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Реформа державного
управління
МЕТА: Ефективна та підзвітна громадянам система державного управління реалізує
права та задовольняє потреби громадян, забезпечує сталий розвиток країни та
зростання якості життя громадян, яким надає якісні послуги

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ
Урядові рішення є
обґрунтованими та
скоординованими,
забезпечують
реалізацію
стратегічних цілей та
виходять з
суспільних інтересів

Державна
служба є
професійною,
доброчесною,
політично
нейтральною та
клієнтоорієнтованою

Система органів
виконавчої влади є
зрозумілою та
підзвітною
суспільству,
раціонально
побудованою, з чітким
розподілом
повноважень та
відповідальності

Фізичні та
юридичні особи
отримують
якісні та
доступні
адміністративні
послуги за
зручними
процедурами

НАПРЯМ 1. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ, КООРДИНАЦІЯ
ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ
• Перехід на стратегічне планування:
•
•
•
•

трирічне бюджетне планування
стратегічний план Уряду
річні плани міністерств
показники результативності

• Інституційна архітектура для стратегічного планування, європейської
інтеграції та бюджетного планування:
• Стратегічний Урядовий Комітет
• директорат координації політик в СКМУ
• директорати стратегічного планування та євроінтеграції в міністерствах

• Портал е-урядування з підсистемами моніторингу плану дій Уряду (MS Share
point)
• Оновлено Регламент КМУ: Прогноз впливу та «Цифровий за замовчанням»
(Digital by Default)

НАПРЯМ 2. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ТА УПРАВЛІННЯ
ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ
• Сформовано всю підзаконну базу до Закону України «Про
державну службу»
• 13 пілотних органів:
• 43 директорати
• 532 фахівця з питань реформ (станом на 1 січня 2019 року)

• Оновлена конкурсна процедура
• career.gov.ua
• Центр оцінювання кандидатів розпочне автоматизовані етапи
• Ріст фіксованої частки зарплати з 40% до 62% в середньому. В РДА
вже 72%

НАПРЯМ 3. ПІДЗВІТНІСТЬ – ОРГАНІЗАЦІЯ, ПРОЗОРІСТЬ,
НАГЛЯД
• Оновлено Концепцію оптимізації ЦОВВ відповідно до
рекомендацій експертів OECD/SIGMA
• Схвалено методику та проведено функціональне обстеження
в міністерствах
• Зафіксовано вимоги до структури пілотних міністерств та
завершується їх реорганізація
• Створено РГ та підготовлено проект ЗУ Про КМУ та ЦОВВ

НАПРЯМ 4. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ,
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ ТА ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ
• Подано проект ЗУ «Про адміністративну процедуру»,
схвалений експертами OECD/SIGMA
• 54 нових ЦНАП, оновлення раніше створених центрів та
розширення переліку їх послуг
• Інтегрована система електронної ідентифікації www.id.gov.ua
• Система електронної взаємодії державних реєстрів
(ТРЕМБІТА) - дослідна експлуатація
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