
УКРПОШТА

Ігор Смілянський
Генеральний директор



ЩО ЗРОБЛЕНО:

Для колективу:  Оновлення центральної управлінської команди на 95%

 Більш тісне спілкування з колективом: підтримка колег на 
складних ділянках роботи (сортувальні центри) у часи пік. 

 Проведення відкритих відборів у 11 регіональних дирекцій. 
Призначення, за результатами, нових керівників на першу-другу 
позицію у 5 з них

 Тренінги для 1046 працівників фронт-офісу та змагання в 
царині якості, в рамках пілотного проекту, серед 155 відділень 
Києва.



ЩО ЗРОБЛЕНО:

 Спрощення процедур. Переглядаються абсурдні процеси і норми.

 Ліквідовано 4 неефективних сервіси та послуги.

 1000+ підприємців з усієї країни підключилися до експортного руху 
завдяки E-export School від Укрпошти

 З 15 листопада по 15 грудня Укрпошта опрацювала в 4 рази більше 
відправлень з Китаю, аніж за аналогічний період 2015 року

 Значно скорочено термін оформлення відправлень на сортувальних 
центрах Укрпошти: середній строк відвантаження грузів на Укрпошті у 
2015 - 5 днів, у 2016 - 1,5 дні (36 годин).

 Укрпошту визнано №2 службою доставки для інтернет-магазинів 
(премія PaySpace Magazine Awards 2016)

Для клієнтів



ЩО ЗРОБЛЕНО:

 Збільшено доходи за всіма показниками операційної діяльності. 
Зокрема,  доходи від надання послуг з пересилання дрібних пакетів 
+44,7%, від пересилання посилок +25,3%, від розповсюдження 
періодичних друкованих видань +71,4% тощо.

 Економія на закупівлях - 50 млн грн у річному вимірі

 Збільшення торговельної маржі (+80 млн грн у річному вимірі).

 Корпоратизація, що йде за планом та в заплановані терміни

 В рамках корпоратизації зекономлено 8 млн грн на закупівлі 
спеціалізованих послуг з аудиту та оцінки

 Вчасно схвалено фінансовий план Укрпошти на 2017 рік. 

 Фінплан-2017 передбачає 20% зростання доходів (+1 млрд грн за 
рік) та збільшення розміру фонду оплати праці для співробітників на 
підприємстві на 800 млн грн. 

Для держави 
як власника



ЩО ЗРОБЛЕНО:

 Запуск благодійних партнерств: Українська Біржа Благодійності, 
Ukids

 Співпраця з учасниками ринку щодо розробки оптимальної 
моделі регулювання ринку

 Початок співпраці з Київською Школою Економіки (із побудови 
прозорої та ефективної системи закупівель на основі світового 
досвіду в цій сфері) та Transparency International

 Підтримка акцій VoxUkraine

Для суспільства



ЩО ЗРОБЛЕНО:

Представлення 
5-ти річної 
стратегії розвитку

Впровадження 
нової системи 
мотивації та 
KPI для всіх 
співробітників

Ініціювання подання 
ПЗУ про розширення 
спектру фінансових 
послуг Укрпошти на 
розгляд Верховної 
Ради.

Завершення 
відкритих відборів 
регіональних 
керівників

Створення нового 
бренд-буку 
Укрпошти

Зменшення 
кількості видів 
поштових марок 
задля спрощення їх 
користування 

Вчасне завершення 
процесу 
корпоратизації

Запуск програми 
модернізації 
автопарку.

Створення нових, 
пілотних, відділень, де 
відпрацьовуватимуться 
нові процеси і підходи.

Розвиток 
мережі відділень 
поштового 
зв’язку, у т.ч. у 
селах
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ЩО БУДЕ ЗРОБЛЕНО:


