот, 

Офіс 

Президента 

України 

  Державний 

бюджет 

України / 

Міжнародн

а технічна 

допомога 

Проект 

Закону 

України від 

30.10.2020 

№ 4298 

«Про 

внесення 

змін до 

Закону 

України 

«Про 

місцеві 

державні 

адміністрац

ії» та 

деяких 

інших 

законодавч

их актів 

України 

щодо 

реформува

ння 

територіаль

ної 

організації 

виконавчої 

влади в 

Україні або 

інший 

законопрое

кт з 

відповідни

м 

предметом 

правового 

      



ПРОЄКТ 
 

 186 

кожному 

районі. 

регулюван

ня 

5.

4. 

Забезпечення 

безперервного 

проведення 

навчання 

працівників 

місцевих 

державних 

адміністрацій 

по відповідним 

напрямкам (в 

першу чергу 

по напрямку, 

який 

стосується 

оборони).  

Збройна 

агресія РФ 

проти України 

вимагає 

виокремлення 

напрямку 

оборони в 

діяльності 

місцевих 

державних 

адміністрацій, 

навчання голів 

МДА щодо 

виконання 

повноважень у 

відповідному 

напряму 

Рівень 

професійнос

ті 

працівників 

місцевих 

державних 

адміністраці

й є високим 

завдяки 

постійному 

підвищенню 

кваліфікації 

та іншим 

формам 

професійног

о навчання.  

  Кабінет 

Міністрів 

України, 

Мінрегіон, 

Мінтот, 

Міноборони, 

Офіс 

Президента 

України 

  Державний 

бюджет 

України / 

Міжнародн

а технічна 

допомога 

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України  

      

5.

5. 

Створення 

системи 

оцінювання 

ефективності 

діяльності 

місцевих 

державних 

адміністрацій, 

яка лежить в 

основі 

кадрової 

політики.  

Ефективність 

діяльності 

місцевих 

державних 

адміністрацій 

впливає на 

якість життя 

населення на 

відповідних 

територіях. 

Комплексне 

оцінювання 

ефективності 

діяльності 

МДА 

дозволить 

вчасно 

виявляти 

слабкі місця в 

їх роботі та 

швидке 

коригування в 

бік 

Ефективніст

ь роботи 

місцевих 

державних 

адміністраці

й 

вимірюється 

винятково за 

системою і 

методологіє

ю 

оцінювання; 

рівень 

виконання 

перевищує 

90% 

  Кабінет 

Міністрів 

України, 

Мінрегіон, 

Мінтот, 

Міноборони, 

Офіс 

Президента 

України 

  Державний 

бюджет 

України / 

Міжнародн

а технічна 

допомога 

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України  
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оптимальної 

роботи 

5.

6 

Віднесення 

посад голів 

обласних та 

районних 

державних 

адміністрацій 

та їх 

заступників до 

посад 

державної 

служби, відбір 

за 

професійними 

якостями. 

Запровадження 

професійного 

відбору 

кандидатур до 

складу 

кадрового 

резерву 

(корпусу) на 

посади 

керівників 

ОДА та РДА, з 

наступною 

спеціальною 

підготовкою 

до зайняття 

відповідних 

посад.  

Станом на 

зараз посади 

голів місцевих 

державних 

адміністрацій 

та їх 

заступників не 

належать до 

посад 

державної 

служби, 

обрання 

кандидатів на 

відповідні 

посади не 

враховує 

професійної 

складової, є 

досить 

закритим 

Віднесення 

посад голів 

місцевих 

державних 

адміністраці

й та їх 

заступників 

до посад 

державної 

служби 

дозволить 

забезпечити 

професійний 

відкритий 

підбір 

кандидатур 

на відповідні 

посади.  

  Верховна 

Рада 

України, 

Кабінет 

Міністрів 

України, 

Мінрегіон, 

Мінтот, 

Міноборони, 

Офіс 

Президента 

України 

  Державний 

бюджет 

України / 

Міжнародн

а технічна 

допомога 

Проект 

Закону 

України 

"Про 

внесення 

змін до 

законів 

України 

"Про 

державну 

службу", 

"Про 

місцеві 

державні 

адміністрац

ії" 
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6 Необхідне нормативно-правове забезпечення 

№  

підпу

нкту 

з 

пунк

ту 4 

Назва НПА 

до завдання з пункту 

4 

Зміст розробки/ змін НПА Орган державної 

влади, 

відповідальний за 

розробку/ змін НПА 

Термін 

розробки 

Гранична 

дата 

набрання 

чинності 

Статус НПА 

1.1 Проект Закону 

України від 

30.10.2020 № 4298 

«Про внесення змін 

до Закону України 

«Про місцеві 

державні 

адміністрації» та 

деяких інших 

законодавчих актів 

України щодо 

реформування 

територіальної 

організації 

виконавчої влади в 

Україні  

Створення системи органів 

державної влади із забезпечення 

законності в діяльності органів та 

посадових осіб місцевого 

самоврядування, забезпечення 

узгодженої роботи органів місцевого 

самоврядування та місцевих органів 

виконавчої влади. Передача від 

держави органам місцевого 

самоврядування повноважень щодо 

надання адміністративних послуг 

населенню. 

Народні депутати 

України, Верховна 

Рада України, Кабінет 

Міністрів України, 

Міністерство 

розвитку громад та 

територій України, 

Офіс Президента 

України 

2022 рік грудень 

2022 року 

зареєстровани

й 

законопроект  

1.2. Ухвалення постанови 

Кабінету Міністрів 

України  

Створення системи оцінювання 

ефективності діяльності місцевих 

державних адміністрацій, яка лежить 

в основі кадрової політики.  

Кабінет Міністрів 

України, 

Міністерство 

розвитку громад та 

територій України, 

Офіс Президента 

України 

2023 рік грудень 

2023 року 

в розробці 

1.3 Проект Закону 

України «Про 

внесення змін до 

Закону України «Про 

Віднесення посад голів обласних та 

районних державних адміністрацій та 

їх заступників до посад державної 

служби, відбір за професійними 

Кабінет Міністрів 

України, 

Міністерство 

розвитку громад та 

2032 рік 2032 рік на стадії 

ініціативи  
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місцеві державні 

адміністрації»  

якостями. Запровадження 

професійного відбору кандидатур до 

складу кадрового резерву (корпусу) 

на посади керівників ОДА та РДА, з 

наступною спеціальною підготовкою 

до зайняття відповідних посад. .  

територій України, 

Офіс Президента 

України 
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