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ПРОГРЕС У ВИКОНАННІ ПОРЯДКУ ДЕННОГО АСОЦІАЦІЇ ТА УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

станом на 23.05.16 

 

Угода про асоціацію та Порядок денний асоціації1 (ПДА) між Україною та ЄС 
передбачають здійснення моніторингу та оцінки виконання цих документів як спільно, так і 
окремо кожною Стороною. 

Цей звіт є оцінкою Української Сторони та містить огляд найважливіших заходів та 
результатів виконання ПДА та Угоди про асоціацію, які були заплановані та здійснювались у 
січні – травні 2016 року, а також інші важливі події, які стосуються реалізації політики 
європейської інтеграції. 

Метою звіту є інформування громадян України, представників неурядових організацій, а 
також міжнародної спільноти, зокрема інституцій ЄС та його держав-членів, щодо прогресу 
України в реалізації цілей політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС з метою 
широкого обговорення та аналізу заходів органів державної влади. 

Звіт побудовано відповідно до структури Угоди про асоціацію та ПДА, а також доповнено 
іншою актуальною інформацією. 

Звіт підготовлено за результатами аналізу інформації, що була подана близько 
шістдесятьма органами державної влади, які залучені до виконання відповідних завдань. 

Звіт містить інформацію про законопроекти, які  були повернуті  відповідно до положень 
частини третьої статті 105 Регламенту Верховної Ради України та подані до Верховної Ради в 
порядку законодавчої ініціативи новим складом Кабінету Міністрів України.   

Крім того, цей звіт подає інформацію про залучення проектів міжнародної технічної 
допомоги для виконання завдань у сфері європейської інтеграції та Угоди про асоціацію, 
наводить приклади використання такої допомоги у розрізі досягнутих результатів. 

У звіті також узагальнено наводяться експертні оцінки Урядового офісу з питань 
європейської інтеграції щодо законопроектів, що знаходяться на розгляді у Верховній Раді 
України і стосуються пріоритетів виконання Угоди про асоціацію, насамперед у частині 
створення зони вільної торгівлі та секторального співробітництва, щодо їх відповідності Угоді 
та праву ЄС. 

Також звіт підсумовує основні подальші заходи. 

 

                                                           
1
 - 16 березня 2015 року Рада асоціації між Україною та ЄС схвалила оновлений ПДА. 

http://www.kmu.gov.ua/document/248046005/st06978%20UA_15-1%20final.pdf
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 ОСНОВНІ  РЕЗУЛЬТАТИ   
 

 
 
Конституційна реформа 

 2 червня 2016 року Верховна Рада України схвалила проект Закону України «Про 
внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (реєстр. № 3524), а також 
прийняла нову редакцію Закон України «Про судоустрій та статус суддів». 

 
Виборча реформа 

 Набрали чинності зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України щодо фінансування 
політичних партій (Закон України № 732-VIII). 

 У Бюджеті передбачено кошти для фінансування політичних партій. 

 
Реформа системи запобігання та боротьби з корупцією 

 Розпочали роботу органи у сфері запобігання та боротьби з корупцією: 

 Національне антикорупційне бюро України; 

 Спеціалізована антикорупційна прокуратура; 

 Національне агентство з питань запобігання корупції. 

 Прийнято: 

 Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 
процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у 
шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій 
щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно 
удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації» (№ 
1019-VIII); 

 Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» щодо 
забезпечення прозорості в організації діяльності Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури з метою виконання рекомендацій Міжнародного валютного фонду» 
(№ 1020-VIII); 

 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про 
стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом 
візового режиму для України, стосовно удосконалення засад діяльності 
Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (№ 1021-VIII); 

 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру у 2016 році» (№ 1022-VIII). 

 Утворено Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. 

 
 
 
 

Пріоритети Порядку денного асоціації 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57209
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1022-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1022-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1022-19
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Реформа системи правосуддя 

 Розроблено проект Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (реєстр. № 4734) 
на виконання майбутніх положень Конституції України щодо правосуддя. 

Реформа в сфері державного управління 

 Прийнято нормативно-правові та відомчі акти з метою імплементації положень 
Закону України «Про державну службу». 

 

Дерегуляція 

 З березня 2016 року в Україні запрацював у тестовому режимі Єдиний державний 
портал адміністративних послуг.  

 Підписано Угоду про участь України в Програмі ЄС «Конкурентоспроможність 
підприємств малого і середнього бізнесу» (COSME) (2014-2020).  

 

Реформа державних закупівель 

 Схвалено Стратегію реформування системи державних закупівель в Україні на 2015-
2032 роки («дорожня карта») та план заходів з її реалізації.  

 Прийнято рішення про приєднання України до Угоди про державні закупівлі.  

 Створено новий портал публічних закупівель, який об’єднав дані системи ProZorro та 
бази державного підприємства «Зовнішторгвидав України». 

 Прийнято ряд нормативно-правових актів з метою імплементації Закону України 
«Про публічні закупівлі». 

 

Податкова реформа, в тому числі відшкодування ПДВ 

 Прийнято нормативно-правові акти з метою імплементації Закону України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році». 

 Затверджено документи, пов’язані зі звітністю щодо оподаткування податком на 
додану вартість. 

 
Реформування енергетичного сектору 

  Прийнято зміни до Митного кодексу України щодо створення передумов для нової 
моделі ринку природного газу (Закон України № 994-VIII). 

 Прийнято у першому читанні проект Закону України «Про Національну комісію, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (реєстр. 
№ 2966-д). 

 В рамках виконання Плану заходів щодо  реформи корпоративного управління НАК 
«Нафтогаз України» розроблено: 

- проект плану реструктуризації Компанії, яким передбачається утворення ПАТ 
«Магістральні газопроводи України», 100 відсотків акцій якої будуть перебувати у власності 
Фонду державного майна України; 

- проект моделі відокремлення для газотранспортної системи. 

 Секретаріат Енергетичного Співтовариства оприлюднив умовно схвальну оцінку 
(conditional approval) запропонованої Українською Стороною моделі розділення НАК 
«Нафтогаз України».  

http://prozorro.org/
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Зміцнення місцевого і регіонального самоврядування та децентралізація 

 Визначено порядок  надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад. 

 Затверджено Типове положення про агенцію регіонального розвитку. 

 
Реформа правоохоронних органів 

 Утворено Державне бюро розслідувань. Розпочато роботу з проведення конкурсу на 
зайняття посад Директора Бюро та його заступників. 

 З метою імплементації Закону України «Про Національну поліцію» затверджено: 

 Порядок діяльності поліцейських комісій; 

 Типовий порядок проведення конкурсу на службу до поліції та/або зайняття 
вакантної посади. 

 
Права людини та основні свободи 

 Прийнято у першому читанні: 

 зміни до законодавства щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та 
реалізації прав засуджених (реєстр. № 2490а); 

 законодавчі зміни з метою гармонізації законодавства у сфері запобігання та 
протидії дискримінації із правом ЄС (реєстр. № 3501). 

 Утворено Координаційну раду сприяння розвитку громадянського суспільства. 

 Затверджено Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в 
Україні на 2016 – 2020 роки.  

 
Свобода слова 
 

 Внесено зміни до Кримінального кодексу України з метою створення умов, 
необхідних для вільної роботи журналістів, їх захисту від погроз або фактичного насильства. 

 Утворено Раду з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова. 

Лібералізація візового режиму 

 Європейською Комісією подано законодавчу пропозицію щодо запровадження 
безвізового режиму для громадян України. 

 Прийнято у першому читанні зміни до деяких законів України щодо документів, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, 
спрямованих на лібералізацію ЄС візового режиму для України (реєстр. № 3224). 

 
 
 
 
 

Політичний діалог 

Юстиція, свобода та безпека 
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Співробітництво у сфері управління кордонами, міграції та притулку 

 Прийнято: 

  Закон України «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства 
України (щодо негайного розгляду судами позовів про примусове видворення 
або щодо затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового 
видворення іноземців та осіб без громадянства або забезпечення передачі 
іноземців та осіб без громадянства відповідно до міжнародних договорів про 
реадмісію)» (№ 991-VIII); 

 Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового захисту» щодо вдосконалення 
процедури документування осіб» (№ 992-VIII); 

 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
удосконалення положень судового захисту іноземців та осіб без громадянств та 
урегулювання окремих питань, пов'язаних з протидією нелегальній міграції». 
 

Співробітництво у сфері обігу, боротьби з незаконним обігом наркотиків, прекурсорів 
та психотропних речовин 

 Затверджено перелік лікарських засобів, які мають у своєму складі наркотичні 
засоби, психотропні речовини та прекурсори, інші сильнодіючі речовини, щодо яких може 
встановлюватись особливий режим у сфері виробництва та реалізації під час запровадження 
та здійснення заходів правового режиму воєнного стану 

 
Співробітництво у сфері протидії торгівлі людьми та організованій злочинності 

 Затверджено Державну соціальну програму протидії торгівлі людьми на період до 
2020 року. 

 Схвалено Стратегію кібербезпеки України. 

 Затверджено план заходів на 2016 рік із запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

 
Щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб 

 Утворено Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб України. 

 
 

 
 

З 1 січня 2016 року почалось тимчасове застосування положень розділу IV. «Торгівля і 
питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію.   

Доступ товарів на ринки 

 Почали діяти нові ставки мит на товари, що імпортуються з держав-членів ЄС. 

 Скасовано з 1 січня 2016 року дію тимчасово запровадженого додаткового 
імпортного збору. 

 
 

Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею 
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Технічне регулювання 

 Затверджено: 

 Технічний регламент засобів вимірювальної техніки; 

 Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. 
 

Санітарні та фітосанітарні заходи 
 Схвалено Всеохоплюючу стратегію імплементації законодавства у сфері санітарних та 

фітосанітарних заходів. Домовлено провести технічні консультації щодо оцінки Стратегії з 
подальшим її затвердженням рішенням Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному 
складі у травні-червні 2016 року. 

 Визначено контактний пункт Української Сторони для обміну інформацією та 
розгляду запитів у рамках виконання Угоди у частині санітарних та фітосанітарних заходів. 

 Розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо безпечності харчових продуктів» (реєстр. № 4589). 

 Розпочала роботу Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту 
споживачів.  

Митні питання та сприяння торгівлі 

 Українські митниці почали видачу сертифікатів за формою EUR.1 на товари 
українського походження, що мають експортуватися до держав-членів ЄС в рамках Угоди. 

 Розроблено зміни до Митного кодексу України щодо: 

 захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний 
кордон України (реєстр. № 4614); 

 виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (реєстр. № 4615). 

 Кабінет Міністрів України схвалив проекти законів України: 

 Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо уповноваженого 
економічного оператора та спрощень митних формальностей); 

 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей 
оподаткування операцій із ввезення на митну територію товарів Уповноваженими 
економічними операторами). 

 
 
Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля 

 Прийнято у першому читанні проект Закону України «Про страхування» (реєстр. № 
1797-1). 

Інтелектуальна власність 
 З метою адаптації відповідних Директив і Регламентів ЄС та положень Глави 9 Угоди 

про асоціацію розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проекти Законів 
України: 

 «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про розповсюдження примірників 
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» 
(щодо подолання піратства та поліпшення інвестиційного клімату)  (реєстр. № 
4571); 
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  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, 
розпорядження та охорони авторського права та суміжних прав» (реєстр. 
№ 4579); 

 проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
врегулювання питань авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет» 
(реєстр. № 4629). 

Прозорість 
 Визначено контактні пункти Української Сторони для обміну інформацією та 

розгляду запитів у рамках виконання Угоди у частині торгівлі і питань, пов’язаних з торгівлею, 
у тому числі сталого розвитку та сфери послуг, у частині санітарних та фітосанітарних заходів 
та з інших питань виконання Угоди. 

Державна допомога  

 Затверджено Порядок подання та оформлення повідомлень про нову державну 
допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги. 

 

 
 

Енергетика 
Інтеграція енергетичних ринків та зміцнення енергетичної безпеки. 

 У 2016 році в Україні вперше почалася реалізація двох практик, стандартних для 
європейського ринку транспортування газу, а саме застосування оперативного балансового 
рахунку з операторами суміжних газотранспортних систем та впровадження можливості 
віртуального реверсу (бекхолу).  

Енергоефективність  

 Прийнято рішення про доцільність приєднання України  до Статуту Міжнародного 
агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA).  

 Розроблено зміни до Закону України «Про альтернативні види палива» (реєстр. № 
4618).  

 Набув чинності Технічний регламент енергетичного маркування побутових 
посудомийних машин. 

 

Управління державними фінансами: бюджетна політика, внутрішній контроль та 
зовнішній аудит 

 Схвалено Концепцію створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи 
«Прозорий бюджет». 

 
Банківська сфера 

 Кабінет Міністрів України підтримав Засади стратегічного реформування державного 
банківського сектору. 

 З метою удосконалення банківського нагляду Національним банком України: 

 прийнято рішення про збільшення капіталу банків України; 

 прийнято рішення про здійснення діагностичного обстеження наступних 40 банків 
України (Меморандум про економічну та фінансову політику з МВФ); 

Економічне та секторальне співробітництво 
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 вдосконалено порядок набуття банком статусу спеціалізованого банку довірчого 
управління. 

 Національний банк України оприлюднив Дорожню карту з переходу до інфляційного 
таргетування.  

 Удосконалено операційний дизайн монетарної політики.  

 
Діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит 

 Прийнято Закон України, яким впроваджуються міжнародні стандарти в управлінні 
унітарними державними підприємствах (№ 974-VIIІ). 

 
Статистика 

 Розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України, 
що регулюють державну статистичну діяльність» (реєстр № 4584).   

 
Співробітництво у сфері транспорту 

 Розроблено: 

 зміни до Закону України «Про морські порти України» щодо функціонування 
інформаційної системи портового співтовариства (реєстр. № 4637); 

 проект Закону України «Про залізничний транспорт» (реєстр. № 4593); 

 проект Закону України «Про приведення законодавства України у сфері 
автомобільного транспорту у відповідність з актами Європейського Союзу» 
(реєстр. 4683); 

 проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
приведення їх у відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфері 
перевезення небезпечних вантажів» (реєстр. 4644).   

 
Навколишнє середовище 

 Україна підписала Паризьку угоду, текст якої було прийнято 12 грудня 2015 року 
рішенням Двадцять першої Конференції Сторін Рамкової конвенції Організації Об’єднаних 
Націй про зміну клімату. 

 Верховна Рада ратифікувала Київський протокол Оргуської Конвенції, який 
зобов’язує Україну створити систему моніторингу забруднення довкілля європейського 
зразка2.  

 
Співробітництво у сфері молодіжної політики  

 Затверджено Державну цільову соціальну програму «Молодь України» на 2016-2020 
роки.  

 
 
Соціальна політика  

 Україна ратифікувала Конвенцію Міжнародної організації праці про мінімальні 
норми соціального забезпечення № 102. 

 Схвалено Стратегію подолання бідності на період до 2020 року.  

                                                           
2
 - Закон України № 980-VIII.  
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 Розроблено: 

 зміни до законодавства щодо зайнятості інвалідів (реєстр. № 4578); 

 зміни до статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» (реєстр. № 4577); 

 проект Закону України «Про соціальні послуги» (реєстр. № 4607); 

 проект Закону України щодо систематизації умов пенсійного забезпечення 
(реєстр. № 4608). 

 
Промисловість та підприємництво 

 Продовжено до кінця 2016 року дію мораторію на проведення перевірок 
контролюючими органами підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців.  

 Підписано Угоду з ЄС про участь України у програмі ЄС «Конкурентоспроможність 
підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014 - 2020)». 

 
Фінансові послуги 

 Прийнято у першому читанні проекти Законів України: 

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регульованих 
ринків та деривативів)» (реєстр. № 3498); 

 проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 
регульованих ринків та деривативів)» (реєстр. № 3499); 

 проект Закону України «Про внесення зміни до Бюджетного кодексу України 
(щодо регульованих ринків та деривативів)» (реєстр. № 3500); 

 проект Закону України «Про внесення зміни до Митного кодексу України (щодо 
регульованих ринків та деривативів)» (реєстр. № 3516). 
 

Культура 

 Схвалена Довгострокова стратегія розвитку української культури – стратегія реформ.  

 Набрала чинності Угода між Урядом України та Європейською Комісією про участь 
України у програмі «Креативна Європа».  

 
 
Сільське господарство та розвиток сільських територій 

 Затверджено: 

 Детальні правила виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва; 

 Детальні правила виробництва органічної продукції (сировини) тваринного 
походження. 
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  І. ВИКОНАННЯ ПРІОРИТЕТІВ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  АСОЦІАЦІЇ   
            У частині першій розділу ІІІ ПДА Україна та ЄС визначили короткострокові пріоритети 
дій у проведенні реформ, заходи для реалізації яких необхідно вжити в першу чергу. Оцінка 
прогресу у виконанні пріоритетів здійснюється  виходячи із змісту завдань, визначених ПДА. 

 

 
 

 22 січня 2016 року Конституційний Суд України  офіційно оприлюднив наданий 
20 січня 2016 року Висновок у справі за зверненням Верховної Ради України щодо 
відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) 
вимогам статей 157 і 158 Конституції України. 

 2 червня 2016 року Верховна Рада України схвалила Закон України «Про внесення 
змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (реєстр. № 3524)3. 

 
 

 
 

 
Законодавство про фінансування політичних партій  

 
 1 січня 2016 року набрав чинності Закон України № 732-VIII «Про внесення змін до 

статті 87 Бюджетного кодексу України (щодо фінансування політичних партій)». 
 
Державним бюджетом України на 2016 рік передбачено державне фінансування політичних 
партій у розмірі 391 млн. гривень. 
 

                                                           
3
 - проект змін до Конституції України в частині правосуддя 30 жовтня 2015 року затверджено Конституційною 

Комісією з урахуванням рекомендацій Венеціанської Комісії від 23 жовтня 2015 року. 1 лютого 2016 року 
Конституційний Суд надав позитивний висновок щодо проекту. 

2.  Виборча реформа 

1. Конституційна реформа 

Відновити конституційну реформу шляхом інклюзивного 
та представницького процесу, зокрема за допомогою 
активних консультацій з громадянським суспільством, 
відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії,    
включаючи законодавчі кроки, спрямовані на внесення змін 
до Конституції для децентралізації влади та проведення 
судової реформи. 

Вжити заходів для гармонізації виборчого законодавства 
шляхом його уніфікації та реформування системи 
фінансування політичних партій, включаючи державне 
фінансування. Такі заходи мають вживатися шляхом 
інклюзивного та представницького процесу відповідно до 
рекомендацій ОБСЄ/БДІПЛ, ГРЕКО та Венеціанської комісії; 
при цьому, в першу чергу необхідно переглянути 
законодавство щодо місцевих виборів з огляду на 
заплановане проведення місцевих виборів у другій  
половині 2015 року. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57209
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3.1  Становлення та функціонування органів у сфері запобігання та боротьби з корупцією  

Національне антикорупційне бюро України 

 Національне антикорупційне бюро України4  розпочало роботу5. 

За результатами відкритих конкурсів6 до Національного антикорупційного бюро обрано 181 
детектива, з них 153 – вже призначені, інші проходять спеціальну перевірку або 
переводяться з попередніх місць роботи. 

Згідно з Законом про «Національне антикорупційне бюро України» максимальний штат 
центрального та територіальних управлінь складає 700 осіб. Влітку 2016 року планується 
третя хвиля конкурсного відбору кандидатів на посади детективів Національного 
антикорупційного бюро України.  

У Державному бюджеті України на 2016 рік передбачено кошти, необхідні для роботи Бюро.  

Національне антикорупційне бюро: 

- почало внесення проваджень до реєстру досудових розслідувань. Ці впровадження 
передані Бюро з Генеральної прокуратури, розпочаті на основі власних напрацювань 
детективів та аналітиків Бюро, а також на основі інформації, наданої фізичними та 
юридичними особами; 

- через Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру почало передавати до суду 
матеріали кримінальних проваджень по корупційних справах. 

Більшість проваджень пов’язані зі сферами державного управління, оборони, обов’язкового 
соціального страхування, транспорту, складського господарства.  

У ході розслідувань корупційних правопорушень Національне антикорупційне бюро має 
право накласти арешт на грошові кошти та майно, які залишаються під арештом (без 
переходу права власності) до винесення судового рішення. 

У січні 2016 року введено в експлуатацію спеціальний інформаційний тракт між Службою 
безпеки України та Національним антикорупційним бюро, розгорнуто віддалені робочі місця 
для обробки інформації. Це дозволило розпочати проведення негласних слідчих розшукових 
дій в рамках кримінальних проваджень, які здійснюють детективи Бюро. 

У тестовому режимі запрацювала безкоштовна телефонна лінія для звернень громадян. 

                                                           
4
 - утворено Указом Президента України від 16 квітня 2015 року № 217. 

5
 - повноцінне функціонування НАБ розпочалося у грудні 2015 року після обрання Антикорупційного прокурора 

- Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 
6
 - станом на 20 квітня 2016 року 

3.  Реформа системи запобігання та боротьби з корупцією 

Продемонструвати значний прогрес в боротьбі з 
корупцією, у тому числі шляхом реалізації комплексного 
пакету антикорупційного законодавства, ухваленого 14 
жовтня 2014 року, починаючи з формування та 
забезпечення ефективного функціонування Національного 
антикорупційного бюро та Національного агентства з 
питань запобігання корупції. 
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Для реалізації завдань Національного антикорупційного бюро та його подальшої розбудови 
залучено кошти та допомогу: 

 спільного проекту Міністерства міжнародного розвитку Сполученого Королівства 
Велика Британія та Північна Ірландія (DFID) та PriceWaterhouseCoopers, зокрема з 
метою створення сучасної IT-архітектури Бюро та придбання спеціального 
програмного забезпечення; 

 Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) з метою створення 
власного навчального комплексу Бюро; 

 Консультативної місії Європейського Союзу (EUAM) для облаштування кімнат для 

проведення інтерв’ю зі свідками та підозрюваними 

Національне агентство з питань запобігання корупції 

 На даний час відібрано чотирьох з п’яти членів Національного агентства з питань 
запобігання корупції7.  

28 березня 2016 року відбулося перше засідання членів Агентства, на якому одноголосно 
Головою Національного агентства з питань запобігання корупції обрано Наталію Корчак. 

Ухвалено та реалізується план невідкладних заходів із започаткування роботи Агентства. 

Проведено державну реєстрацію Національного агентства з питань запобігання корупції та 
забезпечено належним приміщенням8. 

Для забезпечення належного функціонування Агентства у Державному бюджеті України на 
2016 рік передбачено відповідні видатки. 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 

 З метою забезпечення повноцінної роботи Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури9, за результатами проведеного відкритого конкурсу, у січні-лютому 2016 року 
проведено тестування кандидатів на посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури на знання законодавства (професійний тест), тестування загальних здібностей, а 
також співбесіди. Усього до участі у відкритому конкурсі було допущено 318 осіб.  

За результатами проведеного конкурсу у лютому 2016 року на посади прокурорів 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначено 12 осіб, які приступили до 
виконання службових обов’язків.  

На теперішній час у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі на прокурорських 
посадах працюють 24 працівники разом із керівним складом, з яких процесуальне 
керівництво здійснює 21 особа.  

Проведено роботу, спрямовану на організаційне забезпечення проведення 
додаткового відкритого конкурсу з відбору кандидатів на зайняття посад прокурорів. 
Найближчим часом планується розпочати конкурс на зайняття інших вакантних посад.   

 Закон України «Про прокуратуру» доповнено положенням, відповідно до якого на 
кандидатів на посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не 
поширюється вимога про стаж роботи на посаді прокурора не менше п’яти років10. 

                                                           
7
 - створено постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 118. 

8
 - розпорядження Кабінету Міністрів від 27 квітня 2016 року № 329. 

9
 - відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» (щодо 

удосконалення та особливостей застосування окремих положень)» та наказу Генерального прокурора України. 
10

 - Закон України від 18 лютого 2016 року № 1020-VIII. 
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На виконання цієї норми Закону підготовлено відповідні зміни до Порядку проведення 
відкритого конкурсу з відбору кандидатів на зайняття посад прокурорів Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури.  

 Триває робота над проектом Положення про Спеціалізовану антикорупційну 
прокуратуру.  

 
3.2 Удосконалення законодавства у сфері запобігання та боротьби з корупцією  

 Згідно з положеннями Державної програми щодо реалізації антикорупційної 
стратегії завдання з впровадження електронної системи декларування планувалося 
виконати  до кінця 2015 року. 

Разом з тим, Законом України  «Про Державний бюджет на 2016 рік» було відтерміновано до 
1 січня 2017 року початок роботи електронної системи подання та оприлюднення декларацій 
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 
відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції». Відповідні зміни були 
внесені за результатами обговорення законопроекту про Державний бюджет на 2016 рік на 
пленарному засіданні Верховної Ради України.  

З метою виправлення ситуації, що склалася, та впровадження у 2016 році електронної 
системи декларування 15 березня 2016 року прийнято Закон України про 
скасування  відтермінування електронного декларування11. 

Міністерством юстиції у співпраці з Програмою розвитку ООН в Україні та Світовим Банком 
практично завершено підготовку програмного забезпечення для нової системи фінансового 
контролю. Відповідно до технічного завдання вказана система включатиме в себе відкритий 
Єдиний державний реєстр декларацій усіх державних службовців, посадових осіб 
правоохоронних органів, суддів, тощо.  

Реєстр поєднуватиметься із інформаційними базами та іншими державними реєстрами, що 
дозволятиме здійснювати повну перевірку декларацій виявляючи як недостовірну 
інформацію, так і можливі конфлікти інтересів.  

Для забезпечення подання електронних декларацій Урядом прийнято рішення12 про 
забезпечення надання електронних цифрових підписів, які стануть інструментом для 
ідентифікації та реєстрації декларантів у Реєстрі.  

Завершено внутрішнє та зовнішнє тестування програмного забезпечення електронної 
системи подання державними службовцями майнових декларацій, 15 березня 2016 року 
проведено презентацію системи.  

 У рамках подальшого удосконалення законодавства у сфері запобігання та боротьби 
з корупцією Верховною Радою України внесено зміни до Кримінального та Кримінального 
процесуального кодексів України стосовно удосконалення процедури арешту майна та 
інституту спеціальної конфіскації13.  

                                                           
11

 - Закон України № 1022-VIII  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей 
подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у 
2016 році». 
12

 - розпорядження Кабінету Міністру України від 24 лютого 2016 року № 145. 
13

 - Закон України № 1019-VIII, набув чинності 7 квітня 2016 року. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1022-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1022-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1022-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1019-19
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Закон прийнято з метою імплементації Директиви ЄС від 3 квітня 2014 року 2014/42/EU про 
арешт і конфіскацію предметів злочинної діяльності і доходів від неї в ЄС та передбачає 
застосування процедури конфіскації активів відповідно до чітко визначено переліку злочинів, 
зокрема: корупція, відмивання коштів, тероризм, торгівля людьми, незаконний обіг 
наркотиків, експлуатація дітей, кіберзлочини.  

3.3   Орган з повернення активів  

 З метою імплементації Закону України «Про Національне агентство України з питань 
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» 14 
Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про утворення відповідного органу 15. 

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними 
від корупційних та інших злочинів є центральним органом виконавчої влади із спеціальним 
статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.  

 Внесено зміни до законодавства16 стосовно удосконалення засад діяльності 
Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших злочинів. 

Національне агентство є окремим незалежним органом, уповноваженим на здійснення 
розшуку, обліку, повернення та управління коштами та майном, на які накладено арешт у 
кримінальному впровадженні, а також визначаються на законодавчому рівні інституційні 
механізми розшуку активів, які підлягають арешту, їх повернення та управління 
арештованими активами. 

Закон, прийнятий 18 лютого 2016 року, надав Національному агентству ширші права з 
управління тими активами, на які накладено арешт у кримінальному впровадженні або які 
конфісковані через їх незаконне походження. Також орган отримав право продавати 
арештоване майно у випадку, якщо його тривале зберігання призводить до зменшення 
вартості активів. Реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному впровадженні, буде 
відкритим. 

 Кабінетом Міністрів України затверджено склад конкурсної комісії з відбору 
кандидата на посаду Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів17. 

Для реалізації завдань, передбачених пріоритетом, Українська Сторона залучає експертну та 
фінансову допомогу проектів: 

 «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» (ЄС), фінансування – 8,57 млн. євро на 
період 07.10.2013 – 06.12.2016; 

 «Проведення національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування 
тероризму в Україні» (ОБСЄ), фінансування 267,8 тис. євро на період 07.04.2015 – 
15.05.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 -  Закон України № 772-VIII. 
15

 - постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 104. 
16

 - Закон України № 1021-VIII, набуде чинності 11  червня 2016 року. 
17

 - розпорядження Кабінету Міністрів від 30 березня 2016 року № 244 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/772-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1021-viii
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4.1 Судова реформа  
 

 1 лютого 2016 року Конституційний Суд надав позитивний висновок щодо проекту 
Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (реєстр. № 
3524). 2 червня 2016 року Верховна Рада України схвалила вказаний проект Закону. 

Зміни, зокрема, спрямовані на: 

 деполітизацію та забезпечення незалежності судової влади (усунення Верховної Ради 
України з процесу призначення суддів; безстрокове призначення суддів за поданням 
Вищої ради правосуддя); 

 підвищення вимог та професійних стандартів для суддівського корпусу 
(запровадження конкурсних процедур при призначенні суддів на посади); 

 обмеження імунітету судді (до функціонального); 

 забезпечення інституційної спроможності прокуратури, адвокатури та системи 
виконання судових рішень. 

 З метою реалізації майбутніх положень Конституції України щодо правосуддя та 
продовження виконання запланованих етапів судової реформи, 30 травня 2016 року 
Президентом України П.Порошенком на розгляд Верховної Ради України внесено проект 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (реєстр. № 4734). Законопроект був 
прийняти парламентом 2 червня цього року. 

Законопроект спрямований на забезпечення незалежності судової влади, підвищення вимог 
та професійних стандартів до суддівського корпусу, обмеження імунітету суддів до 
функціонального, оптимізацію системи судоустрою, а також на забезпечення безперервної 
та ефективної роботи органів судової влади на перехідний період. 
 
Для реалізації завдань, передбачених пріоритетом, Українська Сторона залучає експертну та 
фінансову допомогу проектів: 

 «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» (ЄС), фінансування - 8,57 млн. євро на 

період 07.10.2013–06.12.2016; 

 «Освіта суддів – для економічного розвитку» (Канада), фінансування – 5,8 млн. 

канадських дол. на період 01.04.2012–31.03.2017. 

 

 

4.  Реформа системи правосуддя 

 
Вжити подальших заходів щодо реформи правосуддя, 
зокрема шляхом прийняття відповідно до європейських 
стандартів та в тісній співпраці з Радою 
Європи/Венеціанською комісією Стратегії судової 
реформи, включаючи деталізований та всеохоплюючий 
план імплементації. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57209
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57209
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 З метою імплементації положень Закону України «Про державну службу»18, який 
набув чинності з 1 травня 2016 року, Урядом затверджено: 

 Порядок обчислення стажу державної служби19; 

 Порядок відкликання державного службовця із щорічної відпустки20; 

 Порядок відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з 
його відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки21; 

 Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби22; 

 Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби23. 

 умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з 
обслуговування, в 2016 році24; 

 Порядок надання держслужбовцям додаткових оплачуваних відпусток25;  

 критерії визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують 
функції з обслуговування26; 

 Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям27; 

 підходи до умов оплати праці державних службовців у 2016 році28 та окремих 
керівних працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону про 
державну службу29, а також питань працівників патронатних служб в державних 
органах30; 

 порядок присвоєння рангів державним службовцям31.  

 Створено координаційну раду з питань реформування державного управління32 як 
тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України, та затверджено 
положення про координаційну раду.  

                                                           
18

 - Закон України № 889-VIII. 
19

 - постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 229. 
20

 - постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 230. 
21

 - постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 231. 
22

 - постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 243. 
23

 - постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246. 
24

 - постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року № 268. 
25

 - постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року № 270. 
26

 - постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року № 271. 
27

 - постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року № 289. 
28

 - постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року № 292. 
29

 - постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 304. 
30

 - постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 298. 
31

 - постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306. 
32

 - постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 року № 335. 

5.  Реформа в сфері державного управління 

 
Розпочати комплексне реформування системи 
державного управління та, зокрема, державної служби й 
служби в органах місцевого самоврядування на основі 
європейських принципів державного управління, в тому 
числі шляхом доопрацювання та прийняття проекту 
закону про реформу державної служби. 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-19
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Рада: 

 забезпечуватиме координацію заходів з розробки та реалізації Стратегії 
реформування державного управління на 2016-2020 роки; 

 оцінюватиме проекти актів законодавства щодо питань реформування державного 
управління; 

 готуватиме пропозиції щодо удосконалення системи та структури органів виконавчої 
влади.  

Очолюватиме координаційну раду Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції, а заступником голови буде Міністр Кабінету Міністрів України. 

Нацдержслужбою затверджено: 

 Типове положення про службу управління персоналом державного органу33; 

 Порядок стажування державних службовців34; 

 Порядок обліку та роботи з дисциплінарними справами35; 

 Типові правила внутрішнього службового розпорядку36. 

Крім того, розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України: 

 проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з 
прийняттям Закону України «Про державну службу» (реєстр. № 4526 від 25 квітня 
2016 року); 

 проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України (у зв'язку з 
прийняттям Закону України «Про державну службу») (реєстр. № 4634 від 10 травня 
2016 року); 

 проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (у зв'язку 
з прийняттям Закону України «Про державну службу») (реєстр. № 4635 від 10 травня 
2016 року). 

 Триває підготовка до другого читання проекту Закону України «Про службу в 
органах місцевого самоврядування» (реєстр. № 2489). 

Прийняття зазначеного Закону дасть змогу уніфікувати підходи до роботи в органах 
місцевого самоврядування та в державних органах, визначити особливості такої роботи. 

 Триває робота над проектом Стратегії реформування державного управління 
України на 2015 – 2020 роки та плану заходів з реалізації Стратегії на 2015 – 2017 роки. 

Для реалізації завдань, передбачених пріоритетом, Українська Сторона залучає експертну та 
фінансову допомогу ЄС, у тому числі шляхом залучення експертів SIGMA/OECD/SGUA.  

 

 

 

                                                           
33

 - наказ від 3 березня 2016 року № 47.  
34

 - наказ від 3 березня 2016 року № 48. 
35

 - наказ від 3 березня 2016 року № 49. 
36

 - наказ від 3 березня 2016 року № 50. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54569
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6.1 Державні (публічні) послуги  

 З березня 2016 року в Україні запрацював у тестовому режимі Єдиний державний 
портал адміністративних послуг.  

Портал утворено за ініціативи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та є 
пілотною версією Єдиного державного порталу адміністративних послуг.  
Ресурс створено на вимогу Закону України «Про адміністративні послуги» з метою 
спрощення способів отримання адміністративних послуг для громадян та бізнесу. 
Цілі пілотного проекту Порталу: 

 впорядкування та надання вичерпної інформації про адміністративні послуги; 

 впровадження та вдосконалення методологічних механізмів надання 
адміністративних послуг, функціональних елементів Порталу (особистий кабінет, 
системи ідентифікації користувачів, взаємодія з іншими органами, що надають 
послуги тощо). 

На порталі представлено послуги 48 суб’єктів надання послуг громадянам та підприємствам.  
 

6.2 Захист інтересів бізнесу  

 Виконується Дорожня карта по покращенню позиції України у рейтингу «Doing 
Business» у 2016 році 37. 

З метою виконання зазначеного плану розроблено більше 10 законопроектів, якими 
передбачається зокрема: 

 спрощення та здешевлення процедури підключення до електромереж; 

 пришвидшення та підвищення ефективності процедури банкрутства; 

 посилення функції примусового виконання контрактів; 

 спрощення будівельних процедур. 

Підвищення позиції України у Рейтингу свідчитиме, по-перше, про якість правил регулювання 
підприємницької діяльності, що підвищують ділову активність, по-друге, про зростання рівня 
інвестиційної привабливості в Україні, що сприятиме впровадженню нових технологій, 
створенню нових робочих місць, підвищенню конкурентоспроможності України на світовому 
ринку. 

 4 травня 2016 року підписано Угоду про участь України в Програмі ЄС 
«Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу» (COSME) (2014-
2020)38.  

                                                           
37

 - розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1406-р. 
38

 - відповідне рішення про підписання Угоди прийнято розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 
березня 2016 року № 226-р.  

6. Дерегуляція 

Зменшити регуляторний тягар для бізнесу, зокрема для 
малих і середніх підприємств, за рахунок скорочення 
кількості дозволів та ліцензій. 
 

 

http://poslugy.gov.ua/
http://poslugy.gov.ua/
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Програма дозволить залучати кошти та нематеріальні ресурси ЄС для більш якісної 
підготовки українського бізнесу до вільної торгівлі з ЄС, прискореного виходу вітчизняних 
підприємств на ринок ЄС, зміцнення їхніх торговельних зв’язків з європейськими компаніями 
та залучення іноземних інвестицій в Україну. 

 Триває робота над проектом Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва 
в Україні на період до 2020 року.  

 Працює Рада бізнес-омбудсмена, з результатами роботи якої можна ознайомитися 
у звіті Ради за підсумками 2015 року.  

 Розроблено та 5 травня 2016 року внесено на розгляд Верховної Ради України 
проект Закону України «Про Установу бізнес-омбудсмена»  (реєстр. № 4591)39, 
спрямований на запровадження на законодавчому рівні інституту бізнес-омбудсмена в 
якості посередника, незалежної, третьої особи, що сприяє суб’єктам підприємництва у 
захисті їх права на підприємницьку діяльність. 

Законопроектом визначаються правові засади створення та організації діяльності Установи 
бізнес-омбудсмена, напрями її діяльності, принципи взаємовідносин з державою, 
державними органами, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, 
що перебувають у сфері їх управління, а також суб’єктами підприємництва. 
 

 

7.1  Впровадження стандартів ЄС  

 Урядом України схвалено Стратегію реформування системи публічних закупівель 
(«дорожню карту») та план заходів з реалізації цієї Стратегії40. 

План заходів, виконання якого розраховано до 2022 року, містить положення та статті нових 
директив ЄС у сфері державних закупівель, які необхідно імплементувати у законодавство 
України, з визначенням законодавчих, інституційних та організаційних заходів (реформ).  

Під час засідання Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі (12-13 квітня 
2016 року) сторони погодились до кінця серпня 2016 року завершити письмову процедуру 
схвалення дорожньої карти та оновлення Додатку ХХІ до Угоди про асоціацію.  

 

 

                                                           
39 - на виконання Меморандуму про взаєморозуміння щодо підтримання української антикорупційної 

ініціативи від 12 травня 2014 року, що підписаний Кабінетом Міністрів України, Європейським банком 
реконструкції та розвитку, Організацією економічного співробітництва та розвитку, Американською 
торгівельною палатою в Україні, Європейською Бізнес Асоціацією, Федерацією роботодавців України, Торгово-
промисловою палатою України та Українським союзом промисловців і підприємців. 
40

 - розпорядження Кабінету Міністрів від 24 лютого 2016 року № 175. 

7. Реформа державних закупівель 

Підвищити прозорість та конкурентоспроможність в 
галузі державних закупівель. Привести перелік виключень 
із сфери державних закупівель у відповідність до 
директив ЄС щодо державних закупівель. Забезпечити 
проведення закупівель на конкурсній основі та 
гарантувати доступ до інформації щодо державних 
закупівель, зокрема для державних підприємств. 

 

https://boi.org.ua/
https://boi.org.ua/media/uploads/annual_report_2015/annual_report_boc_2015_ukr.pdf
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58980
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 З метою імплементації  Закону України «Про публічні закупівлі»41 затверджено: 

 Порядок функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації 
електронних майданчиків42, які стануть складовою системи закупівель «PROZORRO». 

Порядок встановлює:  

вимоги до функціонування електронної системи закупівель, зокрема, вимоги до 
оператора електронного майданчика;  

умови щодо підключення/відключення електронних майданчиків до електронної 
системи закупівель "PROZORRO" та умови їх авторизації;  

порядок надання доступу та розміру плати за доступ до модуля електронного 
аукціону та бази даних веб-порталу Мінекономрозвитку;  

вимоги до методів ідентифікації, що використовуються у системі електронного 
обміну документами.  

 Порядок визначення предмета закупівлі43; 

 Порядок розміщення інформації про публічні закупівлі44; 

 форми документів у сфері публічних закупівель45; 

 Примірне положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)46. 

Для реалізації завдань, передбачених пріоритетом, Українська Сторона залучає експертну та 
фінансову допомогу проекту  «Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі 
стандартами ЄС» (ЄС), фінансування - близько 4 млн. євро на період 05.11.2013–04.11.2016. 

7.2 Прозорість у сфері державних закупівель. Впровадження електронних закупівель  

 Створено новий портал публічних закупівель, який об’єднав  дані системи ProZorro 
та бази державного підприємства «Зовнішторгвидав України». 

7.3 Приєднання України до Угоди СОТ про державні закупівлі  

 Верховна Рада України схвалила Закон України «Про приєднання України до Угоди про 
державні закупівлі»47.  

Приєднання до Угоди про державні закупівлі має надати українським компаніям доступ до 
ринків закупівель членів СОТ, що є договірними сторонами Угоди, який оцінюється у 1,7 трлн 
дол. США. 

18 травня 2016 року Україна офіційно приєдналася до Угоди СОТ про державні закупівлі та 
стала 46 учасником цієї Угоди. 

 

                                                           
41

 - Закон України № 922-VIII. 
42

 - постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 166. 
43

 - наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17 березня 2016 року № 454. 
44

 - наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18 березня 2016 року № 477. 
45

 - наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22 березня 2016 року № 490. 
46

 - наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 березня 2016 року № 557. 
47

 - Закон України № 1029-VIII, Протокол про приєднання України до цієї Угоди схвалено 12 листопада 2015 року 
на черговому засіданні Комітету СОТ з державних закупівель. 

https://prozorro.gov.ua/ua/
http://prozorro.org/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/922-19/page
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Досягнуто певного прогресу у реформуванні ефективності системи оподаткування, в тому 
числі відшкодування ПДВ. 

8.1 Реформування податкової системи 

 З метою імплементації Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень у 2016 році»48 Урядом затверджено: 

 Порядок ведення реєстру платників акцизного податку з реалізації пального та 
Порядку електронного адміністрування реалізації пального49; 

 Порядок ведення Єдиного реєстру акцизних накладних50. 

Наказами Міністерства фінансів затверджено: 

 форми заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального, 
акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на 
поповнення (коригування) залишку пального, Порядок заповнення акцизної 
накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення 
(коригування) залишку пального51; 

  форму Акта інвентаризації обсягів залишку пального та Порядок його заповнення та 
подання52. 

Крім того, Державною фіскальною службою затверджено Порядок роботи податкових постів, 
установлених на підприємствах суб’єктів господарювання, які використовують легкі та важкі 
дистиляти за нульовою ставкою акцизного податку або ввезені на митну територію України 
без сплати акцизного податку для виробництва етилену53. 

Триває робота над змінами до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення і 
подання декларації акцизного податку.  

8.2  Адміністрування ПДВ 

 У зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень у 2016 році»54 здійснено, зокрема, наступні заходи з удосконалення 
адміністрування податку на додану вартість: 

 врегульовано питання визначення бази оподаткування ПДВ операцій з постачання 
самостійно виготовлених товарів/послуг (не може бути нижче звичайних цін); 

                                                           
48

 - Закон України № 909-VІІІ, набрав чинності з 1 січня 2016 року. 
49

 - постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 113. 
50

 - постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 114. 
51

 - наказ Міністерства фінансів від 25 лютого 2016 року № 218. 
52

 - наказ Міністерства фінансів від 25 лютого 2016 року № 219. 
53

 - наказ Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року № 50, зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України від 1 березня 2016 року № 314/28444. 
54

 - Закон України № 909-VІІІ, набрав чинності з 1 січня 2016 року. 

8.  Податкова реформа, в тому числі відшкодування ПДВ 

Вжити заходів щодо підвищення ефективності системи 
оподаткування, у тому числі при розгляді скарг щодо 
відшкодування ПДВ, заходів щодо забезпечення своєчасних 
виплат за всіма визнаними скаргами щодо відшкодування 
ПДВ, з недопущенням будь-яких форм дискримінації. 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/909-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/909-19
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 скасовано автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ та створено два публічних 
реєстри з хронологічного системою відшкодування ПДВ відповідно до черговості 
внесення до Реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування. 

Урядом затверджено Порядок ведення реєстрів заяв про повернення суми бюджетного 
відшкодування податку на додану вартість55, спрямований на усунення суб'єктивізму під час 
їх формування та, відповідно, корупційних чинників у податковій сфері.  

До таких реєстрів будуть вноситися заяви на відшкодування ПДВ від компаній, які 
відповідають (до першого реєстру) і не відповідають (до другого реєстру) критеріям, 
визначеним пунктом 200.19 статті 200 Податкового кодексу України. До реєстрів заяв про 
повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість включатимуться 
заяви, подані після 1 лютого 2016 року.  

 удосконалено порядок визначення реєстраційної суми в СЕА ПДВ, зокрема, надання 
права платникам ПДВ, що застосовують касовий метод податкового обліку, у 
розрахунок суми по формулі включати суми податку, зазначені в податкових 
накладних, складених до 1 липня 2015 року, по яким право на включення сум до 
податкового кредиту виникає після 1 липня 2015 року; 

 запроваджено у 2016 році в межах спеціального режиму оподаткування  часткову 
сплату до бюджету та на спеціальні рахунки сум ПДВ, розмір яких залежить від виду 
сільськогосподарської продукції, що реалізується. 

Також наказом Міністерства фінансів затверджено56: 

 форму податкової декларації з податку на додану вартість; 

 форму уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість 
у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок; 

 форму розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не 
зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються 
нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими 
платниками податків, на митній території України; 

 Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість. 
   

 

 

 З метою сприяння імплементації нормативно-правових актів України із 
внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту, розроблених з урахуванням вимог 
законодавства ЄС, у діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади 
України розроблено: 

 проект Методичних вказівок з внутрішнього аудиту для державного сектору України; 

 проекти Програми розвитку внутрішніх аудиторів державного сектору України та 
практичної методології з ІТ-аудиту. 

Робота здійснювалася у співпраці з Національною академією фінансів та економіки 
Міністерства фінансів Королівства Нідерланди. 
                                                           
55

 - постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2016 року № 68. 
56

 - наказ Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21. 

9. Зовнішній аудит 

Враховуючи результати нещодавніх реформ, 
продовжувати удосконалення функції зовнішнього аудиту 

для зміцнення системи стримувань і противаг. 
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Регулювання в сфері енергетики 

 Розроблено та 12 квітня 2016 року прийнято у першому читанні проект Закону 
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг» (реєстр. № 2966-д). 

Законопроект спрямований на удосконалення державного регулювання в енергетиці, 
законодавче закріплення правового статусу НКРЕКП, як незалежного державного 
колегіального органу, а також виконання зобов’язань України відповідно до Угоди про 
асоціацію та положень Третього енергетичного пакету ЄС.  

Газовий сектор 

 З метою реалізації Закону України «Про ринок природного газу» 57:  

- прийнято Закон України  «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
створення передумов для нової моделі ринку природного газу»58.  

Закон дозволяє проводити митне оформлення газу, переміщеного через кордон України, за 
допомогою механізмів віртуального реверсу (технічний термін – бекхол) або операційних 
балансуючих рахунків (OBA), які є стандартними для Європи. Віртуальний реверс – це 
додаткові потужності в розмірі 60-70 млрд. кубометрів на рік і його застосування 
уможливлює підвищення ліквідності внутрішнього ринку та безпеки енергопостачання.; 

- розроблено та 21 квітня 2016 року внесено на розгляд Верховної Ради проект Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення умов 
функціонування ринку природного газу» (реєстр. № 4503).   

Законопроектом передбачено внесення, відповідно до  Закону України «Про ринок 
природного газу», концептуальних змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та 
близько п’ятнадцяти законів України (зокрема законів «Про трубопровідний транспорт», 
«Про нафту і газ», «Про природні монополії», «Про приватизацію державного майна», «Про 
забезпечення комерційного обліку природного газу»).  

 В рамках виконання Плану заходів щодо реформи корпоративного управління НАК 
«Нафтогаз України»59 у лютому 2016 року Секретаріату Енергетичного Співтовариства 
подано на розгляд: 

                                                           
57

 - Закон України № 329-VIII. 
58

 - Закон України № 994-VIII. 
59

 - план розроблено спільно з консультантами PriceWaterhouseCoopers та юристами Baker&McKenzie, за 
активної участі та фінансування ЄБРР, схвалено у жовтні 2015 року Кабінетом Міністрів України. 

10.  Реформування енергетичного сектору 

Відповідно до Третього енергетичного пакету 
прискорити розмежування і реструктуризацію НАК 
«Нафтогаз України», ухвалити закон щодо нового 
регуляторного органу у сфері газу, електроенергії 
та комунальних послуг та надати проекти законів 
про ринки газу та електроенергії для проведення 
консультацій зі Стороною ЄС. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/329-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994-viii
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- проект плану реструктуризації Компанії, яким передбачається утворення ПАТ 
«Магістральні газопроводи України», 100 відсотків акцій якої будуть перебувати у власності 
Фонду державного майна України; 

- проект моделі відокремлення для газотранспортної системи. 

За результатами слухань, організованих Секретаріатом Енергетичного Співтовариства 
14 березня 2016 року, НАК «Нафтогаз України» доопрацював модель реструктуризації 
Компанії з урахуванням зауважень та коментарів міжнародних партнерів та 26 квітня 
2016 року надіслав документ Секретаріату Енергетичного Співтовариства.    

6 травня 2016 року Секретаріат Енергетичного Співтовариства оприлюднив умовно схвальну 
оцінку (conditional approval) запропонованої Українською Стороною моделі розділення НАК 
«Нафтогаз України». Українській Стороні рекомендовано створити нову компанію, якій 
поступово будуть передані функції оператора газотранспортної системи України.   

До оцінки додається план дій по відокремленню діяльності з транспортування природного 
газу в Україні з чітко визначеними термінами виконання та коментарями Секретаріату 
Енергетичного Співтовариства. Своєчасне та належне виконання плану дій є передумовою 
позитивного характеру самої оцінки.  

Прозорість видобувних галузей України 

 Розроблено проект Закону України «Про розкриття інформації у видобувних 
галузях»60, спрямований на імплементацію Директив Європейського Парламенту та Ради 
2013/34/ЄС, 2013/50/ЄС та 2007/14/ в частині підвищення прозорості господарської 
діяльності у видобувних галузях. 

Прийняття законопроекту дозволить процедуру збору інформації для звітів зробити 
максимально прозорою та простою для формування другого Звіту з Ініціативи прозорості 
видобувних галузей України (ІПВГ)61.  

Передбачається запровадження відповідно до вимог ІПВГ міжнародних стандартів 
прозорого звітування у видобувній сфері, зокрема, шляхом закріплення правил звітності 
видобувних компаній про платежі, а також започаткування системної роботи зі збору, 
розкриття та поширення інформації про видобувні галузі та забезпечення умов для 
підготовки щорічних звітів ІПВГ. 

Під час підготовки законопроекту, до роботи над яким залучалися експерти аналітичного 
центру DiXiGroup, Міжнародного фонду «Відродження» та Національного Секретаріату ІПВГ в 
Україні, вивчено ключові міжнародні стандарти звітності, директиви ЄС та законодавство 
країн Заходу (США, Австралії, Великобританії, Канади), які стосуються розкриття інформації 
видобувними компаніями та їх звітування. Крім того, проводилися консультації з експертами 
PWYP, NRGI, Ernst&Young. 

 

 

 

                                                           
60

 - 19 квітня 2016 року відбулося широке експертне обговорення законопроекту. 
61

 - перший звіт ІВПГ опубліковано 4 грудня 2015 року.  
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 Електроенергетика 

 Розроблено та 21 квітня 2016 року внесено на розгляд Верховної Ради проект Закону 
України «Про ринок електричної енергії України» (реєстр. № 4493). 

Проект підготовлено у співпраці з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та має на меті, 
серед іншого, впровадження вимог Директиви 2009/72/ЄС щодо загальних правил 
функціонування внутрішнього ринку електроенергії та  Директиви 2005/89/ЄС щодо заходів 
для забезпечення безпеки інвестування до системи електропостачання та інфраструктури.  

Основною метою акту є забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії 
споживачам з урахуванням інтересів споживачів, мінімізації витрат на послуги постачання 
електричної енергії. 

 В контексті інтеграції енергетичних ринків триває робота над проектом «Дослідження 
можливості синхронного об’єднання української та молдовської енергосистем з 
континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E» у рамках Програми 
прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства і партнерства «Україна – 
Румунія – Республіка Молдова 2007-2013». 
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ІI. ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ ТА РЕФОРМИ, ПОЛІТИЧНА АСОЦІАЦІЯ   
 
Основними цілями цього розділу Угоди, на додаток до відповідних пріоритетів ПДА, є 
дотримання принципів демократії, верховенства права, прав людини та фундаментальних 
свобод. 

 
 
 22 квітня 2016 року підписано угоду між Урядом України та Європейською Комісією 

про фінансування «U-LEAD з Європою: Програми для України з розширення прав і 
можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку».  

 
Програмою, яка  розрахована на чотири роки, передбачено виділити 97 млн. євро на 
підтримку реформи місцевого самоврядування, децентралізації в Україні а також 
регіонального розвитку. 

Програма складається із двох основних компонентів: 

  зміцнення спроможності для реалізації реформ децентралізації та регіональної 
політики (навчання для місцевої влади на всіх рівнях, тематичні консультації, 
підтримка професійної освіти для посадових осіб виконавчих органів влади, навчання 
з управління проектним циклом); 

 підтримка центрів надання адміністративних послуг та підвищення обізнаності 
громадян про місцеве самоврядування. 

 Уряд визначив порядок та умови надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам об'єднаних територіальних громад на формування їхньої 
інфраструктури62.  

 
В 2016 році з Державного бюджету місцевим бюджетам об'єднаних територіальних громад 
на розвиток інфраструктури передбачено субвенцію у розмірі 1 млрд. гривень. Кошти 
субвенції розподілятимуться між об'єднаними територіальними громадами за чіткою 
формулою: в залежності від кількості сільського населення і площі об'єднаної територіальної 
громади. Фінансування проектів за рахунок цієї субвенції відбуватиметься згідно з планом 
соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади.  

Прийняття згаданого порядку  забезпечить розподіл і спрямування державних коштів на 
формування якісної інфраструктури об'єднаних територіальних громад, посилення їхньої 
економічної спроможності та поліпшення надання послуг населенню громад.  

 Урядом затверджено Типове положення про агенцію регіонального розвитку63 . 
 
Передбачено можливість утворення регіонами неприбуткової небюджетної установи, яка 
допомагатиме місцевій владі втілювати регіональну стратегію розвитку і здійснювати заходи, 
передбачені планом з її реалізації. Така агенція працюватиме як офіс з надання консультацій 
щодо підготовки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку та мають стати 
осередками співпраці між державним, приватним та громадським секторами. 
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 - постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200. 
63

 - постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року № 258. 

Функціонування демократичних інституцій 
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Для реалізації завдань, передбачених у цьому підрозділі, Українська Сторона залучає 
експертну та фінансову допомогу проектів: 

 «Партнерство для розвитку міст» (Канада), фінансування – близько 1,5 млн. 
канадських дол. на період 27.03.2015 – 30.06.2021; 

 «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» (ЄС), фінансування – 5,3 млн. 
євро на період 22.01.2013–21.07.2016; 

 «Об'єднаймося заради реформ (Посилення громадського суспільства в Україні)» 
(США), фінансування – 18,6 млн. дол. США на період 01.10.2008 – 30.09.2016;  

 «Зміцнення політичних процесів в Україні (Компонент ІІ)» (США), фінансування – 
6,7 млн. дол. США на період 01.10.2009 – 01.04.2016;  

 «Зміцнення політичних процесів в Україні (Компонент ІІІ)» (США), фінансування – 
понад 10 млн. дол. США на період 01.10.2009 – 01.04.2016;  

 «Зміцнення демократичних партій та громадських організацій» (Канада), 
фінансування – близько 3 млн. канадських дол. на період 11.03.2015 – 31.08.2017.  

 

 

Утворення державного бюро розслідувань 

 1 березня 2016 року набрав чинності Закон України «Про Державне бюро 
розслідувань»64. 

Враховуючи поширення у засобах масової інформації публікацій в яких стверджувалося про 
існування проблеми, пов’язаної із прийняттям та розглядом судами клопотань слідчих 
прокуратури у провадженнях, які відповідно до законодавства підслідні Державному бюро 
розслідувань України, 2 березня 2016 року Вищий спецiалiзований суд України з розгляду 
цивільних i кримінальних справ надав відповідні роз'яснення. 

Зокрема, згідно з Розділом Х «Прикінцеві положення» Кримінального процесуального кодексу 
України положення частини 4 статті 216 Кримінального процесуального кодексу України 
вводяться в дію з дня початку діяльності Державного бюро розслідувань (але не пізніше п’яти 
років з дня набрання чинності Кримінального процесуального кодексу України). 

Передання матеріалів кримінального провадження слідчими органів прокуратури до 
відповідного підрозділу (органу) Державного бюро розслідувань для продовження 
провадження відбувається у тримісячний строк після початку здійснення Державним бюро 
розслідувань функції досудового розслідування. Тобто початок дії положень частини 4 статті 
216 Кримінального процесуального кодексу України пов’язаний не з моментом набрання 
чинності Закону, який регулюватиме діяльність Державного бюро розслідувань як державної 
установи, а з моментом початку здійснення останнім функцій органу досудового 
розслідування. До того часу повноваження щодо досудового розслідування здійснюють 
слідчі органів прокуратури. 

  З метою імплементації Закону України «Про Державне бюро розслідувань» Урядом:  

 утворено Державне бюро розслідувань65;  
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 - Закон України № 794-VIII. 
65

 - постанова Кабінету Міністрів України  від 29 лютого 2016 року № 127. 

Реформа правоохоронних органів 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/794-19
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 затверджено членів комісії з проведення конкурсу на зайняття посад у Державному 
бюро розслідувань66.  

У квітні 2016 року комісія розпочала роботу з проведення конкурсу на зайняття посад 
Директора Бюро та його заступників. 

 

Реформування органів внутрішніх справ  

 З метою імплементації Закону України «Про Національну поліцію» затверджено: 

 Порядок діяльності поліцейських комісій; 

 Типовий порядок проведення конкурсу на службу до поліції та/або зайняття 
вакантної посади. 

Завершується робота над проектом Кодексу поліцейської етики. 

Над створенням концепції подальшого реформування Національної поліції України 
працюють чотири групи за напрямами:  

 взаємодія поліції з населенням (community policing);  

 управління натовпом (crowd management); 

 кримінальні розслідування (criminal investigation); 

 підбір, підготовка кадрів (HR policies/education).  

Партнерами України у подальшому реформуванні поліції стали Консультативна місія 
Європейського союзу (EUAM), Міжнародна програма підвищення кваліфікації для органів 
кримінального розслідування (ICITAP) Міністерства юстиції США, Організація з безпеки і 
співробітництва в Європі (OSCE), а також представники США та Канади (Agriteam). 

 4 березня 2016 року перші 37 бійців групи «А» підрозділу Національної 
поліції для вирішення надзвичайних ситуацій (КОРД), які пройшли відбір та двомісячний 
курс підготовки, приступили до виконання своїх обов'язків.  

Впродовж двомісячного курсу навчання відібрані на конкурсній основі кандидати 
переймали досвід та тактику ведення поліцейських спеціальних операцій Управління 
боротьби з наркотиками (DEA) Міністерства юстиції США та прикордонного патруля BORTAC. 
Теорія включала вивчення правових засад діяльності поліцейського спецпідрозділу, 
ознайомлення з кваліфікацією злочинів, проходження психологічної підготовки. 

1 квітня 2016 року розпочався відбір кандидатів до підрозділів КОРД по всій Україні. До 
спецпідрозділу заплановано набрати 3076 поліцейських. 

 Триває робота щодо укладення між Україною та Європейським поліцейським 
офісом (Європол) Угоди про оперативне співробітництво, яка дасть можливість здійснювати 
обмін інформацією щодо конкретних розслідувань, у тому числі й обмін персональними 
даними, тобто вийти на якісно новий рівень взаємодії з державами-членами Європейського 
Союзу в протидії міжнародній злочинності. 

Проекти Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне 
співробітництво і Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським 
поліцейським офісом з питань конфіденційності та забезпечення збереження інформації 
направлено на узгодження центральних органів виконавчої влади України.   
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 - розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2016 року № 125 із змінами, внесеними 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 150 та від 30 березня 2016 року 
№ 245. 
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Реформування патрульної служби 

 Триває реформування підрозділів дорожньо-патрульної служби Державної 
автомобільної інспекції та патрульної служби.  

Нова патрульна служба вже працює у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Ужгороді, Мукачевому, 
аеропорту Бориспіль, Миколаєві, Луцьку, Хмельницькому, Дніпропетровську, Івано-
Франківську, Херсоні, Вінниці, Чернігові, Кременчуці, Черкасах, Полтаві, Тернополі, 
Житомирі, Чернівцях, Запоріжжі та Рівному (всього 10973 патрульних). 

Проходить навчання 2225 патрульних ще в чотирнадцяти містах України.   

Створено групи локального патрулювання у Київській, Львівській та Харківській областях. 

Організовано патрулювання трас місцевого сполучення.  

 

Реформування Служби безпеки України 

 Триває розроблення проекту Концепції реформування Служби безпеки України.  

Відповідна робота розпочата в рамках Міжнародної дорадчої групи з реформування 
Служби безпеки України, до складу якої увійшли експерти Місії EUAM, Офісу зв’язку НАТО в 
Україні та окремих партнерських служб європейських країн 67.  

Мета роботи цієї групи - опрацювання перспективної моделі Служби безпеки України з 
урахуванням кращих політико-правових практик держав-членів ЄС та НАТО.  

Також на постійній основі з експертами Місії EUAM проводяться консультації щодо кадрової 
роботи Служби безпеки України, зокрема з  питань реформування кадрів, процесу 
демілітаризації, співвідношення військового та цивільного персоналу тощо.  

Для реалізації завдань, передбачених у цьому підрозділі, Українська Сторона залучає 
експертну та фінансову допомогу в рамках проекту «Підтримка реформ у сфері юстиції» (ЄС), 
фінансування – близько 8,6 млн. євро на період 07.10.2013–06.12.2016. 

 

 

Розвиток громадянського суспільства 

 26 лютого 2016 року затверджено Національну стратегію сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки68.  

Стратегія спрямована налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин владних 
структур з організаціями громадянського суспільства, передусім з питань забезпечення прав і 
свобод людини.  

Крім того, Указом створюється Координаційна рада сприяння розвитку громадянського 
суспільства зі статусом консультативно-дорадчого органу при Президентові України.  
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 - протягом січня – березня 2016 року проведено чотири засідання Міжнародної дорадчої групи. 
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 - Указ Президента України № 68. 

Права людини та основні свободи 
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Боротьба проти тортур, нелюдського та принизливого поводження 

 З метою проведення пенітенціарної реформи розроблено зміни до законодавства 
щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених 
(реєстр. № 2490а)69, спрямовані на:  

врегулювання деяких питань процесу виконання та відбування покарань, не пов’язаних 
з позбавленням волі; 

конкретизацію порядку та умов відбування покарання у виді обмеження та 
позбавлення волі; 

забезпечення умов для реальної можливості засуджених скористатися наданими їм 
правами; 

встановлення кримінальної відповідальності за ухилення від відбування деяких 
покарань та подальша гуманізація кримінально-виконавчого законодавства. 

 

Протидія дискримінації 

 Розроблено законодавчі зміни з метою гармонізації законодавства у сфері 
запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу (реєстр. № 3501)70. 

Проектом Закону передбачається внесення змін до Закону України «Про засади запобігання 
та протидії дискримінації в Україні», Кодексу України про адміністративні правопорушення та 
Кримінального кодексу України, спрямовані на: 

 чітке визначення усіх форм дискримінації, що встановлюватиме гарантії для захисту 
від тих форм дискримінації, які фактично існують, але на теперішній час перебувають 
поза межами правового регулювання; 

 чітке визначення переліку обставин, за яких встановлення певних обмежень або 
надання привілеїв у разі їх обґрунтованості не може вважатись дискримінацією;  

 надання Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини повноважень щодо 
видання за результатами розгляду звернень осіб та/або груп осіб з питань 
дискримінації обов’язкові для виконання вимоги (приписи) щодо усунення порушень 
законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації; 

 встановлення адміністративної відповідальності (замість кримінальної 
відповідальності) за дискримінацію. Зазначені зміни забезпечать пропорційність та 
співмірність відповідальності за порушення законодавства у цій сфері та значно 
спростять процедурний механізм розгляду судами справ за фактами дискримінації. 

Рекомендація щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення 
законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації замість кримінальної надана 
Україні за результатами чергової оціночної місії ЄК щодо виконання Плану дій стосовно 
лібералізації ЄС візового режиму. 
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 - законопроект 16 березня 2016 року прийнято у першому читанні. 
70

 - законопроект 16 лютого 2016 року прийнято у першому читанні. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57162
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 Триває робота над проектом нової редакції Закону України «Про телебачення і 
радіомовлення», яка готується з залученням спільного проекту Ради Європи та ЄС «Сприяння 
європейським стандартам в українському медійному середовищі». 

  У процесі створення Суспільного телебачення і радіомовлення триває розроблення 
проекту Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна 
телерадіокомпанія України». 

 З метою створення умов, необхідних для вільної роботи журналістів, їх захисту від 
погроз або фактичного насильства внесено зміни до Кримінального кодексу України71. 

Законом викладено в новій редакції статтю 171 Кримінального кодексу України 
«Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів», якою, зокрема, 
встановлено кримінальну відповідальність за незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, 
підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв'язку із 
своєю професійною діяльністю, незаконна відмова у доступі журналіста до інформації, 
незаконна заборона висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб'єкта 
владних повноважень, а так само будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню 
журналістом законної професійної діяльності. Відповідно до прийнятого Закону такі дії  
караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. 

 З метою забезпечення дотримання права на свободу слова, налагодження 
ефективного механізму взаємодії державних органів та засобів масової інформації, інших 
інститутів громадянського суспільства з цих питань, зокрема щодо запобігання 
перешкоджанню законній професійній діяльності журналістів Президентом України 
утворено Раду з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова72. 

Для реалізації завдань, передбачених цим підрозділом, Українська Сторона залучає 
експертну та фінансову допомогу проектів: 

 «Сприяння журналістським розслідуванням» (Канада), фінансування – близько 3 млн. 
канадських дол. на період 01.04.2014–30.06.2017;  

 «Розбудова єдиної мережі громадського телебачення та радіо (Hromadske Network)» 
(ЄС), фінансування – 815,5 тис. євро на період 19.12.2014–18.12.2016.  

 

 

 
 

 Україна продовжує практику приєднання до заяв і виступів ЄС з міжнародних 
питань, у тому числі в рамках міжнародних організацій (ООН та системи її органів і установ, 
ОБСЄ, МАГАТЕ тощо).  

Станом на 31 березня 2016 року Україна приєдналась до 4576 заяв з 5526. 

                                                           
71

 - Закон України від 4 лютого 2016 року № 993–VIII. 
72

 - Указ Президента України від 23 лютого 2016 року № 61. 

Свобода слова 

Зовнішня політика та політика безпеки 
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 З метою імплементації Адміністративної угоди між Міністерством оборони України 
та Європейським оборонним агентством73 розроблено та у лютому 2016 року передано 
Стороні ЄС  схему координації з Європейським оборонним агентством та перелік осіб-
координаторів за напрямами діяльності Агентства. 

 У першому півріччі 2016 року визначені сили та засоби Збройних Сил України 
перебувають на оперативному чергуванні у складі бойової тактичної групи (БТГ) ЄС 
“Хелброк” (Грецька Республіка, Республіка Болгарія, Румунія та Республіка Кіпр) та БТГ ЄС 
держав-членів Вишеградської четвірки (Республіка Польща, Словацька Республіка, Угорщина, 
Чеська Республіка). 

 Триває робота щодо забезпечення залучення офіцерів Збройних Сил України 
до складу Литовського національного елементу забезпечення БТГ ЄС під проводом 
Великобританії, оперативне чергування якої заплановано у другому півріччі 2016 року.  

Протягом січня 2016 року польською стороною завершено комплектування посад у складі 
командування ЛИТПОЛУКРБРИГ і 22 січня 2016 року Командування ЛИТПОЛУКРБРИГ набуло 
попередніх оперативних спроможностей. 

Протягом першого кварталу 2016 року офіцери командування бригади брали участь у низці 
роздільних штабних тренувань відповідно до плану підготовки командування Бригади. 

У рамках підготовки до участі у багатонаціональному навчанні “Анаконда – 2016” групою 
офіцерів командування бригади у березні 2016 року була проведена рекогносцировка 
району проведення навчання (полігон Нова Деба, Республіка Польща). 

 

 

 Затверджено Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і 
припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків74.  

Залежно від наявної інформації про загрозу здійснення теракту встановлюються такі рівні 
терористичних загроз: «сірий (можлива загроза)» - за наявності факторів, умов, які сприяють 
вчиненню терористичного акту;  «синій (потенційна загроза)» - за наявності інформації, яка 
потребує підтвердження, про підготовку до вчинення терористичного акту; «жовтий 
(імовірна загроза)» - за наявності достовірної (підтвердженої) інформації про підготовку до 
скоєння терористичного акту; «червоний (реальна загроза)» - якщо теракт відбувся.  

Антитерористичний центр при Службі безпеки України визначено координуючим органом 
єдиної державної системи запобігання, реагування і припинення терористичних актів і 
мінімізації їх наслідків та суб’єктів боротьби з тероризмом. Рішення про встановлення, зміну, 
скасування рівня терористичної загрози, терміни і райони її дії ухвалює Голова 
Антитерористичного центру за письмовим дозволом Голови Служби безпеки України. Про 
нього негайно інформується Президент України. Рішення публікується в засобах масової 
інформації.  
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 - підписано 7 грудня 2015 року. 
74

 - постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 92.  

Боротьба з тероризмом 
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 IІІ. ЮСТИЦІЯ, СВОБОДА ТА  БЕЗПЕКА   
 
 

 

 17 березня 2016 року за результатами зустрічі з Президентом України Президент 
Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер підтвердив, що Україна завершила виконання взятих 
на себе зобов’язань у рамках Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму. 75 

 У рамках діяльності щодо впровадження документів з безконтактним електронним 
носієм станом на 1 квітня 2016 року Державною міграційною службою оформлено 53134 
паспортів громадянина України у формі картки, з них 52405 з електронним носієм 
біометричної інформації. Видано 503127 паспортів громадянина України для виїзду за 
кордон, з них 273 329 з електронним носієм біометричної інформації. 

З метою уникнення випадків штучного «затягування» видачі паспорта та зменшення 
навантаження на територіальні органи міграційної служби ДМС запущено он-лайн сервіс 
перевірки стану оформлення закордонних паспортів.  

Крім того, 26 лютого 2016 року у ДМС запрацював сервіс, що надає можливість громадянам, 
які подали заяви на оформлення паспорта громадянина України у формі картки, перевірити 
стан оформлення документа або ж його готовність до видачі.76  

15 березня 2016 року на сайті ДМС започатковано новий сервіс – формування рахунків з 
реквізитами на оплату обов’язкових платежів для оформлення паспорта для виїзду за кордон77. 

 В першому читанні прийнято зміни до деяких законів України щодо документів, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, 
спрямованих на лібералізацію ЄС візового режиму для України (реєстр. № 3224), спрямовані 
на уточнення переліку документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство 
України чи спеціальний статус особи, з безконтактним електронним носієм або без такого, 
визначення правового статусу окремих категорій осіб та усунення правових прогалин в 
діючому правовому регулюванні. 

 

 Триває процедура, пов’язана із затвердженням Стороною ЄС проекту Угоди про 
співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції.   

6 квітня 2016 року питання підписання Угоди розглянуто у Комітеті постійних представників 
(COREPER), після чого передано на розгляд Ради ЄС.  

Європейська Комісія очікує, що мандат на підписання Угоди буде затверджений Радою ЄС у 
загальних справах під час її наступного засідання, що відбудеться 18 квітня 2016 року. 
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 - 20 квітня 2016 року Європейська Комісія запропонувала Раді ЄС та Європейському Парламенту скасувати 
візові вимоги для громадян України за допомогою включення України до списку держав, громадяни яких мають 
змогу подорожувати до Шенгенської зони без віз. 
76

 Сервіс доступний за посиланням: http://dmsu.gov.ua/perevirkastanu.php і працює аналогічно сервісу перевірки 
стану оформлення закордонного паспорта. 
77 На теперішній час послуга працює у тестовому режимі і доступна лише для оформлення паспорта для виїзду 

за кордон тільки в підрозділах ДМС м. Києва. Сервіс доступний за посиланням:  http://dmsu.gov.ua/invoice/.) 

 

Лібералізація візового режиму 

Правове співробітництво 
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Співробітництво у сфері управління кордонами 
 

 11 лютого 2016 року Урядом прийнято розпорядження № 82 «Про підписання Угоди 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про спільне патрулювання українсько-
румунського державного кордону».  

Досягнуто домовленості про запровадження спільного контролю на окремих напрямах в 
пунктах пропуску «Шегині – Медика», «Краківець – Корчова», «Рава-Руська – Хребенне», 
«Устилуг – Зосін» після проведення їх відповідної реконструкції та облаштування прилеглої 
інфраструктури і під'їзних шляхів.  

Щодо українсько-білоруського державного кордону  

Розпочато польові демаркаційні роботи. Затверджено Проект розташування прикордонних 
знаків на всій протяжності державного кордону. Спільна демаркаційна комісія приступила до 
виконання демаркаційних робіт на місцевості. 

В рамках проведення демаркації українсько-білоруського державного кордону станом на 28 
квітня 2016 року на українсько-білоруському державному кордоні винесено на місцевість 
400 км лінії державного кордону, встановлено 1140 тимчасових прикордонних знаків (у 
межах Волинської, Рівненської, Житомирської та Чернігівської областей), а також на ділянці 
148,6 км проведено очистку смуги кріплення державного кордону та встановлено 413 
прикордонних знаків (у межах Волинської області). 

Для реалізації завдань, передбачених цим напрямом, Українська Сторона залучає експертну 
та фінансову допомогу проектів: 

 «Підтримка створення електронної системи попереднього обміну інформацією між 
митними органами Білорусі та України (PRINEX)» (ЄС), фінансування – 3,7 млн. євро; 

 «Зміцнення потенціалу прикордонних відомств України та Республіки Білорусь з 
охорони спільного кордону – СУРКАП» (ЄС), фінансування – 2,5 млн. євро на період 
23.03.2014 - 22.09.2016. 

Щодо українсько-молдовського державного кордону 

Демаркація українсько-молдовського державного кордону завершується.  

Спільною демаркаційною комісією узгоджено практично усі проблемні відрізки кордону, 
зокрема на центральній (придністровській) ділянці. Погоджено позиції сторін щодо 
демаркації кордону в районах Дністровської ГЕС та населеного пункту Джурджулешти. 
Водночас, реалізація зазначених позицій можлива разом з визнанням права власності 
України на частину гідровузла Дністровської ГЕС і підписанням Угоди про її функціонування.  

Продовжується підготовка підсумкових демаркаційних документів (демаркаційна карта, 
протокол-опис проходження лінії державного кордону, протоколи прикордонних знаків 
тощо). Узгоджено проект Договору про режим українсько-молдовського державного 
кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань.  

Співробітництво у сфері управління кордонами, міграції та притулку 
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В рамках проведення демаркації українсько-молдовського державного кордону винесено на 
місцевість 1222 км лінії державного кордону (100 відсотків), у т. ч. 452 км – на центральній 
(придністровській) ділянці. Українською Стороною встановлено 4198 прикордонних знаків.  

 22 січня 2016 року в Одесі підписано Технологічну схему та Режимні правила 
організації спільного контролю осіб, транспортних засобів, товарів та предметів в пункті 
пропуску «Кучурган - Первомайськ» відповідно до протоколу між відповідними 
українськими та молдовськими відомствами. 

Співробітництво у сфері міграції та притулку 

 З метою удосконалення законодавства у сфері надання міжнародного захисту з 
урахуванням рекомендацій п’ятої доповіді ЄК щодо прогресу України у виконанні Плану дій 
щодо лібералізації ЄС візового режиму прийнято зміни до: 

 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 
захисту»78, спрямовані на забезпечення прав осіб, які визнані біженцями в Україні 
(документування із правильними установчими даними); 

 прийнято зміни до Кодексу адміністративного судочинства України щодо негайного 
розгляду судами позовів про примусове видворення або щодо затримання з метою 
ідентифікації та забезпечення примусового видворення іноземців та осіб без 
громадянства або забезпечення передачі іноземців та осіб без громадянства 
відповідно до міжнародних договорів про реадмісію79, спрямовані на скорочення 
строків адміністративного провадження у справах про примусове видворення з 
п’яти днів на негайний розгляд; 

 деяких законодавчих актів України щодо удосконалення положень судового захисту 
іноземців та осіб без громадянств та урегулювання окремих питань, пов'язаних з 
протидією нелегальній міграції»80, спрямовані на удосконалення питання судового 
захисту іноземців та осіб без громадянства, урегулювання окремих питань, 
пов’язаних з протидією нелегальній міграції, а також для удосконалення нормативно-
правової бази з питань ефективного управління міграцією. 

 Завершуються заходи, спрямовані на введення в експлуатацію пункту тимчасового 
розміщення біженців у м. Яготині Київської області. 

Пункт зареєстрований як юридична особа, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в 
органах Казначейства. Наказами ДМС затверджено Положення про пункт, його структуру та 
штатний розпис. 

Уведення першої черги пункту в експлуатацію планується у першому півріччі 2016 року. 

Разом з тим, 17 березня 2016 року Яготинською міською радою Київської області сьомого 
скликання прийнято рішення № 210-05-VII про скасування рішень Яготинської міської ради 
прийнятих у  2012 році, щодо передачі у постійне користування пунктом земельних ділянок, 
про надання дозволу пункту  на розробку технічної документації із землеустрою, про 
затвердження технічної документації із землеустрою. 

ДМС вивчається питання щодо оскарження рішення Яготинської міськради. 

                                                           
78

 - Закон України № 992-VIII. 
79

 - Закон України № 991-VIII. 
80

 - Закон прийнято 19 травня 2016 року, станом на 30 травня 2016 року готується на підпис. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56564
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/991-19
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Співробітництво у сфері реадмісії 

При виконанні завдань у сфері реадмісії здійснюється постійна взаємодія ДМС із Стороною 
ЄС, а також іншими міжнародними партнерами в рамках проекту «Пілотна ініціатива 
моніторингу реадмісії в Україні та Пакистані (МОНІТОР)», що фінансується ЄС та виконується 
спільно Міжнародною організацією з міграції та Управлінням Верховного Комісара ООН у 
справах біженців. 

За результатами українсько-бельгійських  консультацій з питань реадмісії, які відбулися у 
Києві 22-24 лютого 2016 року, сторони домовились опрацювати можливість започаткування 
двосторонніх проектів з імміграційних питань, насамперед проведення тренінгів для 
працівників Державної  міграційної служби з питань притулку, протидії нелегальній міграції, 
експертних обмінів та інших напрямів міграційної сфери. 

 

Правоохоронна сфера та сфера протидії організованій злочинності 
 

 Затверджено Державну соціальну програму протидії торгівлі людьми на період до 
2020 року81, якою визначено конкретні заходи з протидії торгівлі людьми, окреслено 
обов’язки і напрями відповідної роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади.  

 Завершено перший етап спільного з представництвом Міжнародної організації з 
міграції в Україні проекту міжнародної-технічної допомоги «Розвиток системи кримінального 
аналізу та аналізу ризиків, сумісної з стандартами ЄС, в структурах правоохоронних органів 
України, які протидіють злочинам, пов’язаними з торгівлею людьми». В рамках проекту 
організовано роботу щодо започаткування на базі Національної академії Державної 
прикордонної служби України курсів з аналізу ризиків та кримінального аналізу для 
персоналу Національної поліції. 
 

 15 березня 2016 року схвалено Стратегію кібербезпеки України82. 
Стратегія передбачає розбудову національної системи забезпечення захисту кіберпростору, 
своєчасного виявлення та нейтралізації кіберзагроз, а також запобігання їм з урахуванням 
практики провідних держав-членів НАТО та ЄС.  

 
З метою забезпечення реалізації Стратегії утворено Національний координаційний центр 
кібербезпеки як робочий орган Ради національної безпеки і оборони. 
 

 У лютому 2016 року створено Ситуаційний центр з протидії кіберзагрозам Служби 
безпеки України. Утворення такого Центру та забезпечення його функціонування 
передбачено Угодою про реалізацію Трастового фонду Україна – НАТО з питань кібербезпеки 
між Службою безпеки України та Румунською службою інформації.  
 

 

                                                           
81

 - постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року  № 111. 
82

 - Указ Президента України № 96. 

Співробітництво у правоохоронній сфері, сфері протидії організованій злочинності та 
відмиванню коштів 
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Співробітництво у сфері обігу, боротьби з незаконним обігом наркотиків, прекурсорів 
та психотропних речовин 

 Урядом затверджено83 перелік лікарських засобів, які мають у своєму складі 
наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, інші сильнодіючі речовини, щодо 
яких може встановлюватись особливий режим у сфері виробництва та реалізації під час 
запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану». 

Боротьба з відмиванням коштів 

  Урядом затверджено план заходів на 2016 рік із запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення84.  

Вказаним Планом визначені заходи законодавчого, організаційного та практичного 
характеру, спрямовані на забезпечення ефективного функціонування національної системи 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а 
також впровадження у національне законодавство Рекомендацій FATF та положень 
Директиви ЄС 2015/849 Європейського Парламенту і Ради щодо запобігання відмиванню 
грошей та боротьби з тероризмом. 

 Національним банком України схвалено: 

 Методику проведення оцінки ризиків використання банку, філії іноземного банку для 
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування 
тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення та пов’язаних з 
публічними особами85; 

 Методичні рекомендації здійснення перевірок банків, їх відокремлених підрозділів та 
філій іноземних банків з метою оцінки достатності заходів, вжитих щодо ідентифікації, 
верифікації та вивчення клієнтів86; 

 Методичні рекомендації здійснення перевірок банків, їх відокремлених підрозділів та 
філій іноземних банків з метою оцінки достатності заходів, вжитих щодо ризиків, 
пов'язаних з публічними особами87; 

 зміни до форми звітності «Звіт з питань оцінки ризиків у сфері фінансового 
моніторингу», внесені з метою імплементації рекомендацій експертів МВФ88; 

Для реалізації завдань, передбачених розділом, Українська Сторона залучає експертну та 
фінансову допомогу проектів: 

 «Посилення кримінального переслідування торгівлі людьми з використанням 
інформаційних технологій і Україні» (ОБСЄ), фінансування – 679 тис. євро на період 
01.04.2014– 30.06.2019;  

 «Проведення національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування 
тероризму в України» (ЄС), фінансування – 267,8 тис. євро на період: 07.04.2015 – 
15.05.2017. 

                                                           
83

 - постанова Кабінету Міністрів України  24 лютого 2016 року № 128. 
84

 - постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року № 103. 
85

 - постанова Правління Національного банку України від 24 березня 2016 року № 191. 
86

 - постанова Правління Національного банку України від 24 березня 2016 року № 193. 
87

 - постанова Правління Національного банку України від 24 березня 2016 року № 194. 
88

 - постанова Правління Національного банку України від 30 березня 2016 року № 204, Зміни наберуть чинності 
з 1 липня 2016 року. 



42 
 

 

Щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб 

 13 січня 2016 року набув чинності Закон № 921-VIII «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо посилення гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб». Основною метою зазначеного нормативно-правового акту  є посилення гарантії 
дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) та спрощення 
процедур обліку таких осіб, зокрема:  

 переселенці отримуватимуть безстрокові довідки про статус ВПО; 

 скасовано необхідність ставити штамп міграційної служби на довідці ВПО; 

 гарантії прав ВПО відтепер мають громадяни, які жили на тимчасово окупованих 
територіях без відмітки у паспорті про реєстрацію місця проживання; 

 для доведення факту проживання у зоні конфлікту, достатньо надати військовий 
квиток, трудову книжку, документ, що підтверджує право власності на рухоме або 
нерухоме майно, медичні документи або навіть фотографію чи відеозапис (у такому 
разі відповідні органи ухвалять рішення про видачу довідки ВПО протягом 15 днів. 
Рішення про відмову у видачі довідки надаватимуть у письмовому вигляді із 
зазначенням підстав відмови, що дає можливість оскаржити таке рішення в суді); 

 заяву про припинення трудових відносин можна подати безпосередньо у центрі зайнятості 
за місцем нинішнього проживання ВПО (що є актуальним, коли людина не звільнилась, а 
прийом поштових відправлень на або з території де вона працювала неможливий). 

 З метою оперативного реагування на існуючі проблеми та загрози, що зумовлені 
проведенням антитерористичної операції на територіях Донецької та Луганської областей, а 
також тимчасовою окупацією територій України, Кабінетом Міністрів утворено Міністерство 
з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України89. 
Міністерство забезпечить формування та реалізацію державної політики у сфері відновлення 
та розбудови миру на постраждалих внаслідок конфлікту територіях та реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України. 

До складу Уряду введено посаду Міністра з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України90. 

Для реалізації завдань, передбачених цим підрозділом, Українська Сторона залучає 
експертну та фінансову допомогу проектів: 

  «Підтримка України в управлінні надзвичайними ситуаціями» (ФРН), фінансування - 
13 млн. євро на період 01.03.2015 – 28.02.2018; 

  «Економічне і соціальне відновлення Донбасу» (ПРООН), фінансування – 5 млн. дол. 
США на період 30.04.2015-29.02.2016;  

 «Всебічна стабілізаційна підтримка для внутрішньо переміщених осіб та 
постраждалого населення в Україні» (ЄС), фінансування – 4,5 млн. євро на період 
05.12.2014-05.06.2016. 

                                                           
89

 - постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 299 
90

 - постанова Верховної Ради України від 14 квітня 2016 року № 1097 

Ситуація на Сході України та в Криму 
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 ІV.  ТОРГІВЛЯ І  ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З  ТОРГІВЛЕЮ   
 
З 1 січня 2016 року почалось тимчасове застосування91 положень розділу IV. «Торгівля і 
питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію.   

Контактним пунктом Української Сторони для обміну інформацією та розгляду запитів у 
рамках виконання Угоди у частині торгівлі і питань, пов’язаних з торгівлею, у тому числі 
сталого розвитку та сфери послуг  визначено секретаря Комітету асоціації у торговельному 
складі з Української Сторони92. 

 

 Почали діяти нові ставки мит на товари, що імпортуються з держав-членів ЄС. 

З 1 січня 2016 року Україна знизила ввізні мита на європейські товари.  

Крім того, разом з режимом вільної торгівлі з ЄС для України ще два роки діятиме пільговий 
режим GSP на експорт українських товарів до держав – членів ЄС.  

«Нульові» мита вводяться на 70 відсотків всіх імпортних товарів. Решта товарів залишаться на 
перехідних періодах або з режимом обмежень.  

 Прийнято Закон України «Про заходи щодо стимулювання зовнішньоекономічної 
діяльності»93. 

Закон передбачає скасування з 1 січня 2016 року дію тимчасово запровадженого 
додаткового імпортного збору. 

 
Основними завданнями реформи системи технічного регулювання в Україні є приведення 
національного законодавства у відповідність із законодавством ЄС та забезпечення 
реалізації його положень, здійснення необхідних адміністративних та інституційних реформ 
відповідно до чинних і таких, що передбачаються до підписання Угод з ЄС і його органами, 
запровадження ефективної та прозорої адміністративної системи у сфері технічного 
регулювання. 
З метою приведення національного законодавства у сфері технічного регулювання 
відповідно до вимог законодавства ЄС здійснено наступні заходи. 

Технічне регулювання 

 Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»94 встановлено: 

 єдині правові та організаційні засади розроблення, прийняття та застосування 
технічних регламентів і процедур оцінки відповідності;  

                                                           
91

 Детальніше див. статтю «Тимчасове застосування Угоди про асоціацію між Україною та ЄС»\\ доступ тут 
92

 - постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 198. 
93

 - Закон України № 912-VIII. 
94

 - Закон України № 124-VIII. Закон набув чинності 10 лютого 2016 року. 

Доступ товарів на ринки 

Технічні бар’єри у торгівлі 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?=1&art_id=247667894&cat_id=223223535
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/912-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/124-19
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 здійснення оцінки відповідності відповідно до європейських вимог та положень Угоди 
про технічні бар’єри в торгівлі СОТ;  

 відміну централізованої реєстрації сертифікатів відповідності в державній системі 
сертифікації.  

Закон відкриває перед українським виробником можливість проходження в Україні 
випробувань та отримання сертифікатів, які будуть визнаватися ЄС. Це дозволить зменшити 
витрати бізнесу на отримання відповідної документації, проходження процедур сертифікації 
та оцінки відповідності. 

Крім того, на розгляді парламенту перебуває законопроект «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо технічних регламентів та оцінки відповідності)» (реєстр.  
№ 3724), спрямований на усунення деяких технічних неузгодженостей низки Законів у 
зв’язку з набранням чинності Закону «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», і 
який у разі врахування застережень сприятиме цілісності правового регулювання сфери. 

 
Стандартизація 

 На постійній основі забезпечується гармонізація національних стандартів з 
міжнародними і європейськими, в першу чергу тих, добровільне застосування яких є 
доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів, аналогічних відповідним 
директивам Нового та Глобального підходів.  

У 2015 році прийнято 3745 національних нормативних документів (стандартів та змін до 
стандартів), з яких 2794 – гармонізовані з міжнародними та європейськими. 

Станом на 1 січня 2016 року фонд національних стандартів становить 17 889 документів, з 
них 10 964 національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими. 

На сьогодні скасовано чинність міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, 
зокрема, у 2015 році наказами Мінекономрозвитку скасовано 14 122 ГОСТ. Більшість з них 
будуть чинними ще 2 роки, до початку 2018 року, для того, щоб бізнес встиг пристосуватися 
до нових умов. 

До повнотекстової електронної бази даних національних стандартів внесено тексти 13 316 
нормативних документів, з яких у 2015 році внесено 2516 нормативних документів. 

 
 
Метрологія 

З метою імплементації Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» 
Урядом: 

 затверджено Технічний регламент засобів вимірювальної техніки95. 

Технічний регламент розроблений на основі Директиви 2014/32/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів 
стосовно надання на ринку вимірювальних приладів. 

 затверджено Технічний регламент законодавчо регульованих засобів 
вимірювальної техніки96. 

 

                                                           
95

 - постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 163, набирає чинності 15 вересня 2016 
року. 
96

 - постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року № 94, набирає чинності 4 вересня 2016 року. 
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Наближення законодавства 

 Уряд схвалив Всеохоплюючу стратегію імплементації законодавства у сфері 
санітарних та фітосанітарних заходів97, якою визначено графік систематичної нормативно-
правової адаптації законодавства у сфері санітарних та фітосанітарних заходів до 
законодавства ЄС.  

У розробці Стратегії брали участь експерти проекту ЄС "Вдосконалення системи контролю 
безпечності харчових продуктів в Україні".  

Відповідно до положень Угоди, не пізніше ніж протягом трьох місяців після набрання 
чинності Угодою (тимчасового застосування розділу IV Угоди) Україна повинна надати 
Стратегію Підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами.  

За результатами першого засідання Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі 
(12-13 квітня 2016 року) сторони погодилися провести технічні консультації щодо оцінки 
Стратегії з подальшим затвердженням рішенням Комітету асоціації Україна – ЄС у 
торговельному складі у травні-червні 2016 року. 

 Розроблено та 4 травня 2016 року внесено на розгляд Верховної Ради України 
проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо безпечності 
харчових продуктів» (реєстр. № 4589). 

Законопроект спрямований на удосконалення системи державного контролю в сфері 
безпечності харчових продуктів з урахуванням вимог ЄС та передбачає урегулювання 
відносин між органами виконавчої влади, операторами ринку харчових продуктів та 
споживачами харчових продуктів, і визначити порядок забезпечення безпечності та якості 
харчових продуктів, що виробляються, вводяться в обіг та перебувають в обігу, ввозяться 
(пересилаються) на митну територію України та/або вивозяться (пересилаються) з неї. 

 Розроблено та 6 травня 2016 року внесено на розгляд Верховної Ради України 
проект Закону України «Про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з 
харчовими продуктами» (реєстр. № 4611). 

Законопроектом передбачено: 

- встановлення загальних та специфічних вимог до обігу предметів та матеріалів, що 
контактують з харчовими продуктами, в тому числі активних та інтелектуальних 
предметів та матеріалів; 

- створення державних реєстрів речовин, дозволених для використання у виробництві 
предметів та матеріалів, та речовин, що можуть входити до складу активних чи 
інтелектуальних предметів та матеріалів; 

- встановлення вимог до маркування предметів та матеріалів, що контактують з 
харчовими продуктами. 

Законопроект  цілому відповідає зобов’язанням, передбаченим Угодою про асоціацію, та 
праву ЄС, однак містить деякі невідповідності, та потребує доопрацювання. 
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 - розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 228-р. 

Санітарні та фітосанітарні заходи 



46 
 

 На розгляд Парламенту внесено проект Закону України “Про інформацію для 
споживачів щодо харчових продуктів”, який в цілому відповідає цілям Угоди в частині 
досягнення сумісності систем захисту прав споживачів, зокрема удосконалення інформації, 
що надається споживачам, враховує положення Директиви № 2011/91/ЄС і більшість 
положень Регламенту (ЄС)  № 1169/2011. Однак законопроект не враховує деякі положення 
та містить невідповідності Регламенту (ЄС) № 1924/2006. 

 Триває розгляд Парламентом законопроектів: 

- №№2845-1 та 2845 «Про корми» та «Про безпечність та гігієну кормів»;  

- № 0906 «Про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності 
законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров'я та 
благополуччя тварин»;  

- № 2150а «Про внесення змін до Закону України «Про побічні продукти тваринного 
походження, що не призначені для споживання людиною» (щодо узгодження його 
положень у сфері поводження з продуктами тваринного походження, що належать до 
категорії II, з вимогами законодавства ЄС). 

Посилення адміністративної спроможності 

 Здійснювалися заходи щодо завершення утворення компетентного органу у сфері 
здійснення санітарних та фітосанітарних заходів: 

 затверджено структуру Державної служби України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів; 

 Урядом прийнято рішення про забезпечення фінансування 
Держпродспоживслужби98. 

6 квітня 2016 року Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту 
споживачів офіційно розпочала свою роботу. Завершено всі необхідні заходи, пов'язані з 
державною реєстрацією, затвердженням положення, структури, штатного розпису апарату та 
кошторису. Відповідно до законодавства набрано 30% штату, триває призначення 
працівників. Завершується процедура утворення територіальних органів Державної служби. 

 Визначено контактним пунктом Української Сторони для обміну інформацією та 
розгляду запитів у рамках виконання Угоди у частині санітарних та фітосанітарних заходів 
керівника структурного підрозділу Державної служби з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів, відповідального за питання європейської інтеграції99. 

 

 

 

 

                                                           
98

 - розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 року № 76-р. 
99

 - постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 198. 
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 Українські митниці почали видачу сертифікатів за формою EUR.1 на товари 
українського походження, що мають експортуватися до країн Європейського Союзу в рамках 
Угоди. 

Здійснено організаційні заходи щодо забезпечення видачі митницями Державної фіскальної 
служби сертифікатів з перевезення товару EUR.1: 

- визначено місця видачі сертифікатів – 162 підрозділи митниць, які максимально 
наближені до потенційних експортерів/виробників; 

- уповноважено на видачу сертифікатів походження 433 посадові особи митниць 
Державної фіскальної служби; 

- закуплено бланки сертифікатів для експорту товарів з України до країн ЄС у кількості 50 
тис. шт.;  

- розроблено та впроваджено програмно - інформаційні комплекси «Оформлення та 
видача сертифікатів з перевезення форми EUR.1», «Реєстр уповноважених (схвалених) 
експортерів». 

З початку впровадження торговельної частини Угоди митниці ДФС здійснюють видачу 
сертифікатів з перевезення товару EUR.1, що дозволить товарам українського походження 
після їх ввезення на територію ЄС користуватися умовами преференційної торгівлі відповідно 
до положень Угоди. 

Порядок видачі сертифікатів форми EUR.1100 аналогічний тому, що діє в європейських країнах 
і передбачає максимальне спрощення видачі сертифікатів на безоплатній основі у 
найкоротший термін з одночасним посиленням відповідальності експортера за достовірність 
інформації, яка необхідна для визначення українського походження товару. 

Сертифікат заповнюється та видається митними органами України на кожну партію товарів у 
разі, якщо його потрібно пред’явити як доказ, що товари відповідають вимогам правил 
визначення преференційного походження, встановлених в Угоді, при застосуванні 
преференційних ставок ввізного мита. Сертифікат видається посадовою особою митниці під 
час здійснення експорту товару або після експорту товару у випадках, встановлених Угодою. 

 Триває робота щодо досягнення європейських часових стандартів оформлення 
митних декларацій.  

Продовжується позитивна динаміка у питанні переходу підприємств від паперової форми 
декларування до електронної – процентне співвідношення кількості оформлених 
електронних митних декларацій до загальної кількості оформлених декларацій склало 
96 відсотків. 

 Розроблено та 6 травня 2016 року внесено на розгляд Верховної Ради України: 

-  зміни до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під 
час переміщення товарів через митний кордон України (реєстр. № 4614).   
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 - Порядок схвалено наказом Мінфіну від 18 листопада 2014 року № 1142. 

Митні питання та сприяння торгівлі 
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Законопроект спрямований на імплементацію у національне законодавство положень 
Регламенту (ЄС) № 608/2013 Європейського Парламенту та Ради про митний контроль за 
дотриманням прав інтелектуальної власності та Імплементаційного Регламенту Комісії (ЄС) 
№ 1353/2013, яким встановлюються відповідні форми документів. Проектом 
передбачається: 

розширити перелік об’єктів права інтелектуальної власності; 

розширити коло осіб, які можуть звернутися за захистом прав інтелектуальної власності 
та перелік митних режимів до товарів, які містять об’єкти прав інтелектуальної 
власності; 

не застосовувати заходи щодо захисту прав інтелектуальної власності до так званого 
«паралельного імпорту» та до товарів, що переміщуються через митний кордон 
України у митному режимі транзиту; 

запобігання та протидія переміщенню контрафактних товарів у міжнародних поштових 
відправленнях або міжнародних експрес-відправленнях.  

- проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо 
виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)» (реєстр. № 4615). 

Законопроект спрямований на імплементацію й 84, 353, Додатку XV  «Наближення митного 
законодавства» та Додатку XXVIII до Глави 4 «Оподаткування» до Угоди про асоціацію та 
передбачає встановлення вартісної межі щодо ввезення громадянами товарів без 
оподаткування митними платежами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі 
на рівні 430 євро замість 1000 євро через пункти пропуску, відкриті для повітряного і 
морського сполучення, та на рівні 300 євро замість 500 євро – через інші пункти пропуску. 

Проект Закону в цілому враховує положення зазначених Регламенту Ради (ЄС) № 
1186/2009 та Директиви Ради (ЄС) № 2007/74, проте потребує доопрацювання з метою 
виправлення деяких неточностей та врахування тих положень Регламенту Ради (ЄС) № 
1186/2009 та Директиви Ради (ЄС) № 2007/74, які не враховані в проекті Закону та в чинному 
законодавстві. 

 27 травня 2016 року на засіданні Кабінету Міністрів України схвалено розроблені з 
урахуванням пропозицій громадськості проекти законів України: 

- Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо уповноваженого 
економічного оператора та спрощень митних формальностей); 

- Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей 
оподаткування операцій із ввезення на митну територію товарів Уповноваженими 
економічними операторами). 

 З лютого 2016 року розпочав роботу проект Twinning «Підтримка Державної 
фіскальної служби України у розвитку елементів інтегрованого управління кордонами у 
митній сфері», Twinning-партнер ДФС – консорціум Германія (лідер)-Польща-Литва. 

У сфері заснування підприємницької діяльності 

Державна політика у сферах заснування підприємницької діяльності, торгівлі послугами та 
електронної торгівлі направлена на подальше наближення законодавства у цих сферах до 
законодавства, стандартів та практик ЄС, зокрема щодо спрощення створення та 

Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля 
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функціонування компаній, філій та представництв, захисту прав інвесторів, використання 
електронних засобів платежів тощо (дивись також пріоритет 7 ПДА). 

У сфері страхування 

 31  березня 2016 року Верховною Радою України прийнято за основу проект Закону 
України «Про страхування» (реєстр. № 1797-1).  

Законопроект, розроблений із залученням представників об’єднань учасників страхового 
ринку, спрямований на імплементацію  Директиви 2002/92/ЄС Європейського Парламенту та 
Ради від 9 грудня 2002 року  про посередництво у страхуванні.  

 На розгляд Верховної Ради України внесено проект Закону України «Про обов’язкове 
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» 
(реєстр. № 3670, підготовлений народними депутатами України).  

Разом з тим, зазначений законопроект не у повній мірі враховує положення  Директиви 
2009/103/ЄС від 16 вересня 2009 року щодо страхування від цивільної відповідальності по 
відношенню до використання автотранспортних засобів та забезпечення виконання 
зобов’язань щодо страхування такої відповідальності (кодифікована версія). 
Нацкомфінпослуг із залученням представників об’єднань учасників страхового ринку триває 
підготовка пропозицій до розгляду законопроекту у другому читанні в разі прийняття його 
за основу. 

 

 З метою адаптації відповідних Директив і Регламентів ЄС та положень Глави 9 Угоди 
про асоціацію: 

 розроблено та 4 травня 2016 року на розгляд Верховної Ради України внесено  
проект Закону України «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про розповсюдження 
примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз 
даних» (щодо подолання піратства та поліпшення інвестиційного клімату)  (реєстр. № 4571). 

Законопроектом передбачається створення додаткового та вагомого механізму 
боротьби із порушеннями законних прав та інтересів осіб, яким належать права на об'єкти 
авторського права та (або) суміжних прав. 

 розроблено та 4 травня 2016 року на розгляд Верховної Ради України внесено  
проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
набуття, розпорядження та охорони авторського права та суміжних прав» (реєстр. № 4579). 

Законопроект спрямований на удосконалення нормативного регулювання набуття, 
розпорядження та охорони прав на об’єкти авторського права і суміжних прав. 

 розроблено та 10 травня 2016 року на розгляд Верховної Ради України внесено 
проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
врегулювання питань авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет» (реєстр. № 
4629). 

Законопроект: 

усуває колізію між нормами Цивільного кодексу та Закону України «Про авторське 
право і суміжні права» щодо належності майнових прав на службові комп’ютерні програми;  

Інтелектуальна власність 
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закріплює «свободу панорами» (виняток з авторського права, який забезпечує 
можливість вільного фотографування творів архітектури та скульптур у публічних місцях);  

запроваджує інноваційну для українського законодавства концепцію публічного 
ліцензійного договору з метою легалізації поширених у цифровому середовищі електронних 
договорів, таких як ліцензії кінцевого користувача на користування примірниками 
комп’ютерних програм, ліцензії на «вільне програмне забезпечення» (наприклад, Linux, 
Open Office) та інший «вільний контент» (наприклад, статті у Вікіпедії);   

скасовує термін «відеограма», що завжди викликав критику з боку міжнародних 
експертів; запроваджує термін «виробник першого запису фільму». 

Водночас в контексті експертизи на відповідність зобов’язанням у сфері європейської інтеграції 
та праву ЄС слід зазначити, що запропоновані положення проекту Закону в такій редакції: 

- закріплюють більш жорсткий підхід щодо впровадження механізму видалення або 
блокування інформації, що порушує авторське право і (або) суміжні права в мережі 
Інтернет в досудовому порядку, реалізація якого може призвести до порушення 
законних прав та інтересів інших учасників ринку; 

- потребує додаткового обґрунтування питання штрафу з урахуванням принципу 
ефективності та пропорційності.  

Звідси проект Закону не відповідає праву ЄС, зобов’язанням України відповідно до Угоди про 
асоціацію та потребує доопрацювання.  

 01 червня Урядом затверджено Концепцію реформування державної системи правової 
охорони інтелектуальної власності в Україні. 

Одним із напрямів Концепції є гармонізація національного законодавства України з актами 
права ЄС, забезпечення відповідності національного законодавства зобов’язанням України у 
сфері європейської інтеграції  

У цій частині Концепція у загальних рисах визначає напрямки та обсяг наближення 
національного законодавства у сфері інтелектуальної власності відповідно до зобов’язань, 
передбачених Угодою про асоціацію (Глава 9. Інтелектуальна власність (статті 157- 252) Угоди).  

Державна допомога  

 З метою забезпечення реалізації Закону України «Про державну допомогу суб’єктів 
господарювання»101: 

 

 затверджено Порядок подання та оформлення повідомлень про нову державну 
допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги102; 

 розроблено проект Порядку повернення незаконної державної допомоги, 
недопустимої для конкуренції; 

 розроблено проект Порядку розгляду справ про державну допомогу. 

                                                           
101

 - Закон України  № 1555-VII. 
102

 - розпорядження Антимонопольного комітету України від 4 березня 2016 року № 2-рп. 

        Конкуренція 
 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1555-18
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Визначено103: 

  секретаря Комітету асоціації у торговельному складі з Української Сторони – 
контактним пунктом Української Сторони для обміну інформацією та розгляду 
запитів у рамках виконання Угоди у частині торгівлі і питань, пов’язаних з торгівлею, 
у тому числі сталого розвитку та сфери послуг;  

 керівника структурного підрозділу Державної служби з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів, відповідального за питання європейської інтеграції – 
контактним пунктом Української Сторони для обміну інформацією та розгляду 
запитів у рамках виконання Угоди у частині санітарних та фітосанітарних заходів; 

 секретаря Комітету асоціації з Української Сторони - контактним пунктом Української 
Сторони для обміну інформацією та розгляду запитів з усіх інших питань виконання 
Угоди. 

 

 З метою виконання порядку призначення представників України до складу 
арбітражних груп у рамках процедури розгляду спорів, визначеної статтями 306 і 307 Угоди 
про асоціацію104, розроблено проект наказу  Міністерства юстиції України «Про добір 
кандидатів на призначення представниками України до складу арбітражних груп у рамках 
процедури розгляду спорів, визначених Угодою про асоціацію», яким передбачено: 

 утворити  конкурсну комісію з добору таких кандидатів; 

 затвердити Положення та персональний склад конкурсної комісії, а також Порядок 
проведення конкурсу з добору кандидатів; 

Передбачається завершити проведення конкурсу та формування переліку представників 
завершити до 1 липня 2016 року.  

Представників України до складу арбітражних груп призначатиме Кабінет Міністрів України 
на підставі поданого Міністерством юстиції списку кандидатів, визначених за результатами 
проведення конкурсу. 

Арбітражні групи мають бути сформовані протягом шести місяців з часу набуття чинності 
(порядку тимчасового застосування) Угодою про асоціацію, тобто до 1 липня 2016 року.  

  

                                                           
103

 - постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 198. 
104

 -  постанова Кабінету Міністрів від 2 грудня 2015 року № 995. 

       Прозорість 

  

    Вирішення спорів 
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 V.  ЕКОНОМІЧНЕ ТА  ГАЛУЗЕВЕ  СПІВРОБІТНИЦТВО   
 

 
Інтеграція енергетичних ринків та зміцнення енергетичної безпеки 

 У 2016 році в Україні вперше почалася реалізація двох практик, стандартних для 
європейського ринку транспортування газу, а саме застосування оперативного 
балансового рахунку (ОБР, operational balancing account - OBA) з операторами суміжних ГТС 
та впровадження можливості віртуального реверсу (бекхолу, backhaul).  

 
Ці практики діятимуть на пунктах з’єднання української ГТС із ГТС сусідніх держав-членів ЄС, 
не заблокованих наразі ПАТ «Газпром»: Будінце (Словаччина), Германовичі (Польща) та 
Берегдароц (Угорщина). 

Укртрансгаз розпочав застосування ОБР з суміжними операторами ГТС з 1 квітня 2016 року. 
ОБР відображає різницю між обсягами газу, замовленими постачальником, та технологічно 
переміщеними по міждержавним магістральним газопроводам, що з’єднують ГТС суміжних 
держав. Ця новація впроваджує цивілізовані способи врегулювання технологічних 
дисбалансів і таким чином знижує фінансові ризики постачальників газу. 

Крім того, реалізовано можливість використання віртуального реверсу, при якому, 
проводиться взаємозалік обсягів газу. При цьому фізично переміщуються лише обсяги газу, 
не перекриті в результаті такого взаємозаліку. Впровадження віртуального реверсу значно 
підвищує ефективність використання потужностей на міжнародних пунктах з’єднання. 

В першу чергу переваги від цих інновацій призведуть до покращення умов щодо 
диверсифікації постачання газу в Україну, оскільки для імпортерів знизяться ризики ведення 
бізнесу в Україні. З початку року вже більше 20 компаній імпортували в Україну газ через 
пункти з’єднання з ГТС Євросоюзу. Впровадження стандартних європейських практик роботи 
ГТС має сприяти збільшенню кількості імпортерів, що буде стимулювати створення 
конкурентного та ліквідного ринку газу в Україні. 

 З метою експертного обговорення, 19 травня 2016 року НАК «Нафтогаз України» 
розмістила на своєму веб-сайті пропозиції щодо нової редакції Кодексу газотранспортної 
системи України, яка регламентує роботу оператора української ГТС та порядок його 
взаємодії з іншими учасниками ринку.  
 

В частині регулювання балансування проект Кодексу базується на Регламенті Комісії (ЄС) 
№312/2014 від 26 березня 2014 року, що встановлює Мережевий кодекс балансування газу в 
газотранспортних системах.  

На думку українського оператора ГТС , запропоновані зміни дозволять створити в Україні 
ліквідний добовий ринок газу, що є стандартом для Європи. Також вони дозволять спростити 
та лібералізувати роботу учасників ринку газу в Україні, і при цьому не створювати критичних 
фінансових ризиків для оператора ГТС. 

Співробітництво у сфері енергетики 
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  Триває робота  щодо оновлення105 Меморандуму між Україною та ЄС про 
порозуміння щодо співробітництва у сфері енергетики з метою забезпечення його 
відповідності сучасним викликам та завданням в енергетичній сфері.  

Енергоефективність 

 З метою імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС від 
23 квітня 2009 року № 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з 
відновлюваних джерел: 

 підготовлено проект Звіту про результати стимулювання та використання енергії, 
виробленої з відновлюваних джерел енергії, за 2014-2015 роки. Директива 
2009/28/ЄС передбачає здійснення відповідного звітування Секретаріату 
Енергетичного Співтовариства за Шаблоном для договірних сторін про результати 
стимулювання та використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел. 
Проект Звіту опрацьовується заінтересованими центральними органами 
виконавчої влади. 

 Прийнято рішення про доцільність приєднання України  до Статуту Міжнародного 
агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA)106. Голові Державного агентства з 
енергоефективності та енергозбереження України доручено забезпечити подання в 
установленому порядку заявки щодо членства України у цій організації. 

 
Приєднання до IRENA дозволить нашій державі подавати заявки до абудабійського фонду 
розвитку (АDFD) щодо отримання пільгових кредитів на проекти із відновлюваних джерел 
енергії. На сьогодні бюджет фонду складає 350 млн. доларів США. Вже надано кредитів на 
суму 98 млн. доларів США для 11 проектів.  

Також Україна матиме доступ до всієї наявної в IRENA інформації щодо використання 
відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), результатів новітніх досліджень, передового досвіду, 
прогресивних механізмів фінансування розвитку відновлюваної енергетики. Це можливість 
отримати практичні поради експертів IRENA щодо покращення нормативно-правової бази у 
сфері відновлюваної енергетики. Крім того, це перспектива налагодити плідне 
співробітництво між Україною та розвиненими державами з метою розвитку відновлюваної 
енергетики. 

Наразі членами IRENA є 144 країни, ще 31 країна подала заявку на приєднання до організації.  

 7 лютого 2016 року набув чинності Технічний регламент енергетичного маркування 
побутових посудомийних машин107. 

Технічним регламентом імплементовано в національне законодавство положення 
Делегованого Регламенту Комісії ЄС № 1059/2010/ЄС, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС 
Європейського Парламенту і Ради стосовно енергетичного маркування побутових 
посудомийних машин. 

 Розроблені та проходять процедуру погодження з центральними органами 
виконавчої влади: 

 проект Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»; 

                                                           
105

 - очікується, що документ буде підготовлений до підписання у другому  кварталі 2016 року. 
106

 - розпорядження Президента України від 10 травня 2016 року №200. 
107

 - постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 року № 514. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/514-2015-%D0%BF
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Законопроект покликаний, зокрема, визначити правові, організаційні та економічні засади 
діяльності у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель відповідно до вимог 
Директиви 2010/31/ЄС. Попередню версію законопроекту доопрацьовано протягом жовтня-
листопада 2015 р. та погоджено Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.  

 проект Технічного регламенту енергетичного маркування телевізорів; 

 проект Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних 
сушильних машин. 

Енергетичне маркування побутових приладів дасть можливість споживачам відповідного 
обладнання мати повну та достовірну інформацію щодо класу його енергетичної 
ефективності.  

 З метою впровадження положень рамкового законодавства ЄС у сфері енергетичної 
ефективності Держенергоефективності утворено міжвідомчу Робочу групу з 
розроблення проекту Закону України «Про енергетичну ефективність».  

7 квітня 2016 року проведено перше засідання Групи, утворено оперативну підгрупу робочої 
групи для взаємодії зі Секретаріатом Енергетичного Співтовариства з метою оперативного 
експертного узгодження та доопрацювання положень законопроекту положенням 
Директиви 2012/27/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 року щодо 
енергетичної ефективності.  

 З метою спрощення умов провадження підприємницької діяльності у сфері 
виробництва біологічних видів палива розроблено та 6 травня 2016 року внесено на 
розгляд Верховної Ради України зміни до Закону України «Про альтернативні види палива» 
(реєстр. № 4618).  

Законопроект передбачає: 

 виключення із Закону України «Про альтернативні види палива» положень щодо 
ведення державного реєстру виробників рідких біологічних видів палива та 
біогазів органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України; 

 скасування вимоги щодо внесення до цього реєстру суб’єктів господарювання, що 
здійснюють господарську діяльність у сфері виробництва, зберігання та введення в 
обіг рідких біологічних видів палива та біогазів. 

Для реалізації завдань, передбачених цим підрозділом, Українська Сторона залучає 
експертну та фінансову допомогу проектів: 

 «Муніципальна енергетична реформа в Україні» (США), фінансування – близько 
13,5 млн. дол. США на період 27.09.2013– 29.09.2017; 

 «Енергоефективність у громадах» (ФРН), фінансування – 4 млн. євро на період 
01.09.2013 – 31.08.2016. 

 

Ядерна безпека 

 20 квітня 2016 року Уряд схвалив проект Третьої угоди про внесення змін до 
грантової угоди між Урядом України та Державним спеціалізованим підприємством 
«Чорнобильська АЕС» як Одержувачем і Європейським банком реконструкції та розвитку 
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від 16 лютого 2009 року та вповноважив Міністра екології та природних ресурсів на її 
підписання108. 

Угода передбачає надання ДСП «Чорнобильська АЕС» додатковий грант в розмірі 40 млн. 
євро для фінансування проекту РЯБ-СВЯП-2 (Рахунок ядерної безпеки для фінансування 
будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива).  

Також прийняте рішення усуне загрози зупинення будівництва сховища відпрацьованого 
ядерного палива (СВЯП-2) через відсутність додаткових коштів. 
 

 Схвалено Концепцію створення інтегрованої інформаційно-аналітичної 
системи «Прозорий бюджет»109. 

Ініціатива Кабінету Міністрів України «Прозорий бюджет» передбачає впровадження 
міжнародних рекомендацій Світового банку, Міжнародного валютного фонду та 
Міжнародного бюджетного партнерства (IBP).  

Метою Концепції є створення системи, що надасть доступ громадянам до інформації про 
публічні кошти на всіх стадіях планування та використання, забезпечить актуальність, 
достовірність та унікальність інформації, комфортність використання аналітичних даних, 
простоту та зрозумілість поданої інформації, логічність та продуманість, можливість 
порівняння динаміки, можливість зворотного зв’язку та експертного обговорення. 

Основними пріоритетами роботи у цьому напрямі є:  

 забезпечення громадян України інструментами контролю та доступу до інформації 
з управління публічними коштами;  

 забезпечення керівництва та спеціалістів різних рівнів Мінфіну, інших державних 
органів та органів місцевого самоврядування, що беруть участь в управлінні 
публічними коштами, інтегрованою інформаційно-аналітичною системою 
прийняття управлінських рішень. 

Плановий строк реалізації Концепції становить три роки з моменту її затвердження.  

 Розроблено та 11 травня 2016 року внесено на розгляд Верховної Ради України 
проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» (щодо удосконалення деяких положень) (реєстр. № 4646). 

Розробленими змінами передбачено включення частини засадничих положень Директиви 
Європейського Парламенту та Ради 2013/34/ЄС про річну фінансову звітність, консолідовану 
фінансову звітність та пов’язану звітність певних типів підприємств від 26 червня 2013  року 
до законодавства України. 

Зокрема відповідно до положень зазначеної директиви передбачено: 

- удосконалення термінології законодавства про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні 

                                                           
108

  - розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №303-р. 
109

 - розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року № 92-р. 

Управління державними фінансами: бюджетна політика, внутрішній контроль та 
зовнішній аудит 
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- встановлення для цілей бухгалтерського обліку критеріїв віднесення підприємств до 
мікропідприємств, малих, середніх та великих підприємств;  

- поширення норм Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» на операції з виконання бюджетів та складання фінансової звітності про 
виконання бюджетів з урахуванням бюджетного законодавства; 

- скорочення переліку обов’язкових реквізитів для первинних документів; 
- уточнення періоду складання проміжної фінансової звітності;  
- удосконалення порядку подання та оприлюднення фінансової звітності.  

Враховуючи, що положення Директиви 2013/34/ЄС в окремих випадках відмінні від правил 
міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), підприємства, які складають фінансову 
звітність за МСФЗ, керуватимуться положеннями МСФЗ. Це, зокрема, стосується підприємств, 
які здійснюють видобуток корисних копалин загальнодержавного значення. 

В цілому виконання вимог Директиви 2013/34/ЄС в подальшому планується забезпечувати 
поступово, шляхом розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів, 
насамперед, внесення змін до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

У сфері електронної торгівлі 

 Розроблено та 17 травня 2016 року внесено на розгляд Верховної Ради України 
проект Закону України «Про електронні довірчі послуги» (реєстр. № 4685). 

Законопроект передбачає імплементацію в національне законодавство положень 
Регламенту (ЄС) Європейського Парламенту та Ради 910/2014 від 23 липня 2014 року про 
електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій в межах 
внутрішнього ринку (набирає чинності 1 липня 2016 року), та спрямований на:  

- удосконалення законодавства у сфері використання інфраструктури відкритих ключів та 
надання електронних довірчих послуг;  

- розбудову єдиної системи електронних довірчих послуг;  

- взаємне визнання українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів та електронних 
підписів і печаток.  

Водночас законопроект може потребувати додаткового опрацювання на предмет 
відповідності Угоді про асоціацію та праву ЄС в рамках його розгляду Верховною Радою. 

 

 

 Розроблено та 6 травня 2016 року внесено на розгляд Верховної Ради України 
проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 
оподаткування тютюнових виробів)» (реєстр. № 4619). 

Законопроект спрямований на виконання зобов’язань України за Угодою про асоціацію щодо 
поступового наближення ставок акцизного податку на тютюн до мінімального рівня, який 
встановлено в ЄС, та передбачає збільшення адвалорної ставки акцизного податку на 
тютюнові вироби на 3 відсоткових пункти (з 12% до 15%). 

Наразі ставки акцизного податку на сигарети в Україні у 6 разів менші за мінімальні 
європейські.  

 

     Оподаткування 
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 Кабінет Міністрів підтримав Засади стратегічного реформування державного 
банківського сектору110, розроблені Міністерством фінансів України з метою  вирішення 
ключових проблем, що стоять сьогодні на заваді ефективної роботи державних банків. 

Основним завданням документа є докорінний перегляд принципів та механізмів 
корпоративного управління державних банків та забезпечення створення ізольованої від 
політичного впливу системи управління діяльністю державних банків. Зокрема, 
передбачається приведення системи корпоративного управління у відповідність до 
рекомендацій ОЕСР. Це забезпечить стабільність функціонування банків, сприятиме 
покращенню результатів роботи та підвищенню оцінки з боку потенційних інвесторів. 

 З метою удосконалення банківського нагляду у відповідності до кращих світових 
практик, у тому числі із урахуванням Основних принципів ефективного банківського нагляду 
Базельського комітету, Національним банком: 

- прийнято рішення про збільшення капіталу банків України111, спрямоване на 
підвищення фінансової стійкості банківської системи України і захисту інтересів 
кредиторів і вкладників банків, яким передбачено приведення статутного капіталу 
банків у відповідність до мінімально встановленого розміру; 

- прийнято рішення про здійснення діагностичного обстеження наступних 40 банків 
України112, яке спрямовано на виконання Меморандуму про економічну та фінансову 
політику з МВФ; 

- вдосконалено порядок набуття банком статусу спеціалізованого банку довірчого 
управління113. 

 

 17 березня 2016 року Національний банк України оприлюднив Дорожню карту з 
переходу до інфляційного таргетування, розраховану на наступні 12-18 місяців.  

Документ визначає план дій з метою реалізації Основних засад грошово-кредитної політики 
на 2016-2020 роки114 та спрямований на приведення інструментів, механізмів і процедур у 
відповідність до стандартів режиму інфляційного таргетування. 

 Удосконалено операційний дизайн монетарної політики115 з метою підвищення 
ефективності інструментарію для реалізації монетарної політики за режиму інфляційного 
таргетування. 

Відтепер Національний банк установлює облікову ставку та проценту ставку за ключовим 
інструментом монетарної політики на одному рівні. В умовах структурного профіциту 
ліквідності, який спостерігається в банківській системі, таким інструментом є операції з 
розміщення депозитних сертифікатів на двотижневий строк. Сьогодні на них припадає 
основна частина обсягу всіх розміщених депозитних сертифікатів, а операції з ними мають 
найбільший вплив на стан грошово-кредитного ринку.  

                                                           
110

 - 11 лютого 2016 року. 
111

 - постанова Правління Національного банку від 4 лютого 2016 року № 58. 
112

 - постанова Правління Національного банку від 4 лютого 2016 року № 59. 
113

 - постанова Правління Національного банку від 18 лютого 2016 року № 91. 
114

 - затверджено постановою Правління Національного банку від 18 серпня 2015 року №541. 
115

 - постанова Правління Національного банку від 21 квітня 2016 року № 277. 

Банківська сфера 
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Прозора приватизація 

 6 березня 2016 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо вдосконалення процесу приватизації»116. 

Зазначеними змінами посилено захист національних інтересів у процесі реформування 
відносин власності, удосконалено процедуру залучення радників при підготовці до приватизації 
та приватизації об’єктів, визначено критерії відбору радників та їх основні завдання. 

 

 3 лютого 2016 року прийнято Закон України, яким впроваджуються міжнародні 
стандарти в управлінні унітарними державними підприємствах117. 

Передбачено утворення на унітарних державних підприємствах спостережних рад із 
незалежними директорами. Роботу держкомпаній будуть контролювати професійні 
менеджери, а не політики або чиновники. Крім того, законопроект спрямований на 
посилення вимог до аудиту та розкриття інформації цими суб’єктами. 

Для реалізації завдань, передбачених цим підрозділом, Українська Сторона залучає 
експертну та фінансову допомогу в рамках проекту «Технічна допомога у пріоритетних 
сферах фінансового сектору» (ЄС), фінансування – 3,36 млн. євро на період  
27.03.2015-27.03.2018. 

 

 

 Розроблено та 4 травня 2016 року внесено на розгляд Верховної Ради України проект 
Закону України «Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють державну 
статистичну діяльність» (реєстр № 4584).   

Законопроект спрямований на посилення координуючої ролі Держстату в національній 
статистичній системі та передбачає, крім іншого, визначення кола виробників статистичної 
інформації та постачальників адміністративних даних, а також утворення Національної ради з 
питань статистики.  

Проект Закону є пріоритетним для виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію у сфері 
статистики, а саме побудови стабільної, ефективної та професійно незалежної національної 
статистичної системи, яка має ґрунтуватися на фундаментальних принципах ООН щодо 
офіційної статистики та acquis ЄС у сфері статистики.  

Розроблення проекту Закону передбачено планом імплементації Регламенту (ЄС) 
№ 223/2009 Європейського Парламенту і Ради щодо Європейської статистики.  

Створення Національної Ради з питань статистики закладе правові основи щодо закріплення 
координуючої ролі Держстату у формуванні цілісної національної системи офіційної статистики 
та забезпечення її відповідності фундаментальним принципам офіційної статистики ООН, 
Кодексу норм європейської статистики, а також Компендіуму статистичних вимог. 

                                                           
116

 - Закон України № 1005-VIII. 
117

 - Закон України 974-VIII. Може потребувати додаткової експертизи на відповідність Угоді про асоціацію та 
праву ЄС в рамках розгляду Верховною Радою України. 

Діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит 

Статистика 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974-viii
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 Розроблено проект Методологічних положень з організації збору та 
оброблення даних для формування інформації про ціни на газ та електроенергію, які 
постачаються кінцевим промисловим споживачам, а також проекти бланків звітності про 
ціни на газ і електроенергію та роз'яснення щодо їх заповнення у відповідності до вимог 
Директиви 2008/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради. 

 Затверджено Методологічні положення з розрахунку індексу обороту 
продукції промисловості118. 

Для реалізації завдань, передбачених цим підрозділом, Українська Сторона залучає 
експертну та фінансову допомогу в рамках проекту Twinning «Сприяння процесам 
удосконалення Державної служби статистики України з метою покращення її потенціалу та 
продукції» (ЄС), фінансування – 1,5 млн. євро на період 18.11.2013–17.02.2016.  

 

 
 

Морський транспорт 

 Розроблено та 11 травня 2016 року внесено на розгляд Верховної Ради України 
зміни до Закону України «Про морські порти України» щодо функціонування інформаційної 
системи портового співтовариства (реєстр. № 4637). 

Проектом Закону передбачено впровадження інформаційної системи портового 
співтовариства (далі – ІСПС), що є складовою частиною заходів із спрощення процедур 
міжнародної торгівлі під час транспортних перевезень. 

Метою проекту Закону є досягнення рівня розвитку морських портів, який забезпечував би їх 
функціонування як повноправного елемента міжнародної транспортної системи. 
Удосконалення та оптимізація технологічних процесів за рахунок впровадження 
електронного документообігу сприятимуть підвищенню ефективності діяльності в морських 
портах, більш ефективному використанню геополітичного розташування України, 
задоволенню потреб економіки у транспортному сервісі, сприяти залученню транзитних 
вантажів тощо. 

На даний час до ІСПС підключено більше 700 експедиторських компаній, 14 державних 
контролюючих та правоохоронних органів, більш 130 морських агентів, 6 портових 
операторів. 

Водночас проект Закону проект Закону потребує доопрацювання з урахуванням положень 
Директиви 2010/65/ЄС та принципу правової визначеності. 

Для реалізації завдань, передбачених цим підрозділом, Українська Сторона залучає 
експертну та фінансову допомогу в рамках проекту ЄС ТРАСЕКА «Морський захист та безпека 
ІІ», фінансування – близько 3 млн. євро на період 16.01.2013 – 15.01.2016. 
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 - наказ Держстату від 25 березня 2016 року № 45. 

   Співробітництво у сфері транспорту 
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Залізничний транспорт 

 Розроблено та  5 травня 2016 року внесено на розгляд Верховної ради України 
проект Закону України «Про залізничний транспорт» (реєстр. № 4593). 

Законопроект розроблено за підтримки проекту Twinning «Надання інституційної підтримки 
Міністерству інфраструктури України з питань підвищення ефективності роботи та 
конкурентоспроможності залізничного транспорту в Україні».  

Проектом Закону передбачено нову структуру взаємовідносин між учасниками процесу 
залізничних перевезень завдяки структурним перетворенням на залізничному транспорті. 

Прийняття цього Закону та підзаконних актів, розроблених на його виконання, дозволять: 

 утворити нову модель державного управління залізничним транспортом; 

 утворити суб’єкт «оператор інфраструктури», що є відповідальним за її експлуатацію, 
модернізацію та розвиток; 

 забезпечити державне регулювання тарифів на залізничну інфраструктуру як 
монопольну складову ринку; 

 запровадити вільне тарифоутворення в нерегульованій державою сфері; 

 забезпечити передачу функцій з державного регулювання тарифів на залізничному 
транспорті незалежному регулятору – Національній комісії з регулювання у сфері 
транспорту; 

 запровадити на підприємствах залізничного транспорту систему управління безпекою 
європейського зразка. 

Автомобільний транспорт 

 Розроблено та 17 травня 2016 року внесено на розгляд Верховної Ради проект 
Закону України «Про приведення законодавства України у сфері автомобільного транспорту у 
відповідність з актами Європейського Союзу» (реєстр. 4683). 

Проект Закону розроблено на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, ним 
пропонується імплементувати норми 14-ти актів законодавства ЄС, що врегульовують такі 
питання: 

 допуск до ринку перевезень 

 організація громадських перевезень, соціальний захист 

 робочий час та час відпочинку водіїв, застосування тахографів 

 підтримання рівня професійної компетентності водіїв 

 застосування обмежувачів швидкості тощо. 

Для реалізації завдань, передбачених цим підрозділом, Українська Сторона залучає 
експертну та фінансову допомогу в рамках: 

  проекту Twinning «Підтримка Міністерства інфраструктури України в посиленні 
стандартів безпеки комерційних автоперевезень» (ЄС), фінансування – понад 1,5 млн. 
євро на період 28.01.2015 –27.01.2017; 

 програми ТРАСЕКА «Безпека автомобільного транспорту ІІ» (ЄС), фінансування – 
близько 1,9 млн. євро на період 15.01.2014 – 14.01.2016. 
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Небезпечні вантажі 

 Розроблено та 11 травня 2016 року внесено на розгляд Верховної Ради проект 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо приведення їх у 
відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних 
вантажів» (реєстр. 4644).   

Проектом Закону передбачається внесення змін до законів України «Про перевезення 
небезпечних вантажів», «Про транспорт» та «Про автомобільний транспорт» з метою 
приведення вказаних законів у відповідність до вимог міжнародних договорів України у 
сфері перевезення небезпечних вантажів та Директиви 2008/68/ЄС. 

Проект Правил перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами України  
направлено на погодження до заінтересованих органів виконавчої влади. 

Спільний авіаційний простір 

 Триває робота, спрямована на підписання Угоди між Україною та ЄС і його 
державами-членами про Спільний авіаційний простір (далі - САП). 

Зокрема, 16 березня 2016 року у ході українсько-іспанських політичних консультацій 
Іспанська сторона висловила готовність у ході подальших консультацій з пошуку 
компромісного рішення щодо питання Гібралтарського аеропорту розглянути варіант 
можливого виключення з-під дії Угоди аеропорту Гібралтару.  

 Мінінфраструктури готує план заходів з підготовки до запровадження Спільного 
авіаційного простору між Україною та ЄС, який передбачає, заходи щодо адаптації 
законодавства України до законодавства ЄС у сфері авіаційного транспорту. 

 
 

 22 квітня 2016 року Україна підписала Паризьку угоду, текст якої було 
прийнято 12 грудня 2015 року рішенням Двадцять першої Конференції Сторін Рамкової 
конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату. 

Паризька Угода, яка підписана119 на зміну Кіотському протоколу,  націлена на боротьбу з 
глобальним потеплінням та діятиме з 2020 року для всіх сторін Рамкової конвенції.  

Документ передбачає в якості спільної мети 196 країн світу стримування підвищення 
середньої температури на Землі в межах 2 градусів Цельсія до 2100 року від рівня 
доіндустріальної епохи, а також докладання зусиль щодо стримування цього показника в 
межах 1,5 градусів Цельсія. 

Механізми, процедури та інші практичні питання впровадження Угоди мають бути 
розроблені протягом наступних чотирьох років.   

 3 лютого 2016 року Україна ратифікувала Київський протокол Оргуської 
Конвенції, який зобов’язує нашу країну створити систему моніторингу забруднення довкілля 
європейського зразка120.  

Згідно положень Оргуської Конвенції та Київського протоколу до неї, інформація про стан 
довкілля та джерел викидів має доноситися до суспільства. 

                                                           
119

 - Паризька угода вступить в силу на 30 день після того, як її ратифікують не менше 55 країн, на які в 
сукупності припадає, як мінімум, 55% викидів парникових газів. 22 квітня 2016 р. Угоду підписала 171 країна. 
120

 - Закон України № 980-VIII.  

Навколишнє середовище 
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Київський протокол встановлює зобов’язання впровадити загальнодержавну публічну 
електронну систему кадастрів викидів забруднюючих речовин та подальше приєднання до 
європейської системи E-PRTR. 

Відкритий реєстр допоможе звичайним українцям відстежувати викиди від підприємств, що 
забруднюють довкілля в їхніх регіонах, та  урахуванням цього вимагати обмеження цих 
викидів до гранично допустимих. 

Для реалізації завдань, передбачених цим підрозділом, Українська Сторона залучає 
експертну та фінансову допомогу проектів: 

  «Відновлення меліоративної мережі для сприяння економічного зростання сільських 
територій Волинської області» (ЄС), фінансування – близько 1,5 млн. євро на період 
11.09.2014-11.09.2016; 

 «Clima East: збереження та стале використання торфовищ» (ПРООН), фінансування – 
1,8 млн. євро на період 09.07.2013-31.12.2016. 

 

 Запроваджується система підтвердження результатів неформального професійного 
навчання за робітничими професіями.  

Затверджено основні нормативні акти необхідні для запровадження та ефективного 
функціонування системи підтвердження результатів неформального навчання. Для розгляду 
питання відповідності суб’єктів підтвердження встановленим вимогам при Мінсоцполітики 
створено консультативно-дорадчий орган – Міжвідомчу робочу групу121,   яка визначає 
заклади освіти такими, що відповідають встановленим вимогам і можуть здійснювати 
підтвердження результатів неформального професійного навчання . 

Мінсоцполітики затверджено Перелік суб’єктів підтвердження результатів неформального 
професійного навчання за робітничими професіями.  

З метою інформування всіх зацікавлених сторін щодо організації підтвердження кваліфікації 
на веб-порталі Мінсоцполітики розміщена інформація щодо нормативно-правових актів з 
питань підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб. 

Для реалізації завдань, передбачених цим підрозділом, Українська Сторона залучає 
експертну та фінансову допомогу в рамках проекту «Підтримка децентралізації в Україні» 
(Швеція), фінансування – 31,7 млн. шведських крон на період 08.09.2014–31.12.2017. 

 

 Затверджено Державну цільову соціальну програму "Молодь України" на 2016-
2020"122.  

Метою прийняття Програми є створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації 
української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної 
свідомості. 

Під час розробки програми було використано результати соціологічного дослідження 
«Молодь України 2015», здійснене за  підтримки Представництва ООН в Україні. 

 

                                                           
121

 - затверджено положення Міжвідомчої робочої групи, 18 лютого 2016 року відбулося її перше засідання. 
122

 - постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 148. 

Освіта 

 Співробітництво у сфері молодіжної політики 

http://prtr.ec.europa.eu/#/home
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/category;jsessionid=8E2739267FDB04E33C705BA8A9049248.app1?cat_id=157317
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/category;jsessionid=8E2739267FDB04E33C705BA8A9049248.app1?cat_id=157317
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 В рамках програми Європейського Союзу «Горизонт 2020»123 триває робота щодо 
утворення Координаційної ради з імплементації цієї Програми.  

Також найближчим часом буде оголошено відкритий конкурс з відбору делегатів від України 
до 14 програмних комітетів. 

 Тривають консультації щодо перспектив асоційованої участі України у дослідницьких 
та тренувальних програмах Євратому.  

9-10 березня 2016 року проведено черговий раунд консультацій щодо обговорення проекту 
Угоди між Європейським співтовариством з атомної енергії та Урядом України про наукову і 
технологічну співпрацю та асоційоване членство України у Програмі наукових досліджень та 
навчання Євратом (2014 - 2018). 

 

 Робочою групою Україна – ЄС з питань співробітництва у галузі космосу (21-22 січня 
2016 року) досягнуто домовленості щодо прискорення реалізації проекту з розширення дії 
супутникових систем функціонального доповнення EGNOS на територію України, у т. ч. 
забезпечення встановлення в Україні  опорної наземної контрольної станції супутникових 
навігаційних сигналів з урахуванням пропозицій Української Сторони. 

З метою практичного виконання зазначених домовленостей 16 - 17 березня   2016 року в 
Україні делегація європейських експертів здійснила інспекцію земельних ділянок (м. Київ, 
Київська область), запропонованих для розміщення опорної наземної контрольної станції 
супутникових навігаційних сигналів. 

Для реалізації завдань, передбачених цим підрозділом, Українська Сторона залучає 
експертну та фінансову допомогу: 

  проекту «UKRAINE» (фінансується Європейським агентством глобальних супутникових 
навігаційних систем в рамках Програми ЄС «Горизонт 2020»); 

- проекту «PROGRESS» (ЄК) на період 01.02.2015 – 01.01.2018.  

 

 Україна ратифікувала Конвенцію Міжнародної організації праці про мінімальні 
норми соціального забезпечення № 102124. 

Конвенція визначає види соціальної допомоги, умови і розміри соціальних виплат при 
настанні основних соціальних ризиків та проголошує принцип рівноправності осіб, що не є 
громадянами країни проживання, із громадянами даної країни.  

 Уряд схвалив Стратегію подолання бідності125, якою визначено механізми запобігання 
бідності та основні завдання з розв'язання цієї проблеми на період до 2020 року.  
                                                           
123

 - Угода підписана 20 березня 2015 року, ратифікована  № 604-VIII. 
124

 - Закон України від 16 березня 2016 року № 1024-VIII. 

   Співробітництво у сфері науки та технологій 

 

    Співробітництво у сфері космосу 

 

  Соціальна політика 

 

http://www.project-ukraine.eu/
http://cordis.europa.eu/project/rcn/193480_en.html
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/604-19
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Серед стратегічних напрямів зниження рівня бідності - сприяння зростанню доходів 
населення від зайнятості та виплат у системі державного соціального страхування. Також 
передбачено забезпечення доступу населення до послуг соціальної сфери незалежно від 
місця проживання, мінімізації ризиків соціального відчуження сільського населення. 
Посилена увага приділятиметься і питанню недопущення виникнення осередків хронічної 
бідності та соціального відчуження серед внутрішньо переміщених осіб.  

До опрацювання Стратегії були залучені експерти ПРООН, ЮНІСЕФ, МОП.  

 Розроблено та 4 травня 2016 року внесено на розгляд Верховної Ради України зміни 
до законодавства щодо зайнятості інвалідів (реєстр. № 4578), якими, зокрема, 
передбачено:  

 впровадження стимулюючих механізмів для роботодавців з метою працевлаштування 
людей з інвалідністю; 

 надання роботодавцям дотацій на створення звичайних робочих місць для людей з 
інвалідністю (а не лише спеціальних, як це передбачено діючим законодавством); 

 компенсацію роботодавцям фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працівника з інвалідністю. 

Прийняття законопроекту дасть можливість забезпечити реалізацію особами з інвалідністю 
права на працю відповідно до  Конвенції ООН про права інвалідів та Конвенції Міжнародної 
Організації праці 1983 року про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів № 159. 

 Розроблено та 4 травня 2016 року внесено на розгляд Верховної Ради України зміни 
до статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» (реєстр. № 4577). 

Проект акта розроблено з метою імплементації Директиви Ради 91/383/ЄЕС про доповнення 
заходів із сприяння покращенню безпеки та охорони праці працівників з фіксованим строком 
працевлаштування або тимчасовим працевлаштуванням. 

Законопроектом передбачається доповнити статтю 31 Закону України „Про зайнятість 
населення” новою нормою, згідно з якою до громадських робіт не належать роботи, 
пов’язані з ризиком для здоров’я та життя.  

 Розроблено та 6 травня 2016 року внесено на розгляд Верховної Ради України проект 
Закону України «Про соціальні послуги» (реєстр. № 4607). 

Законопроект спрямований на удосконалення законодавства  в частині адміністрування 
соціальних послуг, підвищення статусу соціальних працівників та інших фахівців, що надають 
соціальні послуги, забезпечення захисту прав осіб, які отримують соціальні послуги, 
розширення повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування з питань організації надання соціальних послуг за місцем проживання осіб, 
які отримують такі послуги. 

Передбачається також внести зміни до восьми законів України  з метою їх термінологічного 
приведення у відповідність до положень нової редакції Закону України «Про соціальні послуги». 

 Розроблено та 6 травня 2016 року внесено на розгляд Верховної Ради України проект 
Закону України (реєстр. № 4608), яким передбачено систематизацію умов пенсійного 
забезпечення, які на сьогодні розпорошені в понад 20 законах, а також призначення всіх 
видів пенсій за нормами єдиного закону та скасування спеціальних пенсій, запровадження 
накопичувальної системи пенсійного страхування ІІ-го рівня, удосконалення функціонування 
солідарної системи.  

                                                                                                                                                                                                 
125

 - розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 161-р. 
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 Продовжено до кінця 2016 року дію мораторію на проведення перевірок 
контролюючими органами підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців 
з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік. 

Наразі проведення відповідних перевірок можливо:  

 з дозволу Кабінету Міністрів;  

 за заявою суб’єкта господарювання;  

 в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України. 

Відповідно до інформації Державної реєстраційної служби, кількість перевірок за перше 
півріччя 2015 року у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року знизилась на 85 відсотків. 

 Підписано126 Угоду з ЄС про участь України у програмі ЄС «Конкурентоспроможність 
підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014 - 2020)». 

Приєднання України до Програми сприятиме: 

  розвитку українського підприємницького середовища і консультативних та 
аналітичних послуг, пов’язаних із експортно-імпортною діяльністю підприємств; 

 розширенням торговельно-економічних зв’язків; 

 приведенню українського законодавства у сфері малого та середнього 
підприємництва до європейських стандартів; 

 створенню умов для популяризації підприємництва та формування культури бізнесу.  

Для реалізації завдань, передбачених цим підрозділом, Українська Сторона залучає 
експертну та фінансову допомогу проектів: 

 «Лідерство в економічному врядуванні (ЛЕВ)» (США), фінансування – 5 млн. дол. США 
на період 19.12.2014 – 18.12.2019; 

 «Зміцнення членських бізнес-організацій малих і середніх підприємств» (ПРООН), 
фінансування – 1,054 млн. дол. США на період 27.08.2015 – 30.09.2018; 

 «Партнерство заради інновацій: «Розвиток сімейних ферм, об’єднаних в 
сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи» (США), фінансування – 1,36 млн. 
дол. США на період 01.07.2015 – 31.07.2017; 

 «Розвиток зерносховищ та сільськогосподарських кооперативів в Україні» (Канада), 
фінансування – 13,3 млн. канадських дол. на період 26.03.2013–28.02.2018; 

 «Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва» (Канада), фінансування – 
19,3 млн. канадських дол. на період 07.08.2014 – 31.03.2021; 

 «Розвиток молочного бізнесу в Україні» (Канада), фінансування – близько 
19,7 канадських дол. на період 01.04.2014–31.03.2021. 

 

                                                           
126

 - 13 січня 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження Кабінету Міністрів України № 14-р. 
про підписання Угоди. 

 Промисловість та підприємництво 
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 31 березня 2016 року прийнято у першому читанні такі законопроекти127: 

 проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
(щодо регульованих ринків та деривативів)» (реєстр. № 3498); 

 проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 
регульованих ринків та деривативів)» (реєстр. № 3499); 

 проект Закону України «Про внесення зміни до Бюджетного кодексу України 
(щодо регульованих ринків та деривативів)» (реєстр. № 3500); 

 проект Закону України «Про внесення зміни до Митного кодексу України (щодо 
регульованих ринків та деривативів)» (реєстр. № 3516). 

Законопроекти спрямовані на створення передумов для підвищення ефективності та 
функціональності ринку деривативів та інших регульованих ринків в Україні. 

Для реалізації завдань, передбачених цим підрозділом, Українська Сторона залучає 
експертну та фінансову допомогу: 

 Програма розвитку фінансового сектору (FINREP II) (США), фінансування – 12,4 млн. 
дол. США на період 01.10.2012–30.09.2017; 

 проекту «Технічна допомога за пріоритетними напрямками фінансового сектору» 
(ЄС), фінансування – 3,36 млн. євро на період 27.03.2015–26.03.2018. 

 

 

 11 березня 2016 року набрала чинності Угода між Урядом України та 
Європейською Комісією про участь України у програмі «Креативна Європа»128.  

Мінкультури уповноважено Український центр культурних досліджень на наукове 
забезпечення реалізації програми ЄС «Креативна Європа»129.  

Відповідний структурний підрозділ Центру виконуватиме функції бюро програми «Креативна 
Європа», а саме: поширюватиме інформацію про програму, надаватиме консультаційні 
послуги і сприяння представникам культурних і креативних індустрій щодо їхньої участі у 
програмі, організовуватиме семінари-тренінги.  

Триває конкурсний відбір на посаду керівника бюро. 

Більш детальна інформація про Програму ЄС «Креативна Європа» розміщена на сайті 
Міністерства культури України. 

                                                           
127

 - здійснюється комплексний аналіз відповідності законопроектів Угоді про асоціацію та праву ЄС. 

128 - Угода підписана 19 листопада 2015 року, 3 лютого 2016 року Верховна Рада України ратифікувала Угоду 
(Закон України № 978-VIII). 

129
 - наказ Мінкультури від 14 березня 2016 року № 120. 

   Фінансові послуги 

 

     Культура 

 

 

http://195.78.68.75/mcu/control/uk/publish/category?cat_id=245019207
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 Урядом схвалена Довгострокова стратегія розвитку української культури – стратегія 
реформ130, метою якої є створення умов для сприяння творчій активності громадянина і 
формування в Україні громадянського суспільства європейського рівня.  

Стратегія визначає основні напрями діяльності, які мають вивести сферу культури і творчості 
з периферії суспільно-політичних інтересів, забезпечивши їй провідне місце в суспільно-
економічному розвитку України. 

 

 

 Розроблено проект Закону України «Про доступ до інфраструктури об’єктів 
будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж» 
(реєстр. № 4159), який визначає повноваження державних органів, права та обов’язки 
операторів, провайдерів телекомунікацій, суб’єктів господарювання, у власності (володінні) 
яких перебуває інфраструктура об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики щодо 
створення сприятливих умов її використання для потреб телекомунікацій. На даний час НКРЗІ 
не має повноважень втручатись у відносини між суб’єктами господарювання для 
врегулювання відносин щодо використання зазначеної інфраструктури. 

Положення законопроекту спрямовані на забезпечення імплементації окремих положень 
вищезазначених директив ЄС, зокрема директив Європейського Парламенту та Ради № 
2002/19/ЄС, № 2002/21/ЄС та № 2002/22/ЄС. 

Для реалізації завдань, передбачених цим підрозділом, Українська Сторона залучає 
експертну та фінансову допомогу проектів: 

 «Український медійний  проект (У-Медіа)» (США), фінансування  - 15, 85 млн. дол. 
США на період 01.10.2011 – 30.09.2016; 

 «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні» (ЄС), фінансування – 2, 76 млн. євро 
на період 21.01.2014 – 20.12.2015. 

 «Співробітництво в інформаційній безпеці – Partnership in Information Security» (ЄС), 
фінансування 150,09 тис. євро на період 01.09.2014 – 31.08.2017. 

 

 Урядом України затверджено: 

 Детальні правила виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва131; 

 Детальні правила виробництва органічної продукції (сировини) тваринного 
походження132. 

Затвердження детальних правил сприятиме збільшенню обсягів виробництва, насиченню 
внутрішнього ринку високоякісними продуктами харчування, поглибленню інтеграції 
українського аграрного виробництва до ринку ЄС та світових ринків загалом.  

                                                           
130

 - розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2016 року № 119-р. 
131

 - постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 208. 
132

 - постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 241. 

     Інформаційне суспільство та політика з питань аудіовізуальної галузі 

 

 

 

     Сільське господарство та розвиток сільських територій 
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 ОСНОВНІ ПОДАЛЬШІ  ЗАХОДИ   

 

Заходи визначено за результатами аналізу прогресу у виконанні ПДА та Угоди, на 
додаток до завдань, визначених програмними документами, насамперед Планом заходів з 
імплементації Угоди на 2014-2017 роки, планами імплементації актів законодавства ЄС. 

Крім того, пропозиції щодо основних подальших заходів включають: 

завдання щодо прийняття законопроектів, які  були повернуті  відповідно до положень 
частини третьої статті 105 Регламенту Верховної Ради України та подані до Верховної Ради в 
порядку законодавчої ініціативи новим складом Кабінету Міністрів України; 

розроблені законопроекти, які були повернуті  відповідно до положень частини третьої 
статті 105 Регламенту Верховної Ради України, та потребують переузгодження органами 
виконавчої влади та внесення на розгляд Верховної Ради у встановленому порядку.   
 

 
 
Конституційна реформа 

 Прийняти Закони України: 

 Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) 
(реєстр. № 2217а); 

 Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) (реєстр. № 3524). 
 
Реформа системи запобігання та боротьби з корупцією 

 Прийняти Закони України: 

 Про внесення змін до Конституції України (щодо недоторканності народних 
депутатів України та суддів) (реєстр. № 1776); 

 Про внесення змін до деяких законів України у сфері доступу до публічної 
інформації щодо вдосконалення їх окремих положень (реєстр. № 2913). 

 Завершити конкурсний відбір  детективів Національного антикорупційного бюро. 
 Продовжити конкурсний відбір прокурорів Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури. 
 Забезпечити проведення конкурсу по відбору п’ятого члена Національного агентства з 

питань запобігання корупції.  
 Здійснити заходи щодо інституційного становлення: 

 Державного бюро розслідувань; 

 Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. 

 
Реформа системи правосуддя 

 Прийняти Закони України: 

 Про виконавче провадження  (реєстр. № 2507а); 

 Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і 
рішень інших органів (реєстр. № 2506а); 

 Про судоустрій і статус суддів (реєстр. № 4734) (на виконання майбутніх 
положень Конституції України щодо правосуддя). 

 
 
 
 

Пріоритети Порядку денного асоціації 
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Реформа в сфері державного управління 
 Прийняти Закони України: 

 Про службу в органах місцевого самоврядування (реєстр. № 2489); 

 Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України 
«Про державну службу» (реєстр. № 4526); 

 Про внесення змін до Митного кодексу України (у зв'язку з прийняттям Закону України 
"Про державну службу") (реєстр. № 4634); 

 Про внесення змін до Податкового кодексу України (у зв'язку з прийняттям Закону 
України "Про державну службу") (реєстр. № 4635). 

 Завершити розроблення та прийняти Стратегію реформування державного управління 
на 2015-2020 роки. 

 
Дерегуляція 

 Прийняти Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо скорочення дозвільних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності» 
(реєстр. № 2498а); 

 Внести на розгляд Верховної Ради України та прийняти зміни до деяких законів 
України з питань банкрутства (щодо забезпечення європейських стандартів у сфері 
відновлення платоспроможності боржника та спрощення умов ведення бізнесу в 
Україні). 

 
Реформа державних закупівель 

 Затвердити в рамках Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі Стратегію 
реформування системи публічних закупівель («дорожню карту»). 

 Отримати доступ до ринків державних закупівель ЄС. 
 

Реформування енергетичного сектору 
 З метою завершення прийняття пакету законів, спрямованих на впровадження нової 

моделі ринку газу, прийняти Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення умов функціонування ринку 
природного газу» (реєстр. 4503). 

 Прийняти Закони України: 

 Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (реєстр. № 2966-д); 

 Про ринок електричної енергії (реєстр. № 4493). 
 Розробити проекти законів України: 

 «Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів»; 

  «Про особливості корпоратизації державного підприємства «Національна 
атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». 

 Завершити розроблення та схвалити Державну цільову економічну програму розвитку 
атомно-промислового комплексу України на 2016–2020 роки. 

 
 

 Прийняти Закони України: 

 Про внесення змін до статті 124 Конституції України (щодо визнання положень 
Римського статуту) (реєстр. № 1788); 

 Про сервісні послуги та сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України 
(реєстр. № 2567); 

 Про внесення змін до Закону України «Про попереднє ув’язнення» щодо 
імплементації окремих стандартів Ради Європи (реєстр. № 2291а); 

Політичний діалог 
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 Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо 
поліпшення гарантій доступу засуджених та осіб, взятих під варту, до суду 
(реєстр. № 2255а); 

 Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України стосовно 
відбування покарання у виді позбавлення волі (№ 2253а); 

 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених (реєстр. 
№ 2490а); 

 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації 
законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом 
Європейського Союзу) (реєстр. № 3501); 

 Про гарантії свободи мирних зібрань (реєстр. № 3587); 

 Про гарантії свободи мирних зібрань в Україні (реєстр. № 3587-1). 
 Завершити розроблення, внести на розгляд Верховної Ради України та прийняти нову 

редакцію Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 
 
 

 
 

 Прийняти Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення положень судового захисту іноземців та осіб без громадянств та 
урегулювання окремих питань, пов'язаних з протидією нелегальній міграції» (реєстр. 
№ 3159). 

 Внести на розгляд Верховної Ради України та прийняти Дисциплінарний статут 
Національної поліції України. 

 Завершити першу чергу реконструкції пункту тимчасового перебування іноземців та 
осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, в с. Журавичі 
Ківерцівського району Волинської області та реконструкцію першого пускового 
комплексу такого пункту в с. Розсудів Ріпкинського району Чернігівської області; 

 Утворити центр прийому та перебування дітей-біженців, дітей, яких визнано особами, 
що потребують додаткового захисту, та дітей, розлучених із сім’єю, які подали заяву 
про визнання біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, на базі пункту 
тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області;  

 Утворити центри соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового 
захисту, в мм. Києві, Харкові, Одесі.  

 

 
 
Доступ товарів на ринки 

 Внести на розгляд Верховної Ради України та прийняти зміни до Закону України «Про 
особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, 
пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» щодо встановлення правових 
засад обліку та реалізації лісоматеріалів з метою дотримання вимог Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС 

 
У сфері технічного регулювання  

 Підготувати комплексну оцінку еквівалентності системи технічного регулювання з 
метою укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової 
продукції (АССА). 

Юстиція, свобода, безпека 

Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею 
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У сфері санітарного та фітосанітарного регулювання 

 Прийняти Закони України: 

 Про корми (реєстр № 2845-1); 

 Про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності 
законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров'я 
та благополуччя тварин (реєстр. № 0906); 

 Про внесення змін до деяких законів України щодо безпечності харчових 
продуктів (реєстр. № 4589); 

 «Про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими 
продуктами» (реєстр. № 4611). 

 Затвердити в рамках Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному Всеохоплюючу 
стратегію імплементації законодавства у сфері санітарних та фітосанітарних заходів. 
 

Митні питання та сприяння торгівлі 
 Прийняти Закони України: 

 Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав 
інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон 
України (реєстр. № 4614); 

 Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо виконання Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС) (реєстр. № 4615). 

 Внести на розгляд Верховної Ради України та прийняти проекти Законів України: 

  «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо уповноваженого 
економічного оператора та спрощень митних формальностей)»; 

 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей 
оподаткування операцій із ввезення на митну територію товарів 
Уповноваженими економічними операторами)»; 

 зміни до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування 
податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України 
товарів фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному 
багажі; 

 зміни до Митного кодексу України з метою виконання зобов’язань за Угодою 
про асоціацію щодо наближення до законодавства ЄС у сфері звільнення від 
оподаткування митом, ПДВ та акцизним податком. 

 Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів проекти нормативно-правових 
актів з метою: 

 внесення змін до Митного кодексу щодо приведення його положень 
відповідно до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 
20 травня 1987 року та Конвенції про єдиний режим транзиту від 20 травня 
1987 року (із змінами); 

 імплементації положень Регламенту (ЄC) № 952/2008 Європейського 
Парламенту та Ради, яким встановлюється Митний кодекс Співтовариства з 
відповідними імплементацій ними регламентами.  

 
 
 
Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля 

 Внести на розгляд Верховної Ради України та прийняти: 
  законопроект  про електронні довірчі послуги; 
 законопроект щодо посилення незалежності та адміністративної спроможності 

національного регулятора в галузі зв’язку.  
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 Розробити: 
  дорожню карту з метою наближення законодавства України до права ЄС у 

сфері поштових та кур’єрських послуг;  
 дорожню карту з наближення законодавства України до права ЄС у сфері 

міжнародного морського транспорту.  
 
Інтелектуальна власність 

 Прийняти Закони України: 

 Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про розповсюдження 
примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних 
програм, баз даних» (щодо подолання піратства та поліпшення інвестиційного 
клімату)  (реєстр. № 4571); 

 Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань 
авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет (реєстр. № 4629). 

 Опрацювати із Стороною ЄС питання надання обумовленої технічної допомоги для 
цілей забезпечення охорони географічних зазначень ЄС, наведених у Додатках XXII-C 
та XXII-D до Угоди про асоціацію. 

 
Конкуренція  

 Затвердити: 
 Порядок повернення незаконної державної допомоги, недопустимої для 

конкуренції; 
 критерії оцінки допустимості окремих категорії державної допомоги; 
 Порядок розгляду справ про державну допомогу суб'єктам господарювання. 

 
Торгівля та сталий розвиток 

 Утворити дорадчу групу з питань сталого розвитку з метою вироблення рекомендацій 
щодо імплементації положень глави “Торгівля та сталий розвиток” Угоди про 
асоціацію Формування списку представників України, які братимуть участь у Групі 
експертів у сфері торгівлі та сталого розвитку. 
 

 
 
Енергоефективність 

 Прийняти Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про альтернативні 
види палива» (реєстр. № 4618).  

Банківська сфера 
 Внести на розгляд Верховної Ради України та прийняти зміни до законодавства 

України щодо особливостей управління державними банками. 
 
Статистика 

 Прийняти Закон України «Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють 
державну статистичну діяльність» (реєстр № 4584).   

Навколишнє середовище 
 Прийняти Закони України: 

 «Про оцінку впливу на довкілля» (р. № 2009-а-д); 

 «Про стратегічну екологічну оцінку»(р. № 3259); 

    Економічне та секторальне співробітництво 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58956
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 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження 
інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим 
принципом» (р. № 3603). 

 
Транспорт  

 Прийняти Закони України: 

  «Про залізничний транспорт» (реєстр. № 4593); 

 «Про внесення змін до Закону України «Про морські порти України» (щодо 
функціонування інформаційної системи портового співтовариства) (реєстр. № 
4637); 

 «Про приведення законодавства України у сфері автомобільного транспорту у 
відповідність з актами Європейського Союзу» (реєстр. 4683); 

  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо приведення їх у 
відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфері перевезення 
небезпечних вантажів» (реєстр. 4644).   

 Внести на розгляд Верховної Ради України та прийняти законопроект про 
мультимодальні перевезення. 

 Завершити розроблення та схвалити план заходів з підготовки до запровадження 
спільного авіаційного простору України з ЄС. 

 

Оподаткування  

 Прийняти Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
(щодо оподаткування тютюнових виробів)» (реєстр. № 4619). 

Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління, 
бухгалтерський облік та аудит  

 Прийняти Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (щодо удосконалення деяких 
положень)  (реєстр. № 4646). 

У сфері електронної торгівлі 

 Прийняти Закон України «Про електронні довірчі послуги»(реєстр. № 46856). 

Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей 
 Внести на розгляд Верховної Ради України та прийняти: 

 зміни до законодавства України щодо запровадження накопичувальної 
системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та єдиних 
принципів нарахування пенсій; 

 зміни до законодавства України щодо зайнятості інвалідів. 
 

Громадське здоров’я  
 Внести на розгляд Верховної Ради України та прийняти: 

 зміни до законодавства України з питань охорони здоров'я; 

 зміни до підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу 
України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров'я; 

 зміни до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення законодавства 
України з питань охорони здоров'я. 
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Наука і технології  
 Забезпечити інтеграцію національної мережі трансферу технологій до європейських 

мереж. 
 
Соціальна політика 
 

 Прийняти Закони України: 

 Про внесення зміни до статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» 
(щодо унормування громадських робіт)» (реєстр. № 4577); 

 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зайнятості 
інвалідів (реєстр. № 4578); 

 Про соціальні послуги (реєстр. № 4607); 

 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження 
накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного 
страхування та єдиних принципів нарахування пенсій (реєстр. № 4608). 

 
Освіта, навчання та молодь 

 Прийняти Закони України: 

 Про освіту (нова редакція) (реєстр. № 3491-д); 

 Про внесення змін до деяких законів України (щодо визнання неформальної 
освіти) (реєстр. № 2121). 

 
Культура 

 Розпочати реалізацію Угоди щодо участі України у програмі ЄС «Креативна Європа».  
 Розпочати роботу в рамках Міжнародного центру вивчення, охорони та реставрації 

культурних надбань (ICCROM). 
 

Транскордонне співробітництво 
 Внести на розгляд Верховної Ради України та прийняти зміни до законодавства 

України стосовно об'єднань єврорегіонального співробітництва. 
  

 

        

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57141
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