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ПРЕАМБУЛА 
 

У 2019 році Володимир Зеленський та партія «Слуга Народу» отримали 
від українського народу мандат на кардинальні зміни в країні. Запит 

суспільства був однозначний: розірвати «зачароване коло», яким 
майже тридцять років водили країну старі політики, зруйнувати систему 

корупції та брехні, яка гальмувала розвиток України, створити нову 
державну систему, орієнтовану на інтереси та прагнення людей. 

 
Спираючись на мандат від народу України, ми створили єдину команду 

в центральних органах влади. Багато чого вдалося зробити разом. Ми 
скасували депутатську недоторканність, повернули відповідальність за 

незаконне збагачення. Зробили прозорими та вільними від корупційних 
схем ринки землі, спирту, бурштину. Закрили можливості для 

безкарного та безкоштовного вивезення грошей з країни до офшорів. 

Разом ми розпочали небачене за обсягами будівництво доріг і соціальної 
інфраструктури по всій країні. Успішно завершили реформу з 

децентралізації, надавши громадам міст і сіл повноваження та кошти 
для розв'язання проблем місцевого розвитку. Завдяки наполегливим 

дипломатичним зусиллям домоглися повного та всеосяжного 
припинення вогню на Донбасі, повернення на батьківщину частини 

українських полонених.  
 

Втілюючи в життя передвиборчі програми Президента України та партії 

«Слуга Народу», ми зіткнулися з викликами, яких не мала жодна владна 
команда в історії незалежної України.  

 
Російська агресія – військова та інформаційна, глобальна пандемія 

коронавірусу та спричинена нею світова економічна криза, 
невизначеність і непередбачуваність; токсична спадщина, яку стара 

політика накопичувала десятиліттями, у вигляді заплутаного 
законодавства, обтяженого кричущими корупціогенними чинниками; 

шалений спротив корупційної системи, представники якої немов зубами 
чіпляються за «схеми» і «теми», статуси та статки; постійні системні та 

масштабні атаки на нашу команду в судах, медіа, соціальних мережах, 
блокування рішень та поширення фейків – усе це змушувало нас діяти 

відповідно до обставин, вирішувати оперативні проблеми, які виникали 
з небаченою частотою, помилятися й виправляти помилки, відкладати 

у часі деякі системні та масштабні реформи, здобувати досвід і 

розуміння альтернативних шляхів досягнення цілей.  
 

Але при цьому ми ніколи не втрачали стратегічної мети, не зраджували 
наших виборців, не поступалися навіть у найменшому незалежністю та 

суверенітетом своєї країни, не відхилилися від курсу, накресленого 
Президентом Володимиром Зеленським.  

 



Сьогодні, коли до нашої команди у владі долучилися майже 7 тисяч 
депутатів місцевих рад різних рівнів, ми вступаємо у новий етап 

розвитку партії. Він передбачає безпрецедентні не лише для нас, а й 
для української політичної історії структурні зміни, створення партії по-

справжньому нового для української політики типу.  
 

Синхронно зі структурними змінами ми прагнемо зробити свою 
діяльність більш системною та змістовною. Підтверджуємо свої 

стратегічні цілі, уточнюємо та розширюємо стратегічні напрямки й 
завдання зі здійснення системних перетворень. Робимо це заради того, 

щоб забезпечити єдине розуміння цілей і завдань та безумовну 
консолідацію всієї великої національної команди «Слуги Народу» для 

виконання стратегічних програмних засад, визначених Президентом 
Володимиром Зеленським і нашою партією.  

 

Саме з цією метою ми ухвалюємо цю Доктрину, яка слугуватиме для нас 
викладом базових принципів і дорожньою картою дій для нашої 

команди. Доктрина – не проект, а документ «з відкритим кодом». Він 
підлягає обговоренню у регіональних та місцевих організаціях та 

первинних осередках партії, експертній спільноті та в діалозі з 
громадянським суспільством. Під час обговорень будуть уточнюватися 

й деталізовуватися напрями змін, ключові показники, програми, 
проекти та заходи щодо втілення стратегій у життя. Але паралельно з 

цим Доктрина діятиме як дорожня карта перетворень, слугуватиме 
дороговказом для кожного партійця та наших представників у владі 

будь-якого рівня.  
 

  



І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 
 

 
1. НАША МЕТА 

 

Наша стратегічна мета – побудова країни мрії. Для нашої команди це – 
не просто красиве гасло. Це цілком реальний образ країни, який 

передбачає реалізацію чіткої послідовності дій, що зроблять мету 
здійсненною.  

 
Країна мрії – це країна, де мрії людини про гідне життя для себе 

та своїх нащадків можуть реально здійснитися.  
Країна, у якій кожен має змогу побудувати власний добробут і бути 

щасливим.  

Країна, де кожне наступне покоління живе краще за попереднє.  
Країна, з якої не хочеться емігрувати, а навпаки – до якої хочеться 

повертатися.  
 

Образ країни мрії – не утопія, намальована ідеологами чи 
вченими, а стратегічний орієнтир для нашої команди. Вона 

відображає істинне призначення держави – служити інтересам кожного 
громадянина та має конкретне втілення в очікуваннях і прагненнях 

людей. Для нас така країна означає: 
 

• Впевненість людини у завтрашньому дні, яка ґрунтується на 
зрозумілій і передбачуваній державній політиці, прозорих інститутах 

і правилах, які захищають життя, свободу й добробут, приватну 
власність людини і спільну власність народу. 

• Економіка з прозорими ринками, вільними від монополій і 

корупції, яка дає змогу будь-кому отримувати справедливу та гідну 
винагороду за свій трудовий, інтелектуальний та інвестиційний 

внесок у загальний добробут.  
• Чесна, «біла» зарплата, що зростає відповідно до набуття 

людиною нових знань та навичок і зростання економіки України 
загалом. 

• Можливість для кожного громадянина гарантовано отримати 
соціальну допомогу від держави й місцевого самоврядування 

у разі ускладнення життєвих обставин. 
• Високий рівень особистої безпеки людини, що базується на 

правовому порядку, який контролюється державою, справедливому 
судочинстві та сучасних механізмах розв’язання суперечок.  

• Можливість безперешкодного кар’єрного зростання відповідно 
до набутих знань, навичок і досвіду у державному, приватному та 

громадському секторах, відсутність кумівства та корупції при 

отриманні робочого місця чи посади. 



• Можливість подорожувати та змінювати місце проживання, рід 
діяльності, життєвий уклад, знаходити кращу роботу або вести 

власний бізнес, не наштовхуючись на бар’єри й перепони. 
• Доступність задоволення базових потреб людини – і 

повсякденних, і стратегічних – таких, як потреба у власному житлі. 
• Доступність та якість послуг, що надаються людині 

організаціями, незалежно від форми власності, – державних, 
комунальних, освітніх, медичних, культурних. 

• Сучасна транспортна та соціальна інфраструктура, яка дає 
людям змогу взаємодіяти між собою, розвиватися та підвищувати 

рівень добробуту.  
• Комфортне та дружнє до людини міське й сільське середовище, 

можливість отримати весь комплекс життєво необхідних послуг, 
незалежно від місця проживання. 

• Державна політика, яка стимулює відповідальне ставлення 

людей і організацій до природного середовища. 
• Міцні територіальні громади, які самостійно ухвалюють більшість 

рішень з питань місцевого розвитку в межах унітарної держави. 
• Можливість впливати не лише на персональний склад влади, а 

й на кожне рішення, яке ухвалюється на центральному чи 
місцевому рівні. 

• Незалежні медіа, які надають чесну й об‘єктивну інформацію про 
події в країні, не використовуючи пропагандистських кліше та мови 

ненависті.  
• Мирна, незалежна та суверенна держава, інтегрована у 

європейський простір та трансатлантичні безпекові 
структури, що користується повагою у світі та має взаємовигідні 

дружні відносини зі всіма державами світу, які не мають щодо неї 
агресивних намірів. 

• Суспільство, у якому немає дискримінації за ознаками статі, 

мови спілкування, етнічної, гендерної чи релігійної ідентичності, а 
намагання дискримінувати людей жорстко обмежується правовими 

механізмами. 
• Чесна та відповідальна влада, що опікується проблемами та 

захищає інтереси людей на будь-якому рівні – державному чи 
місцевому, обирається за найвищими демократичними стандартами, 

є підзвітною та підконтрольною людям. 
• Порядні та професійні політики, які дотримують власних обіцянок. 

 
 

2. НАШ ПІДХІД 
 
Здобувши незалежність тридцять років тому, Україна взяла курс на 

побудову сучасної європейської держави з ринковою економікою та 
міцною демократією. В реальності замість прямого, невпинного та 

швидкого просування до цієї мети країна ходила по «зачарованому 
колу» брехні та корупції. Те, що починалося благими намірами та 



красивими деклараціями, зрештою перероджувалося в підкилимні 
«договірняки», схеми розкрадання бюджету, брехню політиків і 

всеосяжну корупцію.  
 

Позитивні зміни, які відбувалися в країні, йшли складно та повільно, 
відкладалися на роки, а то й на десятиліття – через те, що суперечили 

особистим або клановим інтересам політиків та олігархів. Ці зміни 
відбувалися швидше всупереч, аніж завдяки діям влади, були наслідком 

тиску на владу з боку громадянського суспільства, бізнесу та 
міжнародних партнерів України. Навіть пам'ять про життя, віддані 

українцями під час Революції Гідності та спротиву гібридній агресії Росії, 
не поклала край звичці старих політиків красти й брехати. 

 
Президент Зеленський і «Слуга Народу» втілюють кардинально інший 

підхід до змін у суспільстві й державі.  

 
Ми не створюємо утопій та ідеологічно вмотивованих «прожектів». Ми 

не перебуваємо у полоні будь-якої ідеології чи теорії, яка змальовувала 
б кінцеву точку розвитку країни та «єдиний правильний шлях» її 

досягнення. У сучасному дуже швидкому світі такі підходи від початку 
приречені на провал.  

 
Найважливіше для нас – динаміка руху у напрямку до стратегічної 

мети. Найголовніше для нас – як швидко та якісно втілюються у 
життя зміни, яких потребує і на які заслуговує народ України.  

 
Відтепер – жодного гальмування й відкладання «на кращі часи». 

Жодних зупинок чи вагань щодо шкоди приватним чи клановим 
інтересам, які можуть зачепити перетворення. Жодних причин, чому той 

чи інший напрямок розвитку країни може призупинитися. 

 
Ми прагнемо стати країною з найвищим темпом позитивних змін 

– не лише в економіці, а й в усіх сферах суспільного життя. 
Країною, що розвивається швидше від своїх сусідів і посідає 

лідерські позиції за темпом змін у світі.  
 

Отже, зміни, які ми здійснюємо в країні, мають відповідати таким 
принципам: 

 
1) Безперервність 

 
Ми здійснюємо зміни шляхом безперервного вдосконалення. Без різких 

рухів праворуч чи ліворуч, але з невпинним, щоденним рухом вперед у 
напрямку побудови сучасної ринкової економіки, міцної демократії, 

сильної та незалежної держави, підвищення рівня добробуту людей. 

Немає точки, за якою настає наша заспокоєність процесом чи 



результатами реформування. Справжні зміни мають тривати постійно, 
адже завтра повинне бути кращим за сьогодні.  

 
2) Системність 

 
Ми здійснюємо зміни відповідно до стратегій, планів і дорожніх карт. 

Визначаємо стратегічні напрямки, які описують ключові процеси 
перетворень у країні, та секторальні напрямки, які описують розвиток 

конкретних галузей суспільного життя. Ми добиваємося того, щоб 
важливі зміни відбувалися синхронно на центральному та місцевому 

рівнях. Ми враховуємо специфіку кожної громади чи території, але 
добиваємося позитивних змін на всіх рівнях і в усіх куточках України. 

 
3) Збалансованість  

 

Ми здійснюємо зміни таким чином, щоб охопити та синхронізувати всі 
сфери життя. Прогрес в економіці та зростання ВВП не може відбуватися 

за рахунок зниження якості життя, погіршення екології чи занепаду 
соціальної інфраструктури, і навпаки. Для нас немає більш важливих чи 

менш важливих напрямків. Зміни мають відбуватися в усіх напрямках 
одночасно на основі чіткого плану, який передбачає динамічний баланс 

і невпинне просування вперед. 
 

4) Рефлексивність 
 

Зміни у нашому розумінні передбачають постійний аналіз наслідків 
ухвалених рішень, їхнього впливу на інші стратегічні напрями, 

зворотного зв’язку від суспільства загалом або окремих стейкхолдерів, 
можливість корекції та виправлення тактичних помилок. 

 

5) Темп  
 

Для нас швидкість змін не означає, що вони здійснюються поспіхом. 
Натомість темп перетворень забезпечується рішучістю у розчищенні 

бюрократичних і корупційних бар’єрів на їхньому шляху, а також 
наполегливістю у їхньому втіленні. 

 
6) Командність 

 
Втілюючи важливі для країни зміни, ми діємо як єдина команда, яка 

об’єднує Офіс Президента, нашу фракцію у Верховній Раді, Уряд, 
депутатів місцевих рад і місцевих голів. Обов’язковою вимогою до всіх 

членів команди є взаємодія між представниками різних гілок влади, 
місцевим самоврядуванням щодо програм і проектів перетворень, 

вільний обмін інформацією між членами команди, обговорення 

дискусійних моментів, взаємна допомога. Ми досягаємо успіху завдяки 



консолідації зусиль, єдності команди та нашій відданості цілям і 
завданням, які були визначені Президентом Володимиром Зеленським. 

 
7) Відкритість 

 
Ми здійснюємо зміни відкрито й прозоро, обговорюючи проекти змін з 

експертами, представниками зацікавлених сторін, громадянським 
суспільством, медіа та міжнародними партнерами. У нас немає секретів 

від українського народу. Ми наполегливо роз’яснюємо людям ті 
напрямки, програми та проекти змін, користь від яких не завжди 

очевидна сьогодні, але які дадуть результат у найближчому 
майбутньому. Ми не боїмось інформаційних атак на наші ініціативи з 

боку тих, хто отримував корупційні прибутки від минулого стану речей. 
Ці атаки не змусять нас повернути назад. Відкрита й щира комунікація 

– єдиний шлях до успіху перетворень. 

 
8) Відповідальність 

 
Кожен з нас, членів великої команди Президента Зеленського, 

відповідальний за результат реалізації стратегічних і програмних 
напрямків. Ми заохочуємо дискусію всередині команди щодо шляхів 

досягнення стратегічних цілей, пріоритетності впровадження тих чи 
інших програм і проектів. Але дискусія має тривати лише до ухвалення 

рішення. Кожен відповідальний за виконання рішень, прийнятих 
спільно. Ми вважаємо неприпустимими й несумісними з членством у 

команді будь-які взаємні звинувачення, критику рішень на етапі 
впровадження, спроби публічних атак членів команди на спільні 

позиції.  
 

 

3. НАША ІДЕОЛОГІЯ 
 

Ми – партія, вільна від ідеологічних забобонів минулого.  
Ми – центристи. Але це не той центризм, до якого ми звикли за часи 

незалежності країни. Не той центризм, який є вимушеним і нудним 
компромісом між політичними полюсами. Це центризм активний, 

мотивований на всебічний і невпинний розвиток України. Це центризм, 

який заперечує політичні крайнощі та політичний радикалізм. Це 
ідеалізм без ілюзій. Це креативний центризм. І це – український 

центризм. 
 

Для нас будь-яка ідеологія не є об’єктом поклоніння.  
Заради досягнення нашої мети – побудови країни мрії для всіх українців 

– ми обираємо та застосовуємо ті інструменти, ті ідеї, ті підходи, 
які реально працюють, які є дотичними до викликів і завдань, що 

стоять перед нами.  
 



Ми проти того, щоб будь-яка ідеологія або теорія панувала в 
суспільстві, вказувала людям, як їм належить жити, якому богу 

молитися, якою мовою розмовляти і які погляди поділяти, – спроби 
встановлення такого порядку в минулому призводили лише до 

жахливих трагедій. 
 

Ми шукаємо спільні рішення і прагнемо до компромісу – з усіх 
питань, крім незалежності країни, суверенітету держави, нетерпимості 

до корупції та брехні політиків. 
 

Ми віримо в те, що українців об’єднує більше, ніж роз’єднує, тому 
прагнемо консолідувати суспільство навколо спільного майбутнього для 

побудови країни, де пануватимуть мир, порядок і добробут, а не якісь 
утопії чи ідеологічні міфи. 

 

Ми – за ринкову економіку та економічну свободу для бізнесу. І 
водночас – за активну роль держави в обмеженні монополій і 

забезпеченні соціальної справедливості для кожного українця. 
 

Ми – за місцеве самоврядування й децентралізацію, за міцні громади, 
які самостійно вирішують більшість питань місцевого розвитку. І 

водночас – за спроможну державу, здатну відстоювати суверенітет і 
територіальну цілісність, забезпечувати громадянський мир і порядок, 

встановлювати й забезпечувати дотримання правил гри. Ми 
вибудовуємо партнерські та конструктивні відносини між центральною 

та місцевою владою. Місцеве самоврядування для нас – фундамент 
державності. 

 
Ми – за справжню демократію та політичний діалог, вільні та 

відповідальні медіа, розмаїття думок і позицій. І водночас – проти 

корупції та брехні, які прикриваються та маскуються політичною 
риторикою, провокуючи конфлікти та розкол всередині країни. 

 
Ми – за припинення війни та повернення миру. Але лише на умовах 

збереження незалежності й суверенітету України, повернення наших 
територій і наших людей. 

 
Ми – за реальне народовладдя, яке надасть людям можливість впливати 

на рішення влади не раз на п’ять років, а щодня. І водночас – ми за 
зважені та системні рішення, які відповідають реальним можливостям 

економіки та бюджету, за викоренення популізму та політичних 
маніпуляцій, за якими завжди стоять приватні чи групові інтереси. 

 
Ми – за оновлення політичної еліти країни. Ми підтримуємо нові 

обличчя. Але наш пріоритет – нові підходи у політиці, державному 

управлінні, місцевому самоврядуванні: чесна політика й чесна влада, 
яка дбає про інтереси людини, громади, держави. 



 
Ми – за рух до Європи, який є беззастережним цивілізаційним вибором 

України. І водночас ми наголошуємо: кожен крок на цьому шляху 
повинен сприяти розвитку України, зміцненню економіки та підвищенню 

рівня добробуту громадян. 
 

Ми з повагою ставимося до історичного та культурного надбання 
українського народу, спрямовуємо зусилля на збереження нашої 

спадщини. І водночас наголошуємо: патріотизм для нас означає 
створювати краще майбутнє разом. 

 
 

  



ІІ. ПРОГРАМИ ЗМІН 
 

Щоб втілити у життя нашу стратегічну мету й побудувати країну мрії, 
передусім потрібно усунути ті бар’єри й перешкоди, які корумпована 

система управління створювала десятиліттями. Прибрати те, що 
заважає людині реалізуватися: монополію, олігархію, бюрократію, 

тіньову економіку й тіньові ринки, політиканство та спекуляції навколо 
тем мови, віри, культури. Все це заважає українцям будувати власний 

добробут і власне щастя. 
 

Але прибрати негативну спадщину старої політики – замало. Маємо 
одночасно створювати нове. Йдеться не лише про нові підприємства чи 

інфраструктурні об’єкти. Мова про нові суспільні відносини, правила та 
інститути.  

 

Саме тому ми визначили п’ять стратегічних напрямків, за якими 
створюватиметься нова країна. Вони описують ключові процеси, запуск 

і розвиток яких сприятиме трансформації України у напрямку до 
сучасної, європейської держави з ринковою економікою, міцною 

демократією та добробутом людей, що зростає. Ці процеси є загальними 
для будь-якої сфери чи галузі суспільного життя.  

 
Водночас ми виділили двадцять секторальних напрямків, які 

відповідають основним сферам життя суспільства та відображають наші 
плани дій у кожній із цих сфер на період до 2024 року.  

 
 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ 
 
 

1. МИР 
 

Перший напрямок – це мир, який є умовою будь-якого розвитку. 
Йдеться передусім про мир на Донбасі, про повернення тимчасово 

окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей під 
суверенітет Української держави. Але водночас ідеться також про 

громадянський мир і суспільну злагоду. Про подолання розколів на схід 

і захід, на «нациків» і «ватників». Про подолання мови розбрату та 
ненависті, яка панує у деяких медіа та соціальних мережах. Тобто ми 

будуємо країну щасливих людей, у якій різними мовами 
говорять про одне: як створювати та втілювати в життя нові 

можливості для кожного – можливості для зростання добробуту, 
зміцнення здоров’я, досягнення життєвого успіху. 

 
Реалізація напрямку передбачає запуск і розвиток таких процесів: 

 



• Просування до деокупації Донбасу та Криму в межах 
дипломатичного діалогу у наявних та нових міжнародних 

форматах. 
• Зміцнення та реформування Збройних сил України. 

• Отримання Плану дій щодо членства в НАТО. 
• Розвиток державної політики щодо прав національних меншин і 

корінних народів. 
• Розвиток української мови як державної та сприяння розвитку мов 

національностей, які складають народ України. 
• Широкий суспільний діалог з питань національної ідентичності. 

• Протидія інформаційним загрозам безпеці України, мові ненависті 
й суспільного розколу в медіа та соціальних мережах. 

• Комплекс державних політик з протидії дискримінації, подолання 
гендерної нерівності, домашнього насильства. 

• Створення та функціонування системи захисту прав природи. 

 
Протягом перших років роботи нашої команди ми: 

 
• Повернули полонених, політв’язнів і моряків. 

• Повернули захоплені Росією кораблі. 
• Домовилися про подальший обмін утримуваними особами.  

• Домоглися повного та всеосяжного припинення вогню. 
• Створили умови для просування нашої позиції в інформаційному 

просторі на тимчасово окупованих та прикордонних територіях. 
• Запровадили санкції проти осіб та організацій, які просували 

російський інформаційний і політичний вплив в Україні. 
• Спрямували бюджетні кошти в розмірі понад 5% ВВП на безпеку 

та оборону країни. 
 

 

 

2. ІНСТИТУТИ 
 
Ми будуємо країну, у якій діють чіткі та прозорі правила, 

однакові для всіх. Де немає місця корупції. Де всі без винятку рівні 
перед законом. Де немає людей, які мають більше прав та привілеїв 

через те, що обіймають якусь посаду або мають впливових родичів. Де 

кожен може розраховувати на швидке та справедливе розв'язання 
проблем і суперечок у суді. Де власність і життя кожного захищені так 

само надійно, як і державні кордони. Це країна, де всі сплачують 
податки лише тому, що чітко розуміють, куди йдуть ці кошти і як вони 

поліпшать умови життя конкретної людини. 
 

Реалізація напрямку передбачає запуск і розвиток таких процесів: 
 

• Розвиток системи антикорупційних органів, підвищення їхньої 
спроможності та результативності. 



• Усунення інституційних і законодавчих можливостей для корупції. 
• Унормування лобістської діяльності, позбавлення її корупційних 

ризиків. 
• Запровадження політичної відповідальності за ухвалення рішень 

на державному й місцевому рівнях – зокрема, шляхом відкликання 
з виборних посад за народною ініціативою. 

• Комплексна та всеосяжна судова реформа, що гарантуватиме 
незалежність, неупередженість і справедливість судових рішень, 

а також передбачатиме альтернативні шляхи розв'язання 

суперечок.  
• Децентралізація влади з наданням можливості для розвитку 

місцевих громад і територій за умови забезпечення унітарності 
державного устрою. 

• Підвищення якості розробки й ухвалення законів та інших 
нормативних актів. 

• Удосконалення системи стримувань і противаг у центральній 
владі, створення запобіжників проти узурпації та зловживань 

державною владою. 
• Подолання політичної та державної корупції, запровадження 

принципу невідворотності покарання за корупційні діяння. 
• Запровадження нової системи відносин між центром, регіонами та 

громадами, яка базується на чіткому розмежуванні повноважень, 
коштів і ресурсів. 

• Створення системи приватно-публічних партнерств для 

підвищення спроможності територіальних громад і реалізації 
масштабних інфраструктурних та економічних проектів у 

регіонах. 
• Створення та запуск нової системи державної служби на 

принципах меритократії. Запровадження систем контролю якості 
державних послуг і ключових показників ефективності, нової 

системи підбору кадрів на державну службу, підготовки та 
перепідготовки, а також мотивації державних службовців. 

• Запровадження системи публічної служби в органах місцевого 
самоврядування. 

• Широке розповсюдження цифровізації державних послуг, 
цифрових механізмів підготовки та ухвалення державних рішень. 

 
Протягом перших років роботи нашої команди ми: 

 

• Зняли недоторканність з народних депутатів. 
• Ухвалили закон про імпічмент Президента. 

• Запровадили конфіскацію майна корупціонерів. 
• Запровадили нагороду для викривачів корупції у розмірі 10% від 

поверненого державі. 
• Посилили захист викривачів корупції. 

• Перезавантажили Нацагентство з питань запобігання корупції. 
• Повернули покарання за незаконне збагачення чиновників. 



• Вивели на електронні торги всі державні закупівлі обсягом від 50 
тис. грн. 

• Поширили вимогу подавати декларації на нові категорії 
чиновників. 

• Дозволили НАБУ та ДБР самостійно прослуховувати 
підозрюваних.  

• Розвантажили від дрібних справ Антикорупційний суд, створили 
умови для його ефективної роботи. 

• Запровадили кримінальну відповідальність для депутатів за 
«кнопкодавство» та штрафи за пропуски пленарних засідань. 

• Перезавантажили Верховний Суд. 
• Перезавантажили органи суддівського самоврядування, зробили 

більш прозорою та ефективною процедуру відбору та 
призначення суддів. 

• Перезавантажили Державне бюро розслідувань, зробили його 

вільним від впливу політиків і чиновників. 
• Здійснили кадрове перезавантаження органів прокуратури 

шляхом атестації чинних прокурорів. 
• Запровадили новий адміністративно-територіальний устрій за 

європейськими стандартами. 
• Запровадили відкриті списки для місцевих виборів. 

• Урегулювали питання доступності ЦНАПів і надання якісних 
адміністративних послуг. 

• Створили Бюро економічної безпеки. 
• Зробили вирішальні реформи у сфері децентралізації влади, 

створивши понад 1400 спроможних громад, наділивши їх 
повноваженнями з управління місцевим розвитком, та 

сформували сучасну адміністративно-територіальну мапу України. 
 

 

3. ІНВЕСТИЦІЇ 
 

Ми будуємо країну, де держава для людини є не ворогом і 
здирником, а сервісом та інструментом. Де держава допомагає 

людині та турбується про неї. Де держава забезпечує безумовне 
«зелене світло» для інвестицій, які створюють робочі місця з гідною 

зарплатнею, охороняє економічну свободу та тримає монополії під 

жорстким контролем. Ми будуємо нову економіку країни на принципах 
відкритості, справедливості та сучасності – створюємо прозорі ринки, 

легалізуємо й унормовуємо тіньові, ліквідуємо корупційні схеми в 
економіці, забезпечуємо справедливий підхід до бізнесу, який працює у 

правовому полі України, підтримуємо інвестиції та перспективні 
сектори.  

 
Реалізація напрямку передбачає запуск і розвиток таких процесів: 

 
• Відкриття нових і детінізація наявних ринків. 



• Лібералізація конкурентних та регулювання монопольних ринків. 
• Запровадження проактивної антирейдерської політики держави, 

захист власності та інвестицій. 
• Запровадження системи державного стимулювання внутрішніх та 

іноземних інвестицій. 
• Розвиток державних інвестицій у пріоритетні сектори, серед 

іншого із застосуванням механізму державно-приватного 
партнерства. 

• Дерегуляція економіки, усунення застарілих регуляцій та бар'єрів 
для бізнесу. 

• Деофшоризація економіки, створення системи міжнародного 
обміну податковою інформацією. 

• Державна підтримка технічного переоснащення та підвищення 
конкурентоспроможності пріоритетних галузей промисловості. 

• Створення державної стратегії з нарощування та диверсифікації 

експорту. 
• Створення системи підвищення інвестиційної привабливості 

регіонів, громад і територій. 
• Реформування державної системи митного та прикордонного 

контролю. 
• Підвищення рівня довіри до банківського сектору з метою 

залучення в економіку «довгих грошей» від населення, бізнесу та 
закордонних позичальників. 

• Пріоритетний розвиток цифрових галузей, модернізація та 
цифровізація традиційних галузей промисловості. 

 
Протягом перших років роботи нашої команди ми: 

 
• Запровадили державну підтримку великих інвестицій – понад 20 

млн євро (закон про «інвестиційних нянь»). 

• Запустили ринок землі сільськогосподарського призначення. 
• Запустили ринок грального бізнесу. 

• Урегулювали та поставили в цивілізовані рамки видобуток 
бурштину. 

• Демонополізували виробництво спирту. 
• Зробили сучасними стандарти будівництва. 

• Надали інвесторам можливість створювати концесії. 
• Завершили ухвалення законів, необхідних для «промислового 

безвізу» з ЄС. 
• Посилили відповідальність чиновників за невидачу підприємцям 

дозволів. 
• Спростили для відповідального бізнесу отримання ліцензій. 

• Відкрили можливість інвестувати у державні підприємства. 
• Спростили звітність щодо внеску на соціальне страхування і 

ПДФО. 

• Скасували статтю Кримінального кодексу, яка дозволяла 
правоохоронцям тиснути на бізнес. 



• Спростили митне оформлення для бізнесу. 
• Усунули з ринку «чорних реєстраторів», які реалізовували 

рейдерські схеми. 
• Посилили захист інтелектуальної власності відповідно до 

європейських стандартів. 
• Забезпечили доступне кредитування для малого бізнесу шляхом 

створення Фонду розвитку підприємництва. 
• Спростили доступ невеликих агровиробників до державної 

підтримки. 
• Урегулювали відносини, пов’язані з фінансовим лізингом. 

• Запровадили міжнародні стандарти податкового контролю для 
боротьби з ухиленням від сплати податків. 

• Запровадили європейську практику регулювання ринків капіталу 
та нові фінансові інструменти (закон про деривативи). 

• Запровадили державну підтримку підприємств зі сфери культури 

та креативних індустрій. 
• Запровадили податкові стимули для готелів, театрів, кіноіндустрії, 

книговидавництва та інших креативних галузей. 
• Удосконалили підтримку відновлюваної енергетики. 

• Запровадили повернення державою 25% вартості фільмів 
іноземним кінематографістам, які знімають в Україні (закон про 

рібейти). 
 

 

4. ІНФРАСТРУКТУРА 
 

Ми будуємо країну, у якій швидкими темпами створюється 
сучасна інфраструктура – транспортна, соціальна, оборонна, 

освітня, медична, цифрова, безпекова. Де щодня створюються та 
вдосконалюються системи, які захищають людей, допомагають їм, 

дають можливості для їхнього розвитку, добробуту, щастя. 
 

Реалізація напрямку передбачає запуск і розвиток таких процесів: 
 

• Розвиток і вдосконалення інфраструктур захисту – оборонної, 
безпекової, громадського порядку, охорони здоров’я тощо. 

• Проведення збалансованої медичної реформи, створення системи 

запобігання епідеміологічним загрозам. 
• Розвиток і вдосконалення інфраструктур можливостей – освітньої, 

інфраструктури ринку праці, стартапів, фінансових послуг тощо. 
• Розбудова і вдосконалення інфраструктур розвитку – 

транспортної, наукової, урбаністичної, цифрової. 
• Реалізація комплексних інфраструктурних програм «Велике 

будівництво і «Велика реставрація». 
• Розвиток і вдосконалення інфраструктур допомоги – соціальних 

послуг та виплат, пенсійного забезпечення, допомоги у 
надзвичайних ситуаціях тощо. 



• Проведення комплексної пенсійної реформи. 
 

 
Протягом перших років роботи нашої команди ми: 

 
• Забезпечили функціонування програми Президента «Велике 

будівництво» – масштабної розбудови якісної інфраструктури 
України, завдяки якій у 2020 році було побудовано та 

відремонтовано понад 6,5 тис. км доріг, 114 шкіл, 100 дитсадків, 
158 мостів, 101 спортивний об’єкт по всій країні. 

• Створили умови для наповнення державного фонду, за кошти 
якого будують українські дороги. 

• Встановили контроль за дотриманням правил перевезень, щоб 
важкі вантажівки не псували українські дороги. 

• Скасували дозвіл на реконструкцію та ремонт автодоріг певних 

класів. 
• Закріпили у державній власності газотранспортну систему та 

створили незалежного оператора ГТС. 
• Заборонили вирубку букових лісів на схилах Карпат. 

• Спростили процедуру реєстрації ліків. 
• Створили умови для оперативного розгортання спеціалізованих 

лікарень чи інфекційних відділень. 
• Створили повноцінну систему контролю якості та безпеки 

донорської крові. 
• Урегулювали інтернет-торгівлю ліками. 

 
 

5. НАРОДОВЛАДДЯ 
 
Ми будуємо країну, де панує народовладдя. Де кожен громадянин 

може вплинути на рішення державного та місцевого рівнів за допомогою 
референдумів, громадських слухань, публічних консультацій, 

опитувань. Де люди мають змогу контролювати діяльність своїх 
обранців та відкликати тих, які збилися з курсу та перестали служити 

власним виборцям.  
 

Реалізація напрямку передбачає запуск і розвиток таких процесів: 

 
• Запровадження сучасної процедури загальнонаціональних 

референдумів. 
• Запровадження та розвиток процедури місцевих референдумів. 

• Удосконалення законодавчих умов для проведення публічних 
консультацій та громадських слухань. 

• Запровадження процедури розгляду законопроектів за народною 
ініціативою. 

• Запровадження механізму «народного вето» щодо ухвалених 
законопроектів. 



• Створення інституціональної системи взаємодії влади та 
організацій громадянського суспільства. 

 
Протягом перших років роботи нашої команди ми: 

 
• Підготували пакет законів про народовладдя – запровадження 

референдумів, процедур відкликання депутатів і мерів, 
«народного вето» та народної законодавчої ініціативи. 

• Ухвалили закон про народовладдя через всеукраїнський 
референдум, унормувавши його ініціювання, організацію та 

проведення. 
• Презентували концепцію законопроекту про місцевий 

референдум. 
• Підготували законопроект про публічні консультації. 

 

 

СЕКТОРАЛЬНІ НАПРЯМКИ ЗМІН 
 

1) Територіальна цілісність та реінтеграція тимчасово 
окупованих територій 

 
Наша мета – припинення військових дій, випереджальний темп 

розвитку підконтрольних територій, створення ефективних інструментів 
забезпечення інформаційного суверенітету, безпечна реінтеграція 

тимчасово окупованих територій, впровадження законодавства 
перехідного періоду, міцний зв’язок мешканців ТОТ з Україною, 

підтримка України з боку міжнародної коаліції.  
 

Цілі за напрямком: 

 
• Долучення до заходів з реінтеграції дітей і молоді з ТОТ.  

• Розв'язання житлових проблем сімей, які постраждали внаслідок 
збройної агресії РФ. 

• Забезпечення громадянам, які вимушено проживають на ТОТ, 
доступу до українського інформаційного продукту. 

• Забезпечення тимчасово переміщених осіб і громадян, які 
вимушено проживають на ТОТ, доступом до 100% електронних 

адміністративних послуг. 

• Облаштування на КПВВ сучасних сервісних центрів.  
• Інвестиції у бізнес та інфраструктуру Луганської та Донецької 

областей. 
• Забезпечення фіксації порушень прав людини на ТОТ. 

 
 

2) Європейська та євроатлантична інтеграція 
 



Наша мета – перехід від виконання Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС до виконання Україною Копенгагенських критеріїв членства. 

Наша країна повинна отримати широкий доступ до чотирьох головних 
свобод Євросоюзу – вільного руху людей, товарів, капіталів і послуг; 

стати глибоко інтегрованою частиною європейського політичного, 
правового, економічного, культурного просторів, надійним партнером 

НАТО.  
 

Цілі за напрямком: 
 

• Виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 
• Оновлення Угоди про асоціацію та секторальна інтеграція з ЄС. 

• «Зелена» трансформація через синхронізацію політик із 
Європейським зеленим курсом. 

• Реалізація натівського пакету реформ і програми переходу на 

стандарти НАТО. 
• Отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО. 

• Ефективна державна політика з питань гендерної рівності та 
запобігання насильству за ознакою статі. 

 
3) Діджиталізація 

 
Наша мета – Україна, що входить до топ-20 цифрових країн світу та 

українець, який має необхідні цифрові навички та доступ до 
швидкісного Інтернету в будь-якому куточку країни. Високоякісні та 

позбавлені корупції державні, медичні, освітні та соціальні послуги, 
можливість брати участь у виборах та управлінні державою онлайн. 

Відкриття та ведення бізнесу онлайн в Україні – одне з найпростіших у 
світі, а український бізнес є одним з найбільш цифровізованих, активно 

використовує цифрові робочі місця та інші сучасні технології, 

електронну комерцію та автоматизацію процесу виробництва. 
Оптимізований завдяки цифровізації процес ухвалення управлінських 

рішень у державному апараті, який базується на використанні 
цифрових інструментів, зокрема наданні автоматичних послуг.  

 
Цілі за напрямком: 

 
• Переведення державних послуг в онлайн.  

• Швидкісний Інтернет для переважної більшості українців. 
• Стрімке зростання ІТ-індустрії становить не менше 10% ВВП 

країни. 
• Охоплення українців програмою розвитку цифрових навичок. 

• Забезпечення кіберзахисту державних об’єктів критичної 
інформаційної інфраструктури та можливості їхнього 

безперебійного функціонування. 

• Збільшення частки цифрової економіки. 
 



4) Удосконалення системи державного управління 
 

Наша мета – побудувати професійну, доброчесну, політично 
нейтральну державну службу, яка працює в інтересах громадян. 

Створити умови, за яких фізичні та юридичні особи отримуватимуть 
якісні та доступні адміністративні послуги за зручними процедурами. 

Розбудувати ефективні та підзвітні громадянам державні інституції. 
Провести Всеукраїнський перепис населення (ВПН) та використати його 

результати під час прогнозування та аналізу тенденцій і 
закономірностей соціально-економічного розвитку країни. 

 
 

Цілі за напрямком: 
 

• Зрозуміла система органів виконавчої влади, зрозумілі правила 

взаємодії з органами влади та чиновниками. 
• Підвищення довіри громадян до державної служби та побудова 

професійної, доброчесної, політично нейтральної державної 
служби, яка працює в інтересах людей.  

• Забезпечення доступності посад державної служби, зрозумілі 
умови оплати на держслужбі. 

• Збільшення рівня задоволення громадян, які безпосередньо 
зверталися до органів влади по адміністративні послуги. 

• Забезпечення доступності демографічних і соціально-
економічних даних для всіх категорій користувачів. 

 
5) Розвиток економіки 

 
Наша мета – сучасна, конкурентоспроможна економіка, яка зростає 

завдяки модернізації обладнання, пріоритетному розвитку 

інноваційних галузей промисловості, активній політиці просування 
експорту, відкриттю нових ринків для продукції української 

промисловості у світі. 
 

Цілі за напрямком: 
 

• Промислові підприємства, оснащені сучасним екологічним та 
енергоефективним обладнанням. 

• Збільшення кількості міжнародних компаній високого класу в 
Україні.  

• Зростання кількості робочих місць  
• Збільшення ВВП на 20%. 

• Збільшення складової експорту глибокої переробки та 
високотехнологічної продукції  

• Забезпечення відкриття нових ринків (країн) для української 

продукції. 



• Збільшення площі земель, зайнятих під органічним 
виробництвом.  

• Посилення позицій та розширення ринків збуту продукції за 
кордоном – оптимізація екосистеми експорту.  

• Створення сприятливих умов для ведення бізнесу. 
• Забезпечення підприємців доступом до фінансових ресурсів. 

• Зростання обсягів венчурного фінансування українських 
стартапів.  

• Підвищення місця України у Глобальному рейтингу інновацій до 
топ-35. 

• Створення умов для відкриття R&D центрів. 
• Підвищення рівня конкуренції у публічних закупівлях 

• Здійснення розподілу всіх державних ресурсів у прозорий, 
справедливий, конкурентний спосіб з максимальним 

використанням інформаційних систем. 

• Формування прозорої та ефективної системи продажу 
необробленої деревини, що заготовляється державними 

лісгоспами з українських лісів. 
• Підтримка молодого покоління стартовим капіталом від держави. 

• Покращення позицій України у міжнародних рейтингах S&P і 
Fitch: до ВВ до кінця 2022 року та до ВВ+ до 2024 року. 

• Досягнення показника 8 млрд дол. США обсягу ПІІ до 2024 року. 
• Збільшення обсягу капітальних інвестицій. 

• Приватизація держпідприємств, які не забезпечують виконання 
державою суспільно необхідних або сервісних функцій та які не 

включені до переліку об’єктів державної власності, що не 
підлягають приватизації. 

• Підвищення ефективності діяльності держпідприємств, що 
залишились у державній власності. 

 

6) Аграрна політика 
 

Наша мета – земельна реформа стає локомотивом розвитку економіки 
України, залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій та розвитку 

сільських територій. Поточний стан аграрної економіки 
змінюватиметься за рахунок новітніх технологій та з мінімальним 

втручанням у ринкове середовище. Завдяки стимулюванню 
вітчизняної переробки Україна не лише збільшуватиме додану 

вартість, а й вироблятиме достатню кількість безпечних та якісних 
продуктів харчування, що будуть доступними кожному українцю. Як 

результат – на продовольчу безпеку держави не зможуть вплинути 
жодні кризи. 

 
Цілі за напрямком: 

 

• Кожен матиме право розпоряджатися своєю землею. 



• Власники земельних ділянок, які виявлять бажання продати їх, 
отримають справедливу ціну. 

• Вплив сектору на зростання ВВП – на 1%. 
• Зростання орендної плати за землю сільськогосподарського 

призначення на 30%. 
• Відновлення та модернізація наявних зрошувальних систем, 

будівництво нових зрошувальних систем.  
• Відновлення дренажних систем.  

• Скорочення імпорту готової харчової продукції вдвічі. 
• Зростання кількості потужностей з переробки.  

 
 

7) Розвиток інфраструктури 
 

Наша мета – сучасна та безпечна інфраструктура, інтегрована у 

світову транспортну систему, висока мобільність населення, 
підвищений рівень безпеки на транспорті та екологічність перевезень. 

Бізнес має безперешкодний доступ до всіх ринків перевезень, сучасні 
цифрові сервіси для оптимальної логістики. Людський чинник під час 

надання адміністративних послуг виключений, працюють автоматичні 
системи контролю за дотриманням габаритно-вагових норм і правил 

дорожнього руху. 
 

Цілі за напрямком: 
 

• Модернізація дорожньої інфраструктури до рівня стандартів ЄС. 
• Сучасна національна транспортна система, інтегрована у світову. 

• Збільшення частки перевезень з використанням внутрішніх 
водних шляхів. 

• Лібералізація, цифровізація ринків транспортних послуг, 

спрощення умов роботи для бізнесу та розширення доступності 
послуг для громадян.  

• Безпечний для суспільства, екологічний та енергоефективний 
транспорт. 

 
8) Регіональний розвиток 

 
Наша мета – впровадження ефективної державної регіональної 

політики, що підвищує інституційну спроможність територіальних 
громад та надає всі необхідні інструменти для забезпечення розвитку 

регіонів. Держава створює умови для зменшення регіональних 
диспропорцій та підвищує територіальну згуртованість. Усі мешканці 

різних територій і громад України мають однакові можливості для 
підвищення рівня життя.  

 

Цілі за напрямком: 
 



• Запровадження ефективного планування регіонального розвитку 
та реалізація потенціалу кожної громади й регіону.  

• Запровадження прогнозованого обсягу публічного фінансування, 
достатнього для досягнення цілей трирівневої системи 

планування. 
• Інституції на різних рівнях управління забезпечують ефективну 

реалізацію потенціалу громад і регіонів.  
• Система управління, моніторинг та оцінювання забезпечують 

відкритий доступ до інформації щодо процесів розвитку 
територій і громад для ухвалення ефективних управлінських 

рішень.  
 

9) Енергетична безпека 
 

Наша мета – енергетична незалежність від РФ, ефективний 

енергетичний ринок, інтегрований з європейським, сталий розвиток, 
який забезпечує економічне зростання та захист вразливих 

споживачів. 
   

Цілі за напрямком: 
 

• Фокус на енергоефективності спричиняє зменшення тарифного 
навантаження, передусім для малозабезпечених; створення 

сотень тисяч робочих місць; розвиток МСБ; сотні мільярдів 
гривень внутрішніх і зовнішніх інвестицій. 

• Ринки електроенергії та газу в Україні поєднані з ЄС як 
інфраструктурно, так і з точки зору однакових правил роботи та 

торговельних платформ.  
• Перехід від прихованих субсидій до адресних монетизованих 

субсидій та інших європейських норм захисту вразливих 

споживачів у сфері постачання газу, електроенергії, тепла. При 
цьому тарифи природних монополій будуть набагато 

справедливішими та (на практиці) стимулюватимуть до 
підвищення ефективності. 

• Десятки мільярдів доларів стратегічних інвестицій провідних 
міжнародних компаній у видобуток вуглеводнів (природний газ – 

це перехідне паливо у процесі «зеленої» трансформації), 
генерацію електроенергії на ринкових умовах, у мережі.  

• Державні енергетичні компанії з керівниками та наглядовими 
радами, меритократично відібраними на відкритих конкурсах, які 

забезпечують ефективне виконання поставлених державою 
завдань та задоволення потреб споживачів у фінансово сталий 

спосіб. 
• Збільшення видобутку газу  

 

 
 



10) Екологічна безпека 
 

Наша мета – поступова модернізація української промисловості, яка 
допомагає зменшити кількість викидів забруднювальних речовин. 

Україна досягає амбітних цілей щодо скорочення викидів парникових 
газів для запобігання зміні клімату в межах Паризької кліматичної 

угоди, стає вільною від сміттєзвалищ, запроваджує систему управління 
відходами та хімічними речовинами. Країна переходить до сталого 

ведення лісового господарства, збільшення площ українських лісів. 
Надрокористування стає надійним джерелом Економічного паспорта 

українця.  
 

Цілі за напрямком:  
 

• Модернізація та декарбонізація промисловості, досягнення 

європейських показників стану довкілля.  
• Реформа управління відходами. Зменшення кількості 

сміттєзвалищ, переробка відходів та використання вторинної 
сировини, ефективний контроль за обігом небезпечних відходів.  

• Реформа управління українськими лісами та ринку деревини.  
• Упровадження сучасної електронної системи контролю заготівлі 

та реалізації деревини, збільшення площ українських лісів, 
унеможливлення незаконних рубок.  

• Розвиток сфери надрокористування як джерело наповнення 
Економічного паспорта українця. Геологічна розвідка, ефективне 

використання корисних копалин.  
• Запровадження цифровізації адміністративних послуг у сфері 

захисту довкілля («Еко-Дія»). 
• Переведення всіх державних реєстрів в електронний формат, 

прозорий онлайн-доступ до екоданих для населення. 

• Перетворення Чорнобильської зони відчуження на екологічну 
безпечну систему.  

 
11) Соціальне забезпечення 

 
Наша мета – запровадження системи, за якої кожен українець 

гарантовано матиме доходи, що забезпечуватимуть його базові 
потреби, отримуватиме гідну пенсію, а мінімальна пенсія та соціальні 

виплати будуть не нижчими від реального прожиткового мінімуму. 
 

Цілі за напрямком: 

 
• Забезпечення гідної пенсії у старості (середня пенсія зросте з 

3500 грн до 7000 грн). 
• Перехід пенсійних коштів, накопичених за трудове життя, у 

спадщину. 



• Пенсійні активи інвестуються у вітчизняну економіку для 
підвищення рівня життя громадян. 

• Встановлення реального прожиткового мінімуму відповідно до 
мінімальних потреб людини. 

• Наявність у людини альтернативних джерел отримання 
пенсійних виплат. 

• Запровадження оподаткування доходів домогосподарств. 
• Призначення страхових виплат за зверненням застрахованих 

осіб, які отримали ушкодження на виробництві, без подання 
додаткових документів. 

• Надання громадянам послуг соціального характеру з 
використанням Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. 

 
 

12) Охорона здоров’я 

 
Наша мета – універсальне охоплення всього населення базовими 

необхідними медичними послугами належної якості, запровадження 
страхової медицини та системи покриття державою витрат на 

страхування для малозабезпечених верств населення, гармонізація 
національної системи допуску ліків на ринок України із 

законодавством ЄС, покриття основних потреб охорони здоров'я 
фармацевтичною продукцією вітчизняного виробництва. 

 
Цілі за напрямком:  

 
• Ефективна система медичного страхування у 2024 році. 

• Збільшення витрат на охорону здоров'я до 6,5% ВВП у 2022 
році, до 8% – у 2024 році, програма медичних гарантій 

фінансується на рівні не менше 5% ВВП.   

• Створення сучасної оптимальної мережі закладів охорони 
здоров'я.  

• Забезпечення доступу до багатопрофільних лікарень 
інтенсивного лікування у межах не більше 60 хвилин проїзду 

автомобільним транспортом. 
• Заробітна плата медичних працівників підвищена до рівня від 23 

тис. грн — для лікарів, від 17 тис. грн — для середнього 
медичного персоналу та від 12 тис. грн — для молодшого 

медперсоналу.  
• Підвищено частку населення, охопленого добровільним 

медичним страхуванням.  
• 90% пацієнтів з гострим мозковим інсультом, гострим інфарктом 

міокарда потрапляють у заклади охорони здоров’я, які спроможні 
надавати відповідну допомогу.  

 

 
13) Освіта і наука 



 
Наша мета – учні, які навчаються в сучасному, безпечному та 

комфортному середовищі; професійно-технічна освіта, що готує 
конкурентоспроможних на ринку праці фахівців; всебічно розвинуті та 

конкурентоспроможні випускники закладів вищої освіти; вчені, які 
мають доступ до сучасної дослідницької інфраструктури та велику 

мотивацію займатися наукою на високому рівні в Україні.   
 

Цілі за напрямком:  
 

• Збільшити показник охоплення дітей 3-6 (7) років дошкільною 
освітою на 2% щорічно. 

• Збільшити частку учнів, які досягли базового рівня з читацької, 
математичної, природничо-наукової грамотності за результатами 

України у міжнародному порівняльному дослідженні якості освіти 

PISA. 
• Збільшити показник охоплення дітей позашкільною освітою на 

2% щорічно. 
• Збільшити до 2024 року з 18% до 40% кількість випускників 

шкіл, які обирають професійну (професійно-технічну) освіту. 
• Збільшити до 80% кількість вступників до ЗВО, які навчаються в 

університеті своєї мрії за державним (регіональним) 
замовленням. 

• Не менше 5000 дітей з тимчасово окупованих територій 
здобувають вищу освіту в українських ЗВО. 

• Збільшити до 30% кількість українських учених, які мають 
доступ до дослідницької та інноваційної інфраструктури, стан 

якої забезпечує здійснення досліджень і розробок на високому 
рівні, комерціалізацію їхніх результатів та створення 

конкурентоспроможної високотехнологічної продукції. 

 
14) Молодь і спорт 

 
Наша мета – країна, у якій постійно збільшується участь молоді в 

суспільному житті, а кожна молода людина має можливість впливати 
на рішення влади, що її стосуються, де розширюється простір для 

самореалізації молоді, створюються умови для життя успішних, 
спортивних та патріотичних громадян, де кожен має доступ до занять 

фізичною культурою та спортом на сучасних об’єктах спортивної 
інфраструктури, де кожен громадянин пишається досягненнями 

талановитої молоді та спортсменів.  
 

Цілі за напрямком: 
 

• Створення місць для стажування та роботи молоді в Україні.  

• Надання молодим людям менторської підтримки з питань 
професійної реалізації. 



• Збільшення участі молоді в суспільному житті. 
• Підвищення відсотка молодих людей, які знають про різні 

інструменти політичної та громадської участі й користуються 
ними. 

• Збільшення частки молоді з активною громадянською позицією, 
зокрема її участі у виборах. 

• Збільшення чисельності громадян, які пишаються своїм 
українським походженням. 

• Збільшення чисельності молоді, готової до захисту України. 
• Адаптація українського законодавства у сфері спорту до норм 

міжнародного та європейського права. 
• Збільшення частини населення, що займається руховою 

активністю та спортом. 
• Україна – в топ-20 на Олімпійських іграх і в топ-10 на 

Паралімпійських, Дефлімпійських та Всесвітніх іграх. 

• Доступність для кожної людини, зокрема осіб з інвалідністю, 
розгалуженої мережі спортивної інфраструктури світового рівня. 

 
 

15) Культура та інформаційна політика 
 

Наша мета: Україна – активна учасниця світових культурних процесів 
та простір спільної дії для реалізації сміливих ідей. 

 
Цілі за напрямком: 

 
• Збереження, захист та популяризація культурної спадщини й 

культурних цінностей українського народу, збереження 
національної пам’яті для зміцнення культурної ідентичності 

українців. 

• Створення умов для формування безпечного національного 
мовно-інформаційного простору, підвищення спроможності 

населення щодо критичного сприйняття інформації. 
• Формування стійкої та комфортної екосистеми для розкриття 

творчого потенціалу митця, розвитку творчої та економічної 
діяльності у сфері культурних і креативних індустрій, зокрема 

посилення міжнародної конкурентоспроможності кіноіндустрії. 
Забезпечення населення України якісними та доступними 

культурними послугами й можливостями для творчої 
самореалізації. 

• Перетворення туризму на інтегрований у світовий ринок драйвер 
соціально-економічного розвитку регіонів і держави загалом, що 

сприяє підвищенню якості життя населення, гармонійному 
розвитку та консолідації суспільства, популяризації України у 

світі. 

 
16) Оборона 



 
Наша мета – сучасні та потужні сили оборони, здатні забезпечити 

надійний захист громадян від загроз воєнного характеру.  
 

Цілі за напрямком:  
 

• Сили оборони, спроможні забезпечити надійний захист громадян 
і країни, функціонують відповідно до принципів, норм і стандартів 

держав – членів НАТО. 
• Сили оборони переходять на комплектування 

військовослужбовцями військової служби за контрактом шляхом 
зменшення призову на строкову військову службу. 

• Забезпечення складових сил оборони озброєнням та військовою 
технікою здійснюється через прозорі оборонні закупівлі. 

• Грошове забезпечення військовослужбовців відповідає 

стандартам НАТО. 
• Погашено накопичений ганебний квартирний борг перед 

військовослужбовцями, особами, звільненими з військової 
служби, та членами їхніх сімей. 

 
 

17) Захист прав ветеранів 
 

Наша мета – побудова системи, яка підтримує та допомагає людям, 
що захищають Україну від зовнішньої агресії, сприяє їхньому 

професійному та особистому розвитку.  
 

Цілі за напрямком:  
 

• Покращення житлового забезпечення ветеранів війни та членів 

їхніх сімей, виплата компенсацій за житлові приміщення.  
• Здійснення системних заходів з ушанування пам’яті загиблих 

захисників України. 
• Реінтеграція ветеранів війни у суспільство, надання їм послуг з 

професійної освіти.   
• Комплексна реабілітація ветеранів війни та членів їхніх сімей. 

• Удосконалення організації фінансової та юридичної підтримки 
ветеранів війни, членів їхніх сімей. 

• Спрощення надання пільг, послуг і гарантій ветеранам війни та 
членам їхніх сімей, забезпечення їм доступу до електронних 

послуг і сервісів. 
 

 
18) Зовнішня політика 

 

Наша мета – Україна впевнено наближається до набуття 
повноправного членства у Європейському Союзі та НАТО, протистоїть 



російській агресії, зокрема завдяки тісній взаємодії з ключовими 
партнерами, передусім ЄС і США, захищає своїх громадян за кордоном, 

підтримує тісний зв'язок з етнічними українцями в усьому світі, захищає 
та просуває інтереси українського бізнесу за кордоном.  

 
Цілі за напрямком:  

 
• Формувати та просувати позитивний імідж України у світі. 

• Захищати права та інтереси громадян України за кордоном: це 
означає, що кожен громадянин почувається захищеним за 

кордоном, вільно подорожує світом і отримує якісні консульські 
послуги. 

• Розвивати зв’язки з українцями за кордоном і дбати про 
збереження їхньої національної ідентичності. 

• Протидіяти агресії РФ політико-дипломатичними засобами та 

забезпечити міжнародну підтримку в питанні відновлення 
територіальної цілісності України. 

• Здобути міжнародну підтримку стратегічного курсу на набуття 
членства України в НАТО. 

• Забезпечувати зовнішньоекономічні інтереси України засобами 
економічної дипломатії. 

 
19) Публічна безпека та правопорядок 

 
Наша мета – створення безпекового середовища, сформованого із 

сукупності заходів і чинників, які зведуть до мінімуму можливості 
заподіяння людині фізичної, матеріальної та моральної шкоди внаслідок 

вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень, загроз 
природного та техногенного характеру. 

 

Цілі за напрямком: 
 

• Зменшення питомої ваги тяжких та особливо тяжких злочинів у 
загальній кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень. 

Зменшення кількості правопорушень, вчинюваних громадянами 
під час мирних зібрань, та постраждалих від них.  

• Удосконалення системи моніторингу ситуації та контролю за 
державним кордоном. 

• Підвищення гарантій дотримання прав затриманих осіб.  
• Зменшення випадків неналежного поводження з боку 

представників правоохоронних органів і підвищення захисту 
поліцейських від необґрунтованих звинувачень.  

• Зменшення корупційних ризиків та часу при реєстрації 
транспортних засобів.  

 

20) Юстиція 
 



Наша мета – повага й довіра в суспільстві до органів державної влади 
та місцевого самоврядування, нульова толерантність до корупції; 

зменшення кількість вчинюваних корупційних злочинів та здійснення 
швидкого й ефективного кримінального провадження щодо 

корупційних злочинів; ефективна антикорупційна інфраструктура.  
 

Цілі за напрямком: 
 

• Підвищення показника в рейтингу Rule of Law Index (поточний 
показник України у 2020 році – 0,51/1,00 пунктів та 72-ге місце 

зі 128). Це свідчитиме про зміцнення законності в країні, 
підвищення якості роботи судів, державних органів та органів 

правопорядку. 
• Підвищення показника Судового індексу, який включає рівень 

довіри до суду та оцінку неупередженості судової системи, що 

означає для громадян і бізнесу спрощення захисту їхніх прав та 
інтересів у судах, зменшення строку розгляду судових справ, що 

сприятиме підвищенню рівня довіри до судової системи.  
• Підвищення показника України в Індексі сприйняття корупції, що 

означає значне зменшення корупції в житті суспільства та у 
державному секторі. 


