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Шановний Григорію Васильовичу!

Висловлюємо Вам глибоку подяку за долучення до вирішення проблем щодо 
розвитку вітчизняної промисловості зокрема та економіки в цілому, підвищення рівня 
продуктивної зайнятості населення, збереження існуючих і створення нових робочих 
місць.

Погоджуємося з Вами, що об’єднання зусиль державної влади, бізнесу та 
суспільства є основою як для подолання викликів сьогодення у вигляді пандемії та 
економічної кризи, так і для реалізації довгострокових завдань соціально- 
економічного розвитку держави та благополуччя її громадян.

Місце та роль України у світі в майбутньому визначається розвитком 
вітчизняної промисловості сьогодні. Тому у відповідь на сучасні виклики Урядом 
була розроблена Державна програма стимулювання економіки для подолання 
негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання 
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОУШ-19) на 2020—2022 роки.

Для відновлення повноцінного функціонування економіки та забезпечення 
довгострокового соціально-економічного розвитку держави Урядом було 
затверджено Програму діяльності Кабінету Міністрів України. Під час її розроблення 
ми керувалися прагненням сформувати основу для подальшого підвищення рівня 
добробуту населення шляхом повноцінного розвитку всіх секторів економіки. 
Відповідно заходи з економічного розвитку є наскрізними у Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів У країни в цілому, а також сконцентровані в окремих пріоритетах, 
зокрема щодо відновлення вітчизняної промисловості, підтримки експорту, розвитку 
ринку праці.

З метою поетапного досягнення пріоритетів Програми діяльності триває робота 
щодо розроблення Плану пріоритетних дій Уряду на 2020 рік та Середньострокового 
плану дій Уряду на 2021—2023 роки, що включатимуть деталізовані заходи із 
визначенням виконавців і строків реалізації, а також розрахунків вартості здійснення 
таких заходів.



Водночас ми відкриті для співпраці щодо альтернатив у способах і шляхах 
досягнення пріоритетів. Під час підготовки зазначених документів будуть 
опрацьовані пропозиції, отримані від бізнесу, суспільства, вони будуть враховані за 
наявності відповідного фінансового ресурсу та можливості реалізації в умовах 
сьогодення.

Тому пропонуємо Вам долучитися до цієї роботи, надавши Кабінетові 
Міністрів або безпосередньо відповідним міністерствам детальні пропозиції та 
розрахунки фінансових витрат і передбачуваного ефекту. Сподіваюся на 
конструктивний діалог.

З повагою
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