
В. Янукович, Президент України: 

«…Сьогодні Україна подолала “стратегічну паузу”. Це – основний 

здобуток останніх років. Тепер головне – не зупинятися на досягнутому. 

На порядку денному – подальше реформування системи державного 

управління, перехід до моделі держави, орієнтованої на обслуговування 

потреб громадян. У кожному місті, районі має з’явитися сучасний центр 

надання адміністративних послуг. У кожному з них повинен надаватися 

гарантований перелік найбільш запитуваних громадянами та бізнесом 

послуг. Вони мають надаватися протягом мінімального терміну. 

Найближчим часом має запрацювати Єдиний державний портал 

адміністративних послуг, який зробить можливим здійснити перехід до 

дистанційного отримання паспортів, довідок, заміни посвідчень водія або 

реєстрації нового бізнесу громадянами. 

У 2013 р. будуть зроблені нові кроки для посилення боротьби з 

корупцією. Продовжиться робота над відпрацюванням механізмів 

персональної відповідальності чиновників усіх рівнів за реалізацію завдань 

упровадження реформ. Зросте відповідальність за порушення вимог 

законодавства з питань надання адміністративних послуг. 

Ще одним важливим напрямом реформування стане робота над 

оновленням Конституції України. Необхідно усунути нечіткість принципу 

народовладдя, неефективність механізмів формування та відповідальності 

найвищих органів державної влади, створити реальні гарантії незалежності 

судів та прокуратури, встановити баланс повноважень між місцевими 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування, який 

відповідатиме потребам сьогодення. 

Для того, щоб на жодному з етапів конституційного реформування не 

знижувалася планка професійних вимог і громадянської відповідальності, 

продовжить роботу Конституційна Асамблея. В її роботі нині беруть участь 

провідні науковці Національної академії наук України, галузевих академій, 

наукових установ і ВНЗ, представники громадянського суспільства та 

місцевого самоврядування, правозахисних організацій і незалежних 

експертно-аналітичних центрів, а також представники парламентських і 

позапарламентських політичних сил. 

Світова економіка на початку 2013 р. не подолала стагнацію. Провідні 

економічні центри демонструють нестабільне зростання або залишаються у 

стані рецесії. Глобальний попит на ключові товари українського експорту 

також залишатиметься низьким. 

При цьому конкурентна боротьба на світових ринках стає дедалі 

жорсткішою. За таких умов для того, щоб забезпечити усталений соціально-



економічний розвиток, Україні необхідно активізувати пошук внутрішніх 

резервів, прискорити модернізацію виробництва, підвищити його 

конкурентоспроможність. 

Цього року необхідно прискорити структурні реформи в національній 

економіці й водночас знайти відповідь на нові виклики, породжені глобальною 

економічною кризою. Найближчий період стане значним випробуванням для 

України, важливим тестом політики реформ і розвитку. 

Використовуючи державне фінансування та стимулювання конкретних 

економічних програм і проектів, необхідно підтримати національного 

виробника, допомогти експортерам, реалізувати політику імпортозаміщення. 

В умовах кризи та скорочення попиту вкрай важливо прискорити процес 

оновлення виробничих фондів, стимулювати впровадження технологічних 

інновацій та енергозберігаючих технологій. Це єдиний шлях до підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної економіки. 

Не менш важливо й надалі вносити необхідні зміни у податкове та 

бюджетне законодавство. Їх мета – забезпечення соціальної справедливості, 

виконання бюджету, стимулювання економічного зростання і розвитку 

територій. 

Вельми важливо забезпечити консолідацію та максимально ефективне 

використання фінансових ресурсів держави. Для цього потрібні зміни у 

фінансовій системі, у т. ч. ухвалення спеціальних законів про діяльність 

Банку розвитку, Агентства з питань страхування експорту та кредитування 

експортерів. 

Водночас держава не повинна намагатись підмінити своїми діями 

приватну ініціативу. Стандартні механізми «ручного керування» ставатимуть 

дедалі менш ефективними. Не розподіл бюджетних коштів, а створення 

макроекономічних умов для всебічного розвитку приватного бізнесу, 

підприємницької ініціативи стають ключовими рушіями зростання. 

Великий, середній та малий бізнес повинні мати максимально можливу 

економічну свободу. Тому поліпшення бізнес-клімату та продовження 

процесу дерегуляції, упорядкування та спрощення системи надання 

адміністративних послуг залишаються найважливішими пріоритетами. 

Конкретні підходи й етапні орієнтири політики відновлення динамічного 

економічного зростання закріплено у Програмі активізації розвитку 

економіки. В її основі – відродження реального сектору економіки завдяки 

здійсненню політики імпортозаміщення, стимулювання розвитку 

високотехнологічних галузей, створення нових робочих місць. 

Стратегічна мета й сутність нової Програми полягають не тільки в тому, 

щоб прискорити зростання макроекономічних показників. Це важливе, але 



підпорядковане завдання. Її основна мета – змінити саму модель соціально-

економічного розвитку України, перевести національну економіку на рейки 

інтенсивного випереджального зростання за рахунок впровадження 

інновацій, розкриття інвестиційного потенціалу. 

Прискорення розвитку національної економіки дасть можливість 

продовжити послідовний курс на підвищення рівня добробуту наших 

громадян. У 2013 р. основним пріоритетом стануть соціальні інвестиції у 

майбутнє, у тих, хто будуватиме та розвиватиме Україну впродовж ХХІ ст. 

Пріоритетом соціальної політики держави має бути підтримка сімей з 

дітьми. Сьогодні велика кількість сімей відчуває на собі негативний вплив 

фінансової скрути. Більшість українців мають обмежені можливості дати 

своїм дітям якісну освіту, забезпечити повноцінний фізичний та творчий 

розвиток. Державна підтримка таких сімей має бути суттєво збільшена. 

Окрему увагу необхідно приділити дітям з особливими потребами, 

виховання й розвиток яких потребують значних зусиль та коштів. Обов’язок 

держави – допомогти таким дітям і сім’ям, у яких вони виховуються…» (Про 

внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році : Щорічне 

Послання Президента України до Верховної Ради України. – К. : НІСД, 

2013. – С. 17–19). 

 

 


