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Letter from the Government of Ukraine on the Development Policy

[UNOFFICIAL TRANSLATION]

Dear Mr. Kim!

The Government of Ukraine expresses its warm regards to the World Bank and you personally
and takes this opportunity to express appreciation for your support at this critical juncture.

We especially thank the World Bank for helping to move the reform agenda in Ukraine forward
and hope that our excellent partnership will help address the structural roots of current macroeconomic
crisis as well as lay the foundation for future growth.

Macroeconomic Situation

Despite an exceptionally tough environment, the Government of Ukraine continues to
undertake measures to ensure macroeconomic stability, enhance governance and improve the business
climate.

The conflict in eastern Ukraine caused significant damage to our economy through a large
shock to the industrial base and to the financial and foreign exchange markets, thus aggravating the
decline in GDP. This complicated our efforts to achieve macroeconomic stability. A significant
devaluation of the national currency increased the deficit of Naftogaz even with a significant increase
in tariffs in 2014, which resulted in the growth of consolidated general government deficit and public
debt. The deterioration of the capital account of the balance of payments and the need to cover the
natural gas payment arrears led to a significant reduction in foreign exchange reserves. Initial
statistical data for 2015 show continuing decline in production, trade and construction sectors,
stemming mainly from deep declines in the east.

Acknowledging challenging economic situation in Ukraine, the Government remain steadfast
in implementation of reforms to deal with the economic and financial crisis. In particular, we requested
the IMF to replace its Stand-By Program with an Extended Fund Facility (EFF) and on March 11,
2015 the IMF Board approved a programe for Ukraine in the amount of USD 17.5 billion (900 percent
of quota and SDR 12.35 billion) for four years. Ukraine already received USD 5 billion (or SDR 3.546
billion) to underpin macroeconomic adjustment (a flexible exchange rate, fiscal consolidation and
monetary tightening) and structural reforms to straighten economic prospects of Ukraine and to
increase leaving standards.

The Government and the National bank will continue to join their affords in straightening of
fiscal and monetary policies to reduce external imbalances and move to inflation targeting. Fiscal
policy is aimed to reduce budget deficit gradually to unlock structural reforms. In this regard, the
timely support of the World Bank is crucial.

Reforms implemented under the First Development Policy Loan (DPL1)

We appreciate the support of the World Bank provided in 2014 under DPL1, which not only
provided much-needed financing, but also supported critical reforms.

To improve governance and increase transparency and accountability in the public sector, we
strengthened Public Procurement Law to increase efficiency of public resource use and prevent
corruption; we also took interim steps to move towards external verification of financial declarations
by elected officials and senior public officials.
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To help improve the investment climate, we took steps to reduce the number of permits; make
opening of new businesses simpler, faster and less costly; making the list of VAT refund arrears
public; and took initial steps to close the Land Bank which if functional, would have distorted the
agricultural market considerably.

Finally, we took steps to improve the efficiency of energy subsidies while protecting the poor.
We increased tariffs towards their cost-recovery levels and put in place measures to better target social
assistance to the poor and vulnerable.

Progress under the Second Development Policy Loan (DPL2)

The Government of Ukraine within the framework of its Activities Program and the Strategy
for Sustainable Development "Ukraine - 2020" continues to take measures supported by the World
Bank through the DPL2.

Regulatory framework has been improved in order to promote good governance, transparency
and accountability in the public sector, including adoption of:

The Law of Ukraine "On Amendments to the Budget Code of Ukraine on Public Investment
Projects", which provides for an effective and transparent management of public investments that will
ensure transparent decision-making on public investment projects, link them to overall national
development priorities; and provide more predictability in funding;

The Law of Ukraine "On Prevention of Corruption", which provides for a comprehensive
system of preventing corruption in accordance with the international good practices; in particular, a
preventive anti-corruption commission is being set up to independently verify the financial
declarations of elected and senior public officials.

The Law of Ukraine "On the Accounting Chamber" (in line with the provisions of Article 98
of the Constitution of Ukraine) now creates a basis for the functioning of the Accounting Chamber as
an external oversight agency (audit) in accordance with the international auditing standards and allows
to ensure the right of the public to receive objective information on completeness and timeliness of
revenues to the State Budget of Ukraine, as well as targeted and effective use of the State Budget;

The Law of Ukraine "On Amendments to the Tax Code of Ukraine concerning improvement
of tax oversight over transfer pricing" aiming to improve the current system of government regulation
of transfer pricing.

To improve the investment climate and reduce costs of doing business in Ukraine, we took the
following measures:

The Law of Ukraine "On Amendments to the Tax Code of Ukraine and some other legislative
acts of Ukraine" introducing electronic VAT administration system, which involves a comprehensive
solution to the problem of administration and VAT refund from the State Budget;

The Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine" (regarding
termination of the State Land Bank) aiming to abolish the possibility of accounting of land as bank
capital;

The Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine regarding food
products" aiming to harmonize the legislation in Ukraine with the EU legislation on food safety and
quality, ensuring a high level of protection of health and consumer interests and creating transparent
conditions for doing business, increasing competitiveness of domestic food products and reducing
their cost;



The Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on facilitating
business (deregulation)", which provides for optimization of administrative regulation of economic
activity that will help create more favorable conditions for doing business in Ukraine and increase the
protection of businesses, which in turn will enable Ukraine to improve its ranking in Doing Business.

The Law of Ukraine "On Licensing of Certain Economic Activities", which simplifies the
procedure for obtaining licenses, reduces the number of business activities subject to licensing,
introduces modem electronic licensing technology, thus laying the foundation for more transparent
partnerships between the government and business and make Ukraine more attractive to investors;

The Law of Ukraine "On Technical Regulations and Conformity Assessment" setting common
legal and organizational framework; adopting and applying technical regulations and conformity
assessment procedures, as well performing conformity evaluations;

The Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine decentralizing
the responsibilities of architectural oversight and improve urban development legislation" aimed at
improving urban development activities, simplification of licensing and approval procedures in
construction and improvement of the state architectural oversight and supervision;

The Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts on investor protection,"
aiming to increase the level of investor protection through the introduction of the derivative claim,
implementing liability for business partners when harm is caused to the partnership by their unlawful
actions; creating conditions for the conversion of quasi-public companies into private ones;
introducing "independent directors."

The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine # 371, dated 20 August, 2014
establishing the State Regulatory Service which activity is guided and coordinated by the Cabinet of
Ministers of Ukraine. The Regulatory Service implements the state regulatory policy and supervision
(oversight) policy in economic activity and acts as a specially authorized body on licensing and
permits in business.

A number of legislative acts were adopted to improve the efficiency of energy subsidies and
improve the protection of the poor:

The Law of Ukraine "On Amendments to Article 5 of the Law of Ukraine "On the State
Support to Low-Income Families" (on social protection of children), which provides for the increase
of the state social assistance to low-income families, including supplements for children living in low-
income families that will improve social protection of such families with children and provide
appropriate public support for these families.

The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Improvement of Housing
Subsidies" # 106, dated 28 February, 2015 aiming to reform the system of subsidies for reimbursement
for housing and utility payments of certain categories of citizens who require government support,
simplify the mechanism for providing benefits and subsidies for housing and utilities, create incentives
for energy and resource saving by the population;

Ukrainian Parliament adopted the Law "On Amendments to Some Laws of Ukraine in the Area of
Communal Services", aimed to prevent financial loses of the companies that operas in communal utility
and heating sectors, to create favorable environment for attracting investment in development and
technical straightening of the heating supply system.In addition, the Government of Ukraine intends
to hold a fundamental reform of the gas sector to provide for efficient, reliable and affordable supply
of gas to the population of Ukraine, as well as for competitiveness and separation of gas supplies from
the upstream and downstream in accordance with our obligations under the Treaty establishing the
Energy Community. Given the urgency of addressing management issues, transparency, efficiency



and energy security, we aim to have a large-scale transformation of the industry. However, we
recognize that to achieve these goals we need adequate time frame.

Therefore, in consultation with the European Commission, the Secretariat of the Energy
Community, the IMF and the World Bank, we have developed a detailed plan for implementation of
reforms in the gas sector. We are glad to inform you that the Cabinet of Ministers has approved the
"Gas Sector Reform and Implementation Plan" through Decision number #375-p dated March 25,
2015.

The Prime Minister will carry out the coordination and supervision of the tasks assigned under
the Plan to various ministries and government agencies, and will provide for full and timely
implementation of these tasks.

The plan covers the reforms in five following areas:

1. Prices and social security

2. Legislative and regulatory support

3. Domestic gas production

4. Transport and distribution of gas

5. Transparency and Accounting

For the implementation of this Plan the Law on the Gas Market was approved by the
Parliament. This creates a legal framework for reforms in the gas sector. To ensure absence of any
gaps in the legal acts before the enactment of the Law on the Gas Market [October 1, 2015], and when
necessary, we will be adopting by-laws that will temporary regulate gas prices and tariffs for
residential heating; ensure continuity of programs and procure gas produced by the state-owned
enterprises at higher rates according to the IMF Program.

To enhance the independence of the Regulator and increase its authority, Government
approved the draft law "On National Energy and Utilities State Regulatory Commission" that was
submitted to the Parliament. This draft law aims to expand the regulatory powers of the Regulator in
relation to its duties as part of the reform of the gas market in full compliance with the EU legislation
and in the Energy Community framework. The law regulating the power market will reserve the right
of the Regulator to offer prices as part of "obligations to provide public services" during a 2-year
transition period. It defines the legal, economic and organizational principles of state regulation of
energy markets and the activity of natural monopolies in the energy sector; aims at ensuring energy
security and achieving a balance of interests of consumers and businesses on the energy markets and
the state; efficient operation and development of energy markets; facilitating the integration of energy
markets of the EU member states and Ukraine; removing restrictions to trade electricity and natural
gas at the international level.

Next steps in implementing reforms

We assure you that we remain strongly committed to implementing the reform program
supported by the World Bank's DPLs 1 & 2. Our priorities are improving governance, transparency
and accountability of the public sector, improving the investment climate and reform of the energy
sector while protecting the poor.

The Government also strongly commits to continuing measures to stabilize the economy and
the banking sector as well as structural reforms to jumpstart growth.

Considering the above, the Government of Ukraine asks the World Bank to support reforms
under the Second Development Policy Loan in the amount of USD 500 million to jumpstart growth.



The Cabinet of Ministers of Ukraine will continue its efforts to implement measures in the areas
provided for by the development policy loans. The Cabinet of Ministers of Ukraine has identified the
Ministry of Economic Development responsible for coordinating the Program.

Sincerely,

Arseniy Yatsenyuk

The Prime Minister of Ukraine
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Уряду

 

Украiни
стосовно полiтики розвитку

Ш ановний пане Кiм!

Уряд Украiни засвiдчуе свою глибоку повагу Свiтовому банку та Вам
особисто i, користуючись нагодою , висловлю е вдячнiсть за пiдтримку з боку
Свiтового банку.

М и високо цiнуемо пiдтримку, яку Свiтовий банк надае Уряду Украiни
для проведення реформ, та очiкуемо, щ о продовж ення наш ого партнерства
сприятиме стабiлiзацii макроекономiчноi ситуацii в Украiнi i вiдновленню
економiчного зростання.

М акроекономiчна ситуацiя
Ураховуючи складну економiчну ситуацiю ,  Уряд Украiни  продовж уе

впровадж ення  заходiв,  спрямованих  на  забезпечення  макроекономiчноТ
стабiлiзацii.

Конфлiкт на сходi Украiни спричинив вiдчутнi втрати для економiки
Украiни, щ о посилило падiння внутрiш нього валового продукту, негативно
позначилося  на  довiрi  населення  та  бiзнесу  i призвело  до  проблем  в
банкiвському секторi та на валю тному ринку. Ц е дещ о ускладнило завдання
Уряду щодо досягнення макроекономiчноi рiвноваги через додатковий тиск
на платiж ний баланс та держ авнi фiнанси. Значна девальвацiя нацiональноi
валю ти  збiльш ила  дефiцит  НА К  "Н афтогаз  Украiни"  навiть  за  умови
значного пiдвищ ення тарифiв на газ у 2014 роцi, щ о призвело до зростання
консолiдованого дефiциту сектору держ авних фiнансiв та обсягу держ авного
боргу.  П огiрш ення  стану  фiнансового  ринку,  платiж ного  балансу  та
необхiднiсть виплати кредиторськоi заборгованостi за газ з минулих перiодiв
призвели  до  значного  скорочення  валютних  резервiв.  3агалом  падiння
економiчноi  активностi  у 2014 роцi  виявилося  бiльш  значним,  нiж
очiкувалося,  а дефiцит  держ авних  фiнансiв  та  платiж ного  балансу
зберiгався на високому рiвнi навiть за умови реалiзацii ж орсткоi фiскальноi
та монетарноi полiтики. Перш i статистичнi данi за 2015 рiк свiдчать про
продовж ення спаду у промисловостi, торгiвлi та будiвництвi в поточному
роцi.
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Незваж аючи на складну економiчну ситуацiю в Украiнi, Уряд готовий
продовж увати  вж ивати  всiх  вiдповiдних  заходiв  для  подолання  кризи.
Зокрема,  11  березня 2015 р.  Радою Д иректорiв М ВФ була затвердж ена
угода для Украiни в рамках механiзму розш иреного фiнансування (EFF) на
чотири  роки  на  суму  17,5  млрд.  доларiв  СШ А  (900  вiдсоткiв  квоти  i
12,35 млрд.  спецiальних  прав  запозичення),  за  якою  Украiна  отримала
перш ий транш близько 5 млрд. доларiв СШ А , або 3,546 млрд. спецiальних
прав  запозичення,  щ о  передбачаЕ  активнi заходи  з макроекономiчного
корегування та масш табнi структурнi реформи, спрямованi на полiпш ення
економiчних перспектив Украiни та пiдвищ ення рiвня ж иття населення.

Уряд  та  Н ацiональний  банк  Украiни  i надалi  здiйснюватимуть
скоординованi заходи з реалiзацii фiскальноi та монетарноi полiтики з метою
лiквiдацii  диспропорцii  платiж ного  балансу  та  переходу до  iнфляцiйного
таргетування. Ф iскальну полiтику буде спрямовано на поступове зниж ення
рiвня дефiциту бюдж ету та послiдовне впровадж ення структурних реформ.
У цьому контекстi  важливою  Е невiдкладна пiдтримка  з боку Свiтового
банку.

П роведенi реформи у рамках системного проекту "П ерш а позика на
полiтику розвитку"

М и  вдячнi  за  пiдтримку  Свiтовим  банком  полiтики  розвитку  у
2014 роцi, в рамках якоi Уряд здiйснив ряд важливих заходiв.

Для покращ ення урядування i пiдвищ ення прозоростi та пiдзвiтностi у
держ авному секторi прийнято закони, зокрема, щ одо пiдвищ ення прозоростi
здiйснення   держ авних   закупiвель,   ix   вiдкритостi   та   цiлiсностi,
запровадж ення   зовнiш нього   контролю     щ одо   декларування   доходiв,
проведення  незалеж них  перевiрок  та  запровадж ення  адмiнiстративноi  та
дисциплiнарноi вiдповiдальностi.

3 метою покращ ення умов ведення бiзнесу вдосконалено нормативну
базу.   Зокрема,   суттЕво   зменш ено   кiлькiсть  документiв  дозвiльного
характеру; забезпечено перехiд до бiльш простоi, бiльш ш видкоi та менш
витратноi   процедури   утворення   нових   суб'ектiв   господарю вання;
запровадж ено  обов'язкове  оприлюднення  списку  платникiв  податку  на
додану  вартiсть.  Крiм  того,  прийнято  закони  щ одо  утворення  та
функцiонування   единого   нацiонального   органу   стандартизацii   i
удосконалення    правових   та    органiзацiйних   засад   нацiональноi
стандартизацii, розмеж ування регуляторних, наглядових (контрольних) та
господарських функцiй у сферi метрологii.

Д ля  пiдвищ ення  ефективностi  системи  енергетичних  субсидiй  та
покращ ення захисту малозабезпечених верств населення ухвалено ряд актiв
законодавства, якими передбачено мож ливiсть встановлення Н ацiональною
комiсiею ,  щ о  здiйснюе  держ авне  регулювання  у сферах  енергетики  та
комунальних послуг, економiчно обrрунтованих тарифiв на централiзоване
опалення та постачання гарячоi води кiнцевим спож ивачам (населенню );
пiдвищення   ефективностi   таргетування   соцiальноi   допомоги
малозабезпеченим . 3 метою забезпечення держ авних соцiальних гарантiй у
сферi ж итлово-комунального обслуговування,  зокрема,  зменш ено вiдсоток
платеж у за ж итлово-комунальнi послуги для сiмей з низькими доходами,
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дотримано  принцип  соцiальноi  справедливостi  пiд  час  надання  пiльг  i
субсидiй; запровадж ено оцiнку доходiв домогосподарств пiд час розрахунку
ж итлових субсидiй.

Прогрес у рамках пiдготовки системного проекту  "Д руга позика на
полiтику розвитку"

Уряд  У краiни  в рамках  виконання  П рограми  дiяльностi  Кабiнету
М iнiстрiв  Украiни  та  Стратегii  сталого  розвитку  "Украiна - 2020"
продовж уе  здiйснювати  заходи,  якi  Свiтовий  банк  пiдтримуе  Д ругою
позикою  на  полiтику  розвитку.  Вж е  досягнуто  значного  прогресу  у
виконаннi попереднiх заходiв.

3   метою   забезпечення   належ ного   врядування,  прозоростi  та
пiдзвiтностi в держ авному секторi вдосконалено нормативну базу, зокрема
прийнято:

Закон Украiни  "П ро внесення змiн до Бюдж етного кодексу Украiни
щодо  держ авних  iнвестицiйних  проектiв",  щ о  передбачае  створення
ефективноi та прозороi системи управлiння держ авними iнвестицiями, яка
дасть змогу забезпечити обrрунтованiсть та послiдовнiсть прийняття рiш ень
щ одо   фiнансування   держ авних   iнвестицiйних   проектiв,   пiдвищ ення
ефективностi використання держ авних кош тiв i результативностi держ авних
iнвестицiйних проектiв;

Закон   Украiни   "П ро   запобiгання   корупцii",   який   передбачаЕ
комплексне   реформування  системи  запобiгання  корупцii  вiдповiдно  до
мiж народних стандартiв та успiш них практик iноземних держ ав;

Закон Украiни "П ро внесення змiн до Закону Украiни "П ро Рахункову
палату" (щ одо контролю за надходж енням коштiв до Д ерж авного бюдж ету
Украiни)",  щ о  забезпечуе  реалiзацiю  полож ень  статтi  98  Конституцii
Украiни, створю е правовi основи для функцiонування Рахунковоi палати як
органу  зовнiш нього   контролю   (аудиту)   вiдповiдно  до   мiж народних
стандартiв аудиту держ авних фiнансiв та надаЕ змогу забезпечувати право
суспiльства на отримання об'ективноi iнформацii про повноту i своечаснiсть
надходж ення кош тiв до Д ерж авного бюдж ету Украiни, а також ix цiльове та
ефективне використання;

3акон Украiни "П ро внесення змiн до Податкового кодексу Украiни
щодо   удосконалення    податкового    контролю    за    трансфертним
цiноутворенням"  з метою  покращ ення  iснуючоi  системи  держ авного
регулювання  трансфертного  цiноутворення,  усунення  суперечностей  та
конкретизацii  норм,  якi  негативно  впливають на  забезпечення  реалiзацii
податковоi полiтики з урахуванням мiж народного досвiду та оптимального
поеднання фiскальноi та регулю ючоi функцii оподаткування.

3 метою удосконалення нормативноi бази для зменш ення витрат на
ведення бiзнесу прийнято нормативно-правовi акти, зокрема:

3акон У краiни "П ро внесення змiн до П одаткового кодексу Украiни та
деяких iнш их законодавчих актiв Украiни", яким запровадж уеться система
електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть, щ о передбачае
комплексно   вирiш ити    питання   адмiнiстрування   та   бюдж етного
вiдш кодування податку на додану вартiсть;
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3акон  Украiни  "П ро  внесення  змiн  до  деяких  законодавчих  актiв
У краiни   (щ одо   припинення   функцiонування  Д ерж авного   земельного
банку)", яким передбачено скасування можливостi формування статутного
капiталу банкiв за рахунок земельних активiв;

Закон  Украiни  "Про  внесення  змiн  до  деяких  законодавчих  актiв
Украiни  щ одо  харчових  продуктiв"  з метою  гармонiзацii  законодавства
Украiни  iз  законодавством  СС  щ одо  безпечностi  та  якостi  харчових
продуктiв, забезпечення високого рiвня захисту здоров'я людей та iнтересiв
спож ивачiв,  а також  створення  прозорих  умов  ведення  господарськоi
дiяльностi,  пiдвищ ення  конкурентоспромож ностi  вiтчизняних  харчових
продуктiв та зменш ення ix цiни;

Закон  Украiни  "П ро  внесення  змiн  до  деяких  законодавчих  актiв
Украiни  щ одо  спрощ ення  умов  ведення  бiзнесу  (дерегуляцiя)",  яким
передбачено скорочення функцiй та оптимiзацiя процедур адмiнiстративного
регулю вання  господарськоi  дiяльностi,  щ о  сприятиме  створенню  бiльш
сприятливих  умов  для  ведення  бiзнесу  в У краiнi  та  пiдвищ енню  рiвня
захисту суб'Ектiв господарювання, щ о дасть мож ливiсть Yxpaiнi пiдвищ ити
позицiю у рейтингу Doing Business;

Закон Украiни "П ро лiцензування видiв господарськоi дiяльностi", яким
спрощ ено   порядок   отримання   лiцензiй,   зменш ено   кiлькiсть   видiв
господарськоi дiяльностi, щ о пiдлягаЕ лiцензуванню , запровадж ено сучаснi
електроннi текнологii отримання лiцензiй, у сферi лiцензування закладено
фундамент  бiльш  прозорих  партнерських  стосункiв  мiж  держ авою  та
бiзнесом,   а   також   забезпечено   пiдвищ ення   рейтингу   Украiни   за
класифiкацiЕю Свiтового банку шляхом створення бiльш сприятливих умов
розвитку пiдприемництва та зростання iнвестицiйноi привабливостi Украiни;

Закон Украiни "П ро технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi", яким
встановлюю ться  единi  правовi  та  органiзацiйнi  засади  розроблення,
прийняття  та  застосування  технiчних  регламентiв  i процедур  оцiнки
вiдповiдностi, а також здiйснення оцiнки вiдповiдностi;

Закон  Украiни  "П ро  внесення  змiн  до  деяких  законодавчих  актiв
Украiни   щ одо   децентралiзацiТ   повноваж ень   у   сферi   архiтектурно-
будiвельного контролю та удосконалення мiстобудiвного законодавства", щ о
спрямований   на   удосконалення   мiстобудiвноi  дiяльностi,   спрощ ення
дозвiльних та погодж увальних процедур у будiвництвi та удосконалення
системи держ авного архiтектурно-будiвельного контролю i нагляду;

Закон  Украiни  "П ро  внесення  змiн  до  деяких  законодавчих  актiв
УкраТни  щодо  захисту прав  iнвесторiв",  яким  передбачаеться  пiдвищ ити
рiвень захисту прав iнвесторiв шляхом запровадж ення похiдного позову,
впровадж ення вiдповiдальностi посадових ociб господарських товариств у
випадку завдання ш коди товариству ix неправомiрними дiями, створення
умов для переходу квазiпублiчних акцiонерних товариств у приватну форму,
введення iнституту "незалеж них директорiв";

постанову Кабiнету М iнiстрiв Украiни вiд 20 серпня 2014 р. Ns 371
"П ро утворення Д ерж авноi регуляторноi служ би", згiдно з якою дiяльнiсть
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регуляторноi служ би спрямовуеться i координуеться Кабiнетом М iнiстрiв
Украiни, яка реалiзуе держ авну регуляторну полiтику та полiтику у сферi
нагляду  (контролю )  у сферi  господарськоi  дiяльностi,  е спецiально
уповноваж еним  органом  з питань лiцензування  та дозвiльноi  системи  у
сферi господарськоi дiяльностi.

3 метою пiдвищ ення ефективностi системи енергетичних субсидiй та
покращ ення захисту малозабезпечених верств населення прийнято, зокрема:

3акон Украiни "Про внесення змiн до статтi 5 Закону УкраТни "П ро
держ авну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм 'ям" (щ одо соцiального
захисту дiтей)", який передбачае пiдвищ ення розмiру держ авноi соцiальноi
допомоги   малозабезпеченим   сiм 'ям,   зокрема   доплату   на   дiтей   iз
малозабезпечених  сiмей,  щ о  дасть змогу  покращ ити  соцiальний  захист
таких сiмей з дiтьми та забезпечить належ ну держ авну пiдтримку таких
родин;

постанову Кабiнету М iнiстрiв Украiни вiд 28 лютого 2015 р. Ns  106
"Про  удосконалення  порядку  надання  ж итлових  субсидiй"  з метою
реформування  системи  надання  субсидiй  населенню  на  вiдш кодування
витрат на оплату ж итлово-комунальних послуг, окремих категорiй громадян,
якi потребують пiдтримки держ ави, спрощ ення механiзму призначення пiльг
i субсидiй на оплату ж итлово-комунальних послуг, створення стимулу до
енерго- та ресурсозаощ адж ення населенням.

Верховною Радою Украiни прийнято 3акон У краiни "П ро внесення змiн
до деяких законiв Украiни у сферi комунальних послуг", щ о спрямований на
забезпечення  беззбиткового  функцiонування  суб'ектiв  господарювання  у
сферах теплопостачання та ж итлово-комунальних послуг, створення умов
для  залучення  iнвестицiй  у розвиток  та  технiчне  оновлення  систем
теплопостачання.

Крiм того, Уряд Украiни мае намiр провести фундаментальнi реформи
газового  сектору  для  забезпечення  ефективних, надiйних  та  доступних
поставок газу населенню , а також конкурентоздатностi та вiдокремлення
операцiй  з постачання  газу,  його  видобутку  i реалiзацii  вiдповiдно  до
зобов'язань   за   Д оговором   про   утворення   Енергетичноi   спiльноти.
Враховуючи    невiдкладнiсть  вирiш ення  актуальних  питань  управлiння,
прозоростi, ефективностi та енергетичноi безпеки, Уряд поставив за мету
провести ш ирокомасш табне перетворення галузi. П роте ми усвiдомлюемо,
щ о для досягнення цих цiлей необхiднi належ нi часовi рамки.

Тому  в ходi  консультацiй  з Европейською  КомiсiЕю ,  Секретарiатом
Енергетичноi спiльноти, М ВФ та Свiтовим банком розроблено детальний
план реалiзацii реформ у газовому секторi.  Кабiнетом М iнiстрiв Украiни
прийнято постанову, якою затвердж уеться зазначений план. П рем 'Ер-мiнiстр
Украiни  здiйснюватиме  координацiю  та  нагляд  за  виконанням  завдань,
визначених  в рамках  плану,  рiзними  мiнiстерствами  та  держ авними
органами та забезпечить повне i своечасне виконання таких завдань.

План охоплюе реформи за такими напрямами:
цiнова полiтика та програма соцiальноi допомоги;
законодавче та нормативне забезпечення;
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внутрiш нЕ виробництво газу;
транспортування та розподiл газу;
прозорiсть та облiк.
Для  забезпечення  виконання  зазначеного  плану  прийнято  Закон

Украiни  "Про  ринок  природного  газу",  яким  передбачено  створення
правовоi  бази  для  реформи  у газовому  секторi.  Для  забезпечення
вiдсутностi прогалин у нормативно-правових актах до набрання чинностi
Законом У краiни "П ро ринок природного газу" (1 ж овтня 2015 р.) у разi
потреби   будуть   прийматися   пiдзаконнi   акти,   якими   тимчасово
регулюватимуться  цiни  на  газ  i тарифи  на  опалення  для  населення,
забезпечуватиметься   безперервнiсть     виконання   програми ж итлово-
комунального сектору, а також здiйснюватиметься купiвля газу, видобутого
держ авними пiдприемствами, за пiдвищ еними цiнами вiдповiдно до спiльноi
з М ВФ програми.

Для   посилення   незалеж ностi   Регулятора   та   збiльш ення   його
повноваж ень Урядом схвалено проект Закону Украiни      "Про Нацiональну
комiсiю ,  щ о  здiйснюе  держ авне  регулювання  у сферах  енергетики  та
ж итлово-комунальних  послуг"  та  подано  на  розгляд  Верховноi  Ради
Украiни.  Законопроект,  зокрема,  передбачаЕ  розш ирення  повноваж ень
Регулятора щ одо його обов'язкiв у меж ах програми реформи газового ринку
вiдповiдно до законодавства ЕС в рамках Енергетичноi спiльноти. Законом
про  регулювання  енергетичного  ринку  буде закрiплено  за  Регулятором
право  пропонувати  цiни  в рамках  "зобов'язань  забезпечувати  держ авнi
послуги" протягом дворiчного перехiдного перiоду. Вiн визначаЕ правовi,
економiчнi  та  органiзацiйнi  засади  здiйснення  держ авного  регулю вання
енергетичних ринкiв та дiяльностi суб'Ектiв природних монополiй у сферi
енергетики;  спрямований  на  забезпечення  енергетичноi  безпеки  та
досягнення  балансу  iнтересiв  спож ивачiв,  суб'ектiв  господарювання  на
енергетичних ринках i держ ави; ефективного функцiонування та розвитку
енергетичних  ринкiв;  сприяння  iнтеграцii  з енергетичними  ринками
держ ав - членiв  ЕС;  усунення  обмеж ень у торгiвлi  електроенергiею  та
природним газом на мiж держ авному рiвнi.

Подальш i кроки у впровадж еннi реформ
ЗапевняЕмо,   щ о   Уряд   Украiни   залиш аЕться   послiдовним   у

впровадж еннi програми реформ, пiдтриманоi П ерш ою та Д ругою позиками
на полiтику розвитку. Покращення урядування, забезпечення прозоростi та
пiдзвiтностi  держ авного  сектору,  полiпш ення  iнвестицiйного  клiмату  та
проведення  реформи  енергетичного  сектору  та  одночасне  покращ ення
захисту   малозабезпечених   верств   населення   залиш аються   наш ими
прiоритетами.

Уряд  мае  намiр  надалi  здiйсню вати  заходи  з макроекономiчноi
стабiлiзацii та реалiзацii структурних реформ i полiтики,  спрямованоi на
консолiдацiю  держ авних  фiнансiв,  оздоровлення  банкiвськоi  системи,
реалiзацiю зваж еноi монетарноi та валю тно-курсовоi полiтики.

3 урахуванням викладеного У ряд звертаеться до Свiтового банку щ одо
надання Д ругоi позики для пiдтримки полiтики розвитку в розмiрi 500 млн.
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доларiв  СШ А ,  що  сприятиме  подальш ому  реформуванню  економiки  та
позитивнiй динамiцi економiчного зростання в цкраiнi. Кабiнет М iнiстрiв
Украiни буде i надалi спрямовувати своi зусилля на виконання заходiв у
напрямах,  передбачених  позикою  на  полiтику  розвитку.  Вiдповiдно  до
рiш ення Кабiнету М iнiстрiв Украiни вiдповiдальним за виконання Д ругоi
позики на полiтику розвитку Е М iнекономрозвитку.

3 повагою

П рем 'ер-мiнiстр У кра?ни                            А рсенiй Я Ц ЕН Ю К


