РЕАЛІЗОВАНО
ІНВЕСТИЦІЇ

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ
ü
ü

Затверджено перелік
антикорупційних заходів для
міністерств
Затверджено Типову
антикорупційну програму
юридичної особи

БАНКІВСЬКИЙ ТА
ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР
ü
ü

Підтримано курс на лібералізацію
регулювання валютного ринку
Дозволено фінансову
реструктуризацію боргів
підприємств

ü
ü

Внесено зміни до Податкового
кодексу щодо вдосконалення
адміністрування та відшкодування
ПДВ

ü

Розпочато запровадження системи
"Єдиного вікна"
Розроблено проект Закону щодо
уповноваженого економічного
оператора

ü
ü

ü
ü
ü

Запроваджено систему
відшкодування вартості лікарських
засобів із збереженням ринкового
ціноутворення у роздрібній торгівлі
Передбачено державне
регулювання цін на лікарські
засоби одночасно з реімбурсацією
Спрощено процедуру реєстрації
медичних виробів
Прийнято нормативну базу для
реімбурсації інсулінів

ü
ü

ü
ü
ü

Спрощено порядок
працевлаштування іноземців
Спрощено процедуру оформлення
віз для в’їзду в Україну і
транзитного проїзду через її
територію

ХАРЧОВА
ПРОМИСЛОВІСТЬ
ü

Запущено пілотний проект зі
скасування державного
регулювання цін на соціально
значущі продукти

СІЛЬСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО
ü

Дозволено змішування зерна
різних класів
Підписано Меморандум щодо
прогнозованих обсягів експорту
зерна та Додаток до нього

ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ü
ü

Створено сприятливі умови для
розгортання телекомунікаційних
мереж
Розроблено проект Закону про
електронні довірчі послуги

Належно імплементувати останні
нововведення Податкового кодексу
Урегулювати переплати з податку на
прибуток підприємств, здійснені
філіями
Забезпечити прозоре, вчасне та
повне відшкодування ПДВ

БАНКІВСЬКИЙ ТА
ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР
ü

ü
ü

ü
ü

Посилити відповідальність за
порушення у сфері інтернетпіратства та кібербезпеки
Забезпечити своєчасну виплату
роялті
Забезпечити ефективну
координацію дій відповідальних
органів

ü

ü
ü

ü
ü

Розробити та запровадити нову
систему оподаткування у
нафтогазовій галузі на основі
прибутку
Розробити новий Кодекс про надра
Забезпечити імплементацію
Третього енергетичного пакету
щодо природного газу та
електроенергії
Прийняти нові Правила розробки
нафтогазових родовищ
Скасувати вимогу щодо проведення
повторної оцінки запасів родовищ
корисних копалин кожні 5 років

ü
ü
ü

ü

ü
ü

ü

Провести реформу фітосанітарної
системи
Унеможливити скасування дозволу
на змішування різних класів зерна
Реалізувати кроки з метою
забезпечення безперебійного
експорту зерна та стабільних
процесів аграрної логістики
Переглянути зернові ГОСТи

ХАРЧОВА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

Вдосконалити процес реєстрації
сортів рослин і сертифікації насіння
Спростити реєстрацію та обіг
пестицидів та агрохімікатів

ü
ü

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
ü
ü

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Побудувати захищену інформаційну
інфраструктуру в органах державної
влади
Впорядкувати закупівлю
програмного забезпечення для
державного сектору

1 рік СПІВПРАЦІ
Б І З Н Е С У
та уряду

НАСІННИЦТВО

ü

ü

Затвердити як нормативноправовий акт Методику розрахунку
штрафів за порушення
антимонопольного законодавства

СІЛЬСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО

ЕНЕРГЕТИКА
ü

Розширити функції системи
«Єдиного вікна» на видачу
дозвільних документів
Сформулювати спільне бачення
реформування ДФС у контексті
митної справи

АНТИМОНОПОЛЬНЕ
ЗАКОНОДАВСТВО

Імплементувати The Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA)

ЗАХИСТ ПРАВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

Розроблено механізм захисту
національних інтересів України в
рамках СОТ

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

ЕНЕРГЕТИКА
Страховий запас газу встановлено
на рівні 0% на 2016-2017 рр.
Затверджено зміни до Процедури
користування надрами
Розроблено Закон про ринок
електричної енергії України, що
було прийнято
Скасовано спеціальні квоти на
імпорт труб для нафтових і газових
свердловин

Затверджено План заходів
дерегуляції господарської
діяльності на 2016-2017 рр.
Розпочато гармонізацію дозвільної
системи
Спрощено процедуру отримання
дозволу на проведення
концентрації

ü

ü
ü

ü

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ
ü

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
ü

ü

ДЕРЕГУЛЯЦІЯ
ü

МИТНА СПРАВА
ü

Скасовано обов’язкову реєстрацію
іноземних інвестицій
Створено Офіс залучення та
підтримки інвестицій при Кабінеті
Міністрів України – UkraineInvest

МИТНА СПРАВА

ОПОДАТКУВАННЯ

ü

ОПОДАТКУВАННЯ
ü

Спільний порядок денний на найближчий час

Знайти компроміс щодо
Національного переліку основних
лікарських засобів
Активізувати боротьбу із «сірим»
імпортом медичних препаратів та
медобладнання
Захистити права інтелектуальної
власності у сфері охорони здоров’я

ТОВАРИ ШИРОКОГО ВЖИТКУ
ü

ü

Збільшити допустимий граничний
рівень електромагнітного поля
базових станцій
Скасувати збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування

Прийняти Технічний Регламент на
косметичні засоби

ІНФРАСТРУКТУРА

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
ü

Повністю скасувати державне
регулювання цін на соціально
значущі товари
Підтримати імплементацію
європейського підходу поводження
з відходами упаковки (система
розширеної відповідальності та
роздільного збирання) в
українському законодавстві

ü

Забезпечити прозорість механізму
компенсації інвестиціЙ

IMPLEMENTED
ANTI-CORRUPTION
ü
ü

List of an•-corrup•on measures for
ministries approved
An•-Corrup•on Program for legal
en••es approved

BANKING & FINANCIAL
SERVICES
ü
ü

Course on relaxing currency
regula•on
Financial restructuring of debts of
enterprises allowed

ü

Tax Code amended: improvement of
VAT administra•on and refund

Mandatory registra•on of foreign
investments canceled
Ukraine Investment Promo•on
Oﬃce – UkraineInvest launched

DEREGULATION
ü
ü
ü

Ac•on Plan for Deregula•on of
Business Ac•vi•es for 2016-2017
approved
Harmoniza•on of permi•ng system
started
Procedure for allowing
concentra•ons simpliﬁed

ü
ü
ü

ü
ü

Launch of "Single Window" system
Dra‡ Law on authorized economic
operator developed

ü

ü
ü
ü

Voluntary reimbursement of
medicinal products approved
State price regula•on of medicinal
products launched together with
reimbursement
Procedure of medical devices
registra•on simpliﬁed
Legal basis for insulins
reimbursement adopted

Mechanism of Ukraine’s na•onal
rights protec•on in WTO developed

ü

ü
ü
ü

Procedure for the employment of
foreigners simpliﬁed
Procedure for issuing visas for entry
to Ukraine and transit through its
territory simpliﬁed

ü
ü

ü

Pilot Project on cancela•on of state
price regula•on for socially signiﬁcant
food products launched

ü
ü

AGRICULTURE
ü

Blending of grain of diﬀerent classes
allowed
Memorandum of Understanding
regarding es•mated grain export
volumes and its Annex signed

INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES
ü
ü

Favorable condi•ons for
telecommunica•on networks rollout
created
Dra‡ Law on electronic trust services
developed

Strengthen liability for viola•ons in
the area of internet piracy and cyber
security
Ensure •mely payment of royalty
Ensure eﬀec•ve coordina•on of
responsible authori•es

ENERGY

FOOD & BEVERAGE

ENERGY
0% gas stock reserve established for
2016-2017
Amendments to the Procedure for
Subsoil Use approved
Dra‡ Law on electricity market of
Ukraine developed
Special import quotas for pipes for
oil & gas drilling canceled

ü

Widen the func•ons of the "Single
Window" system for the issuance of
permits
Develop a common vision of
customs reform

ANTIMONOPOLY
LEGISLATION
ü

Properly implement The Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA)

INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHTS PROTECTION

HUMAN CAPITAL
ü

ü

ü

ü

1 y e a r o f
cooperation between
the business
community and
Government

Approve as a legisla•ve act the
Methodology for calcula•on of ﬁnes
for viola•ons of an•monopoly
legisla•on

EXTERNAL TRADE
ü

HEALTHCARE
ü

Properly implement the latest
novel•es of the Tax Code
Se˜le overpayments of corporate
income tax made by branches on the
headquarters’ accounts
Ensure transparent, •mely, and full
VAT refund

BANKING & FINANCIAL
SERVICES

ü

CUSTOMS

CUSTOMS

TAXATION

INVESTMENTS
ü

TAXATION
ü

TO BE DONE

ü
ü
ü

Develop and introduce the new
upstream taxa•on system based on
proﬁt
Develop and introduce the new
Subsoil Code
Ensure implementa•on of the Third
Energy Package in the part of gas
and electricity
Adopt new Rules of Development of
Oil & Gas Fields
Cancel requirement of re-es•ma•on
of mineral reserves every 5 years

AGRICULTURE
ü
ü
ü
ü

SEEDS
ü
ü

ü

Build secure informa•on
infrastructure in government
agencies
Streamline purchase of so‡ware for
the public sector

Improve the process of plant varie•es
registra•on and seeds cer•ﬁca•on
Simplify the registra•on and turnover
of pes•cides and agrochemicals

FOOD & BEVERAGE
Fully cancel the state price regula•on
for socially signiﬁcant food products
Support implementa•on of European
approach to waste management
(system of extended producers’
responsibility and separate waste
collec•on) in Ukrainian legisla•on

ü
ü

HEALTHCARE
ü
ü
ü

Find a compromise regarding the
Na•onal Essen•al Medicines List
Intensify the ﬁght against “grey”
import of medicinal products and
medical devices
Protect intellectual property rights in
the healthcare sphere

TELECOMMUNICATIONS

INFORMATION TECHNOLOGIES
ü

Reform the phytosanitary system
Prevent cancela•on of permit for
blending of diﬀerent classes of grain
Implement steps aimed at ensuring
uninterrupted grain export and stable
processes of agrarian logis•cs
Review grain GOSTs

ü
ü

Increase the allowable maximum level
of electromagne•c ﬁelds of base
sta•ons
Cancel payment of duty on obligatory
state pension insurance for mobile
services

CONSUMER GOODS
ü

Adopt Technical Regula•ons on
Cosme•cs

INFRASTRUCTURE
ü

Ensure transparent mechanism of
compensa•on of investments in
strategic infrastructure

