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проб

у рефор

тня – 10 тра

партнер 

али значенн
ками, тому в

дписав закон про

чазної згоди під 
податків

иків бюджетних 
юджет у формі від

Прийнято зако

н, що передбачає
участю міжнарод

няла закони про 

остила норми ре

ивання населенн

рмування терито
го об'єднання

ого мита ліки, що
ародні організаці

питань освіти буд
ипускників ‐ пос

йнято закон про д

еєстр сертифіков

касувала обов'яз

ізацію відходів т

ве регулювання 
тного боргу

митної території 
років

до закону про Р
одженнями до Д

еалізовувати де
бірного контрол

рм (iMoР

вня 2015 р.

Партне

 

ня індексу п
вона може п

о ринок природн

час реєстрації пл

коштів оприлюд
дкритих даних

он про захист інв

є здійснення дер
дних організацій

енергосервісні к

еорганізації підпр

ням газу без лічи

ріальних громад

о будуть закупов
ії

дуть вноситись д
танова

державні інвестп

ваної в Україні пр

кову акредитаці

тваринного похо

під час реструкту

України на терм

Рахункову палату
Держбюджету

ржавну політику
ю

Рe) 

ри проекту

протягом 20 
перевищува

ого газу

латника 

днювати 

весторів

ржавних 
й

компанії

риємств

ильників

д під час 

вуватися 

дані про 

проекти

родукції

ію аптек

одження

уризації 

мін до 30 

у щодо її 

у в сфері 

 

квітня – 10 
ати +5, або б

травня 2015
бути меншо

2

2

2

2

2

2

2

1.5

1.5

1.5

1.0

1.0

0.6

5 р. (оцінка 
ою за ‐5 ) 

4.0

4.0

3.0

2.5

2.3

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

події є сумо

6.8

Медіана

ою її 

 


