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Старт малої податкової реформи 2022
Набирає  чинності Закон «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення збалансованості бюджет-
них надходжень». Закон вдосконалює за-
гальні питання адміністрування податків, 
податків на прибуток підприємств, дохо-
дів фізосіб, доданої вартості, акцизного 
та екологічного податків, рентної плати, 
плати за землю, умови перебування на 
спрощеній системі оподаткування.

Початок реалізації Стратегії реформу-
вання державного управління України на 
2022-2025 роки
Мета Стратегії — побудова в Україні спро-
можної сервісної та цифрової держави, 
яка забезпечує захист інтересів громадян 
на основі європейських стандартів та дос-
віду.

Ухвалення дорожньої карти часткової  
чи повної приватизації Приватбанку  
та Ощадбанку
Одна з обіцянок уряду в рамках нового 
Меморандуму, підписаного між Україною  
та Міжнародним валютним фондом.

Вступає в силу низка законів
Серед законів, що стають чинними: 
«Про внутрішній водний транспорт»,  
«Про електронні комунікації», «Про  
внесення змін до Закону України “Про 
рекламу” щодо протидії дискримінації  
за ознакою статі» та інші.

Cічень           
2022

Ключові події:
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Лютий           
2022 Ухвалення всеохоплюючої стратегії та  

плану дій з повернення активів
Одна з обіцянок уряду в рамках нового 
Меморандуму, підписаного між Украї-
ною та Міжнародним валютним фондом.  
Серед іншого, план передбачатиме, що 
держава не вестиме “бізнес як завжди” 
з колишніми власниками банків, у т.ч. 
може заборонити їм брати участь у держ-
закупівлях чи приватизації.

Восьма річниця війни на Сході України
У лютому 2014 року Російська Федерація 
почала неоголошену війну проти Украї-
ни та захопила Крим. Керівництво РФ на 
дипломатичному рівні не визнавало і не 
визнає досі зовнішньої військової агресії 
Росії на Сході України, при трактуванні 
подій в Україні використовує риторику 
про внутрішній конфлікт.

27 лютого — всесвітній день неурядових  
організацій

Ключові події:
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Ключові події:
Ухвалення закону, який посилює інституційну 
спроможність та підзвітність Спеціалізованої  
антикорупційної прокуратури
Одна з обіцянок уряду в рамках нового Мемо-
рандуму, підписаного між Україною та Міжна-
родним валютним фондом. Зокрема, анти-
корупційного прокурора обиратиме комісія 
з визначним словом незалежних експертів з 
міжнародним досвідом (можливо, його й не 
призначають, бо хочуть призначити вже за но-
вою процедурою?:), будуть уточнені повнова-
ження антикорупційного прокурора та його за-
ступників, а також посилена підзвінстість САП 
за результатами незалежного аудиту.

Завершення адаптивнго карантину в Україні
На 31 березня заплановане завершення адап-
тивного карантину в Україні. На думку уряду, до 
того часу вдасться ефективно протидіяти пан-
демії Covid-19. Зокрема, йдеться про вакцина-
цію від хвороби значної частки населення. 
У районах, які віднесені до жовтого рівня епід-
небезпеки за показниками захворюваності на 
COVID-19, для відвідування та роботи громад-
ських закладів, ресторанів, спортцентрів, роз-
важальних закладів, участі в масових заходах 
тощо потрібно принаймні одне щеплення про-
ти COVID-19, чинний негативний тест чи серти-
фікат про одужання.

Створення конкурентного ринку побутового 
газу
По-перше, уряд має створити базу даних спо-
живачів газу, для якої облгази мають надати іс-
торичні дані про споживання. База даних буде 
доступна всім учасникам ринку та спростить 
споживачам перехід до іншого постачальника.
Водночас до кінця березня спільна робоча 
група АМКУ, НКРЕКП та Міненерго розробить 
план дій з підтримки конкуренції на ринку по-
стачання газу побутовим споживачам. План 
включатиме серед іншого анбандлінг (відді-
лення облгазів від компаній, які видобувають 
газ). Це одна з обіцянок уряду в рамках нового 
Меморандуму, підписаного між Україною та 
Міжнародним валютним фондом.

Другий перегляд програми МВФ 

Дедлайн подачі е-декларацій
Особи, уповноважені на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, та 
особи, які прирівнюються до осіб, уповно-
важених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування зобов’язані щоро-
ку до 1 квітня подавати е-декларацію на сайті 
Національного агентства з питань запобігання 
корупції.
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Ключові події:
Перехід медзакладів на систему фінансу-
вання за надану послугу
Відповідно до Указу Президента «Про 
стан національної системи охорони 
здоров’я та невідкладні заходи щодо 
забезпечення громадян України медич-
ною допомогою» державні і комунальні 
медзаклади з 1 квітня 2022  року мають 
перейти на систему фінансування за на-
дану послугу. Передбачається, що конку-
ренція між закладами сприятиме підви-
щенню якості послуг.

Завершення перевірки Етичною комісією 
членів Вищої ради правосуддя відповідно 
до законів, ухвалених у серпні 2021
Одна з обіцянок уряду в рамках нового  
Меморандуму, підписаного між Україною 
та Міжнародним валютним фондом.

Нафтогаз має пройти аудит, у якому  
серед іншого будуть відображені збитки 
від контрактів з фіксованою річною ціною 
на газ.
Одна з обіцянок уряду в рамках нового  
Меморандуму, підписаного між Україною 
та Міжнародним валютним фондом.
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Травень       
2022

Ключові події:
Старт Сезону культури Велика Британія/
Україна 2022
З травня по листопад 2022 року відбу-
деться низка заходів у межах відзначен-
ня 30-річчя дипломатичних відносин між 
Україною та Великою Британією. Тема 
Сезону культури – Future reimagined/Сце-
нарії майбутнього.

Призначення Наглядової Ради Енергоато-
ма з більшістю незалежних членів відібра-
них за прозорою та стійкою процедурою
Одна з обіцянок уряду в рамках нового 
Меморандуму, підписаного між Україною 
та Міжнародним валютним фондом.

Введення в дію закону «Про олігархів»

Третя світова конференція з управління, 
бізнесу та економіки
Конференція відбудеться у Будапешті 
(Угорщина) 6-8 травня. 
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Ключові події:
Третій перегляд програми МВФ

Ухвалення Бюджетної декларації на 2023-
2025 роки

Всесвітній економічний форум у Давосі
Форум відбудеться в червні за безпосе-
редньої участі лідерів держав, представ-
ників бізнесу та громадянського суспіль-
ства. Зустріч буде присвячена розвитку 
капіталізму усіх зацікавлених сторін, ви-
користанню технологій Четвертої про-
мислової революції та забезпеченню 
більш інклюзивного майбутнього у сфері 
праці.

Проведення ЗНО

Мінфін має опублікувати звіт про неза-
лежну оцінку роботи наглядових рад дер-
жбанків (оцінка проходитиме на початку 
2022 року)
Одна з обіцянок уряду в рамках нового  
Меморандуму, підписаного між Україною 
та Міжнародним валютним фондом.
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Липень       
2022

Ключові події:
Міжнародна конференція з питань ре-
форм в Україні (Ukraine Reform Conference 
2022)
Конференція відбудеться 4-5 липня у мі-
сті Лугано (Швейцарія). У межах конфе-
ренції заплановані пленарне засідання, 
панельні дискусії, двосторонні зустрічі, 
подій «на полях», пресконференції, а 
також інноваційні формати і трансляції 
наживо. Конференція завершиться під-
писанням президентами Швейцарії та 
України «Декларації Лугано».

14-та щорічна конференція «Політична еко-
номіка міжнародної організації»
Конференція PEIO відбудеться 7-9 липня 
в Оксфорді (Велика Британія) та об’єд-
нає економістів, політологів та інших на-
уковців для вирішення питань політичної 
економії, пов’язаних з будь-якою міжна-
родною організацією, включаючи Світо-
ву торговельну організацію, Організацію 
об’єднаних націй, Міжнародний валют-
ний фонд, Світовий банк, Європейський 
Союз, а також інші міжнародні організації.
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Серпень      
2022

Ключові події:
31 річниця від Дня проголошення Незалеж-
ності України

Річниця Саміту «Кримська платформа»
23 серпня 2021 року у Києві відбувся уста-
новчий Саміт «Кримської платформи», 
на якому глави іноземних держав, урядів, 
очільники парламентів та міжнародних 
організацій, а також представники грома-
дянського суспільства схвалили Спільну 
декларацію, яка окреслює основні пара-
метри міжнародної політики щодо Криму.
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Вересень      
2022

Ключові події:
Внесення до Верховної Ради України про-
єкту бюджету на 2023 рік

5 вересня — міжнародний день благодій-
ності (за визначенням ООН)
Офіційний «Міжнародний день благо-
дійності» був затверджений дещо пізні-
ше, 17-го грудня 2012-го року на 58-му 
пленарному засіданні Генеральної Асам-
блеї ООН, що відображено у відповідній 
резолюції № 67/105 і відзначається 5-го 
вересня. Метою свята є привернути увагу 
до проблем людей, пов’язаних із бідністю 
та гуманітарними кризами. ООН хоче на-
гадати про важливість благодійності та 
волонтерської діяльності. Пропозицію ор-
ганізувати таке свято зробила Угорщина. 
Саме 5 вересня померла Мати Тереза.
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Ключові події:
Оголошення лауреатів Нобелівської премії  
з економіки
Офіційна назва премії — Премія Швед-
ського центрального банку з економічних 
наук на честь Альфреда Нобеля. Оскільки 
економіка не згадується у заповіті Альфре-
да Нобеля, тому ця нагорода до власне Но-
белівських премій не належить. У 2021-му 
премію отримали одразу троє американ-
ських економістів: Девід Кард — за внесок 
у дослідження економіки праці, Джошуа 
Ангріст і Гвідо Імбенс — за внесок у ме-
тодологію аналізу причинно-наслідкових 
зв’язків.

20 жовтня — всесвітній день статистики 
(ООН)
Ініціатива заснування Всесвітнього дня 
статистики належала Статистичній комі-
сії ООН, яка у лютому 2010 року на своїй 
41 сесії схвалила проведення першого 
Всесвітнього дня статистики 20 жовтня 
2010 року під загальним гаслом «Від-
значимо численні досягнення офіційної 
статистики!». Свято відзначають раз на 5 
років.
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Листопад      
2022

Ключові події:
Дев’ята річниця Революції Гідності
21 листопада 2013 року студенти та гро-
мадські активісти вийшли на мирний про-
тест проти відходу політичного керівництва 
країни від законодавчо закріпленого курсу 
на євроінтеграцію. Влада протиправно і з 
застосуванням сили розігнала протестан-
тів. У відповідь на побиття протестуваль-
ників до них приєдналися тисячі киян та 
жителів інших українських міст. Влада про-
довжила застосовувати силу. Революція 
Гідності тривала з 30 листопада 2013 до 
лютого 2014 року. Внаслідок кривавих по-
дій, за офіційними даними, загинули 107 
осіб.
На понеділок, 21 листопада, припадає 
День Гідності та Свободи — свято у пам’ять 
про дві революції: Помаранчеву (2004 рік) 
та Гідності (2013 рік).

11 листопада — офіційний день народжен-
ня «Вокс Україна»
Навесні 2014 року, після Революції Гідно-
сті, чотири українські економісти — Юрій 
Городніченко, Тимофій Милованов, Олек-
сандр Талавера та Володимир Білоткач — 
заснували блог VoxUkraine: про економіку 
і реформи. У листопаді 2015 «Вокс» заре-
єстрований як громадська організація.\

Конференція ООН зі зміни клімату
Подія відбудеться 7-12 листопада 2022 
року у Шарм-ель-Шейху (Єгипет).
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Грудень     
2022

Ключові події:
Ухвалення бюджету на 2023 рік
Згідно з Бюджетним кодексом України  
(ст. 39), бюджет має бути ухвалений до 31 
грудня
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