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Draft “Regulation on Government Office coordination of European and
Euro-Atlantic integration
of the Secretariat of the Cabinet Of Ministers Of Ukraine”
– comments and proposals from the A4U Project perspective

I.
General remarks (R.H.)
The draft reflects the main assumptions of the planed reform of the structure of
a group of selected pilot line ministries and the SCMU. In the new SCMU structure
GOEEI will become one of five Directorates General (DGs) and it will be divided
(mainly) into subdivisions having a character of not yet specified “expert groups”.
However, the legal status of the Office – as (only) separate structural subdivision
within the SCMU – that is the source of several weaknesses and bottlenecks in the
coordination of AA/DCFTA-implementation (as analysed and described i.e. in A4U
concept papers) will remain unchanged or even enforced. Several proposals in this
respect and regarding other issues mentioned in this text were made in the A4U
“Weaknesses” paper.
Proposed provisions have, first of all, a prevailing descriptive character defining
tasks
with
no
reference
to
precisely
described
coordination
instruments/procedures. One of the essential for effective coordination
organizational issue that remain undefined is the lack of precise description of systemic
relations between GOEEI and its management, the VPM and the respective (GC)
government committee (with the exception of very general formulations stating that
“taking part in the preparation and conducting of the meetings” and the “development
of draft decisions” of the Committee. The same observation is valid for the crucial –
from the point of view of a swift implementation of AA/DCFTA-conform legislation –
relation with the Verkhovna Rada and its committees.
General formulations of the draft do not provide GOEEI and its management with
necessary instruments allowing better coordination of inter-ministerial activities neither
of line ministries nor of DGs (or rather their new subdivisions – DGs responsible for
strategic planning and European affairs). As recommended by A4U already at the early
stage of the Project the most recommended approach would be a complex
revision of the existing and planned regulations covering all the levels of
AA/DFCTA implementation and coordination and their transfer into one complex
institutional framework (separate law) eliminating all the current deficits.
The attached visualization (scheme) of the future internal structure of GOEEI that
divides the office into subdivisions called “expert groups” and foresees the creation of
“individual public experts” posts (what is in line with the expected organizational
solutions accompanying the creation of DGs) does not give any clear image about the
future organization and workflows of the Office. This is partly understandable, taking
into account that the internal regulations will probably have to be accepted by the future
Director General that will be chosen in a selection procedure in the coming weeks but
does not explain the intentions of the authors of the draft regulation.

However, the scheme raises already essential questions regarding the extent to
which the planned structure reflects all the essential tasks related i.e. to the
cooperation
(coordination)
with
governmental
and
parliamentary
structures/bodies participating in the AA/DCFTA implementation (and i.e. the
necessary optimal allocation of responsibilities). This is not only important from
the point of view of an effective daily management of its tasks but also taking into
account the necessity of transparency and legibility of the structure for external
partners. For example the envisaged structure (in its current form reflected only in the
names of entities/posts) does not define either the unit/person responsible for the
preparation of GC or CabMin meetings nor cooperation with parliament. It is to expect
that the transformation of existing departments into i.e. expert groups in other
pilot line-ministries might lead to a similar “illegibility effect” that should be
avoided. To avoid or to limit the negative impact of this situation/development line
ministries should be made obliged to inform GOEEI – and the European units in other
institutions as well – on any institutional/structural/personal changes immediately after
their introduction. The task of collecting and analysing of those information has to be
optimally attributed to the unit/person responsible for the organization of GC meetings.
A step forward in this respect would consist in a discussion on the GC level that could
be concluded by the adoption of agreed guidelines and/or recommendations for the
establishing of European sub-structures in line ministries.
It has to be reminded that, in parallel, the remaining ministries which are not yet
participating in the reform will most probably retain their current structures. It is
to expect that the existence of two parallel administrative realities will change
and determine existing workflows. The competencies and knowledge of “old”
directors/deputy directors might differ from those attributed and/or expected from the
newly appointed chiefs of expert groups in “new” ministries. The same applies to the
relations of “old” deputy ministers with “new” Director Generals to be appointed in the
weeks to come. It is to expect that in the first period of time after the introduction of
DGs, GOEEI, its management and VPM will be confronted with additional coordination
challenges resulting from the above described inequivalence that will unavoidably
accompany the reform. These temporary side effects will not be nothing unusual taking
into account the dimension of the structural reform and the scope of expected structural
changes. However, it will be inevitably the role of GOEEI and/or the GC to manage
and/or resolve any organizational problems that might further negatively
enhance the coordination of AA/DCFTA-implementation. A clear and legible for
external partner GOEEI structure allowing a fast and direct contact with desired
units/staff would certainly be an important asset in this respect.
One can imagine the situation where the VPM/GOEEAI leadership of the
Government Committee but also of the AA bilateral bodies will be faced with a
non-uniform representation of the line ministries at its sessions/meetings. It is to
expect that representatives of the reformed and non-reformed ministries will also
represent different experiences and knowledge of AA/DCFTA technical and horizontal
matters but also different decisional powers. This may additionally hamper the
functioning of these institutions/bodies that already need to be reformed. The division
into reformed and non-reformed ministries might be also difficult to understand for
external partners who in similar cases will have to deal with Ukrainian officials
representing a whole range of management positions in the governmental
administration.
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It is crucial to maintain during the “introductory period” (that is supposed to last at least
some weeks) the current pace of governmental works/activities. For this purpose it
would be recommended to assess the functioning of the new ministerial
European organizations and its impact on the coordination of AA/DCFTA
implementation not later than 2 months after their introduction to avoid the
“cementing” of non-effective solutions and introduce necessary changes. To
make this exercise effective it should be carried out with the involvement and under
the auspices of SCMU management responsible for PAR. As a result clear
recommendations should be addressed to ministries encountering structural
difficulties. The issue should also be regularity discussed during the VPM presided GC
meetings.

II.

Comments and suggestions on the proposed internal structure of
GOEEI (J.T.)

GOEEI, to be led by a Director-General, would have six expert groups dealing with
different aspects of coordination of European integration issues (four sectoral and two
horizontal, as well as two posts of state experts (high-level dialogues, strategic issues,
both experts presumably to deal with EU and NATO sectors).
The structure would have a total of up to 50 jobs (full-time equivalents), probably the
split between the EU and NATO sections would give a ratio of between 35:15 and
40:10 jobs (minus 1, for either EU or NATO, to account for the post of DirectorGeneral).
There are as yet no documents available on the principal tasks to be performed by the
expert groups nor by the state experts. The only indication of their intended
responsibilities are the proposed working titles for both; my comments will have to take
these descriptions as point of departure.
Each expert group is to be headed by a керівник (head of group, team leader). This
middle management will report directly to the Director-General, who defines the
allocation of tasks – in particular the issues of coordination of certain GOEEI activity
areas between these middle managers (para 8.2. of the GOEEI draft rules of
procedure).
Picking up on this abovementioned paragraph 8.2., the first comment is about the
internal GOEEI coordination. On the list of GOEEI tasks, there are indeed many
areas which require uniform understanding, uniform approach and concerted handling
by all GOEEI officials. Among these areas are, for example:
-

the assessment of effectiveness of AA implementation (4.1.)

-

the coordination of work of CEB on planning and execution of EU- and NATOrelated activities (4.5)

-

several aspects of coordination – concept papers, strategic documents, sectoral
action plans on EU- and NATO-related matters (4.8, 4.9, 4.10)

-

analysis of draft budgeting proposals from CEB on EU- and NATO-related
matters (4.12)
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-

methodological support for CEB on financial justification and impact
assessment of tasks aimed at implementation of AA/DCFTA and NATO
standards (4.13)

-

analysis of foreign assistance (commitments and disbursements) supporting
tasks on European and Euro-Atlantic integration (4.17)

-

preparation of draft decisions of the Government Committee (4.31)

-

participation in work on annual and medium-term work programmes of the
Government (4.34)

Each of the above tasks (the list is illustrative, not exhaustive) needs an internal
management structure with a task leader, working on the basis of internally agreed
parameters (what GOEEI wants to achieve and how). The obvious first option is for the
Director-General to manage such internal structures, in which leaders of all eight
planned expert groups would participate; this can be achieved by eg. GOEEI
management board, meeting on weekly basis and taking all necessary operational
decisions. The second-best option, given the heterogeneity of GOEEI tasks (doing
both the EU- and NATO-related work), would be to set up task forces / working groups,
dealing specifically with one or more areas listed under para 4. of GOEEI rules of
procedure, and coordinated by a leader of one of the expert groups, nominated as
coordinator by the Director-General. These task forces would report to the GOEEI
management board only on the outcome of their work, thus taking some of the
workload off the shoulders of the management board. But this solution is not without
risks: possible weakening of the uniformity of approach, less managerial authority and
less effectiveness if one of the equals is appointed as coordinator of other equals.
The second comment is about the allocation of responsibilities to each of the
expert groups. Regarding the European integration issues, this allocation must fully
reflect the cooperation with all other structures (CEB, other state bodies) implementing
the AA/DCFTA, as well as all thematic and horizontal provisions of the Agreement, and
all 35 tasks of GOEEI listed in paragraph 4. of the GOEEI rules of procedure. The
currently planned GOEEI structure does not give clarity about that. How to achieve
such clarity?
As to the sectoral expert groups, one way would be to rename them as “Group I, Group
II”, etc., and under the heading competences/responsibilities to attach lists which give
exhaustive information on 1) with whom among CEB does the group cooperate; 2)
which AA/DCFTA areas are coordinated/monitored by this group). Another option is to
include a full list of such AA/DCFTA areas into the name of the expert group, but this
is obviously cumbersome, as it creates heavy and long titles. Whichever way, a
comprehensive and transparent coverage of AA, CEB and 35 tasks of GOEEI must be
done and reflected in an appropriate GOEEI document accessible online.
The implementation tasks in specific areas of AA/DCFTA differ much in terms of overall
volume of workload, of complexity, etc. So the sectoral expert groups cannot be of
roughly equal size: the group covering the DCFTA would of course have to be much
bigger than the group responsible for areas with no specific requirements for
legislative/regulatory approximation. Should GOEEI wish to have expert groups of
similar size, then the allocation of tasks/sectors must be such that each group deals
with roughly similar volume of workload.
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How to define the workload expected over medium-term (i.e., Action Plan 20172020)?: first, calculate how many legislative/regulatory approximation requirements for
Ukraine are still outstanding in each separate AA area; second, look at the average
number/volume of drafts of Ukrainian legal/normative acts over the last 3 years, which
had to be checked for their compatibility with the relevant EU acquis – this can be done
on the basis of data registered in the Ministry of Justice, and offers a relatively reliable
reference for forecasting future volumes of draft legislation to be checked.
In any case, only such an assessment can produce an evidence basis for efficient and
effective allocation of responsibilities and jobs (full time equivalents) to specific expert
groups in the planned GOEEI structure.
The third comment is that it would appear there is no plan for a separate
department/unit responsible for EU-compliance checks of incoming drafts of
legal/normative acts. As the GOEEI tasks in this respect are clear (paragraph 4.4 of
the GOEEI rules of procedure), one must assume that lawyers would be attached to
each of the sectoral expert groups. Such an option is untested, as – to the best of my
knowledge – it has not been used in other countries seeking to align with EU acquis,
these other countries having as a rule a separate legal department. There is a clear
risk here: coordination difficulties, hard to maintain a uniform approach/methodology,
more difficult to allocate workload in a equitable way among the law experts. So there
is a question mark re efficiency of the solution as apparently planned.
The fourth comment concerns GOEEI technical and procedural capability to deal
with certain horizontal issues fixed among its tasks: assessment of effectiveness
of AA implementation, analysis of draft CEB budgets, methodological support to CEB,
analysis and recommendations on foreign assistance. This requires the hiring of
experienced practitioners of the abovementioned activities, to give GOEEI the chance
of effective interaction with the rest of administration and to create added value for the
Government. Having experts alone will not suffice of course, it will also be needed to
put in place the workflows and tools enabling GOEEI to collect and process relevant
data and other evidence from all CEB; for instance on budgeting related to planned
AA-implementation activities, or on the identified needs for foreign assistance and on
the use thereof by CEB. Thirdly, the Office must be equipped with recognized
methodologies for assessment of effectiveness, for budget analysis, for assessment of
foreign assistance, etc. Fourthly, when the above three conditions are met, decision
must be made as to the allocation of each of these tasks within the planned GOEEI
structure. For some tasks, like annual assessment of AA or the budget analysis, one
can imagine a tightly coordinated work of all four leaders of sectoral expert groups,
supported by agreed methodology. For a task like methodological support to CEB on
eg. impact assessment, it is only thinkable if a special “help-desk” staffed by 2-3 IA
experts is created in one of the two planned expert groups for horizontal issues; but
would it not be more efficient to have such capacity in the State Regulatory Service
rather than create an additional small-scale parallel capacity in GOEEI?
The fifth comment concerns the two planned posts of state experts. Given there
is no information on the general scope of their tasks or their planned relationship to
other parts of GOEEI structure, the assumption based on the available planned
organigramme is that they both would de facto perform as advisers / senior advisers
to the Director-General, with no specific managerial/coordinating responsibility towards
any of the expert groups. The further assumption is that the ratio between their EUrelated work and their NATO-related work would be like 2:1 or 3:1 in favour of
European integration issues. If this assumption is correct, then the internal workflows
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must allow for their regular and detailed exposure to practical AA work done by the
expert groups.

III.

Comments and suggestions on the proposed internal structure
of GOEEI (R.H.)
The (only) available organizational scheme poses questions about the
ability/quality of the planed structure to deal with strategic analysis and planning
in the sphere of European affairs. This capacity is crucial for GOEEI not only in view
of the enforcement of competencies and management in this regard of (selected) line
ministries through the creation of strategic directorates and the management of its
coordinative tasks. It is essential for the proper assessment and planning of mediumand long-term planning of the Ukrainian European policy that it should be i.e. based
on a broad horizontal analysis and the establishment of common priorities going
beyond the horizons of sectoral plans of ministries. To properly manage these tasks
it is recommended to create (at least) another expert group in the structure of
GOEEI. Attributing this special task to only one state expert (as foreseen in the
organizational scheme) is definitely insufficient. Additionally, taking into account that
the regulation on GOEEI stipulates also about “the preparation for membership in the
EU (and NATO)” – irrespective of the time perspective – it is recommended to entrust
the future analytical entity with the monitoring of most important, from the Ukrainian
perspective, EU developments.
It is unclear how a lot of horizontal tasks that are foreseen in the draft of the
GOEEI regulation will be managed by the envisaged structure. This primarily
applies to such tasks as: “coordination of conceptual fundamentals of the state policy”,
“coordination of preparation of draft programs and documents in the field of European
integration” but also those requiring specific knowledge like “analysis of budget
financing in the sphere of European integration” or “methodological support (…) in the
development, financial justification, assessing the impact of measures aimed in
implementing the agreement”. The planned structure suggests that work to be
performed in those spheres will be divided between (some of the) planned expert
groups, but there is no answer who will be responsible for coordination of work
done in parallel by several units, its assessment and/or the preparation of agreed
GOEEI position – in case they are expected/needed.
It is to support that the regulation foresees for GOEEI the right to obtain
information from other structural units of the SCMU (also including the offices
of the prime ministers and the VPM’s). However, it would be recommended to
specify (after a functional analysis of other internal regulations) those SCMU
units (and reciprocal workflows) having information and/or performing activities
that might be important for the Office. This concerns particularly the units involved
in the legislation process and the cooperation with parliament. The same observation
is valid for stipulations allowing the GOEEI General Director the participation in
different governmental meetings including the meetings of the Cabinet of
Ministers that should be supplemented – for example – by the obligation for the
DG to present to the CabMin (once a month or every second session – at the
beginning) the current information on the state of the implementation process
and its main problems. This would be an important step in granting the AA/DCFTA
implementation related issues and their coordination a higher governmental status and
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attention that is required. It would also reinforce the position of GOEEI vis-à-vis line
ministries.
It would be suggested to separate in many paragraphs of the text the tasks
regarding NATO-integration from those related to EU-integration to make it more
comprehensive and distinguish clearly actions and measures having different scope
and character and/or requiring different involvement of “external partners” (President,
Ministry of Defence, Ministry of Foreign Affairs).
It appears that in the planned structure there is no place for a separate
department/unit responsible for EU-compliance checks of drafts of
legal/normative acts and that in this case (again) the work will be divided
among 4 expert groups. This approach has to be judged as not satisfactory and
not responding to the needs (taking i.e. into account the experiences of similar
coordination bodies that existed in countries aspiring for EU-membership and/or
implementing AAs). The weaknesses related to the introduction of this solution lie
not only in coordination difficulties or the maintenance of a uniform methodology
by all the expert groups. Moreover, this not evident structural approach will not
allow GOEEI to acquire and develop the knowledge and expertise necessary
i.e. to deal with horizontal issues going beyond the problems of
specific/single sectors. This capacity is essential if GOEEI wants to aspire
to be seriously treated and respected by line ministries as the AA/DCFTA
coordination leader. In the legal sphere it is not clear what is meant by the notion
of “issues belonging to GOEEI jurisdiction”.
It is unclear which “recommendations” the Office might provide “for central
executive bodies regarding professional requirements for public servants”
to be hired by European units in the line ministries taking into account the
(possible) lack of resources/practice in this regard but also the fact that GOEEI is
not participating in the organization of current competitions for NCS posts that
should till the end of the year provide line ministries with the expected high level
staff. It also remains unclear what the role of a single “state expert responsible for
training” should be. One of the recommendation made by A4U for GOEEI in
previous papers – i.e. on the basis of the experience of similar European
integration coordination responsible bodies – was the taking over of the
responsibility for planning and organizing of European trainings for
European staff of the line ministries. This organizational solution – that would
require necessary resources (staff, budgetary resources) – would provide the
Ukrainian administration with specialized, well targeted trainings and indirectly
reinforce the position of GOEEI in its coordination activities.
The proposed regulation does not solve the existing shortcomings in the
management of GOEEI (the Office remains subordinated to the state secretary
of the SCMU and the regulation creates no managerial subordination with the VPM
responsible for European integration) but it generates new ones. It is unclear how
the Office will be managed in case of absence of the DG the regulation providing
in such situations a temporary “replacement” by one of the leaders of the expert
groups. It would be much more recommended to establish a post of a permanent
deputy assisting the DG (not only during his absence).
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J.Truszczyński (J.T.), STE A4U
R.Hykawy (R.H.), STE A4U
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Comments on GOEEI Gov. Res.
Проект

1 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
2 ПОСТАНОВА
від

2017 р. N
Київ

Про Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної
інтеграції України
Відповідно до частини другої статті 1, статті 21 Закону України “Про Кабінет
Міністрів України” з метою забезпечення належної організації реалізації завдань у сфері
європейської та євроатлантичної інтеграції та виконання Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода), Хартії про
особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору,
підписаної 9 липня 1997 р., та Декларації про її доповнення від 21 серпня 2009 р. Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є :
1. Установити, що організаційне, експертно-аналітичне та інформаційне
забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України у сфері європейської та
євроатлантичної інтеграції здійснюється Урядовим офісом координації європейської та
євроатлантичної інтеграції України Секретаріату Кабінету Міністрів України.
2. Затвердити Положення про Урядовий офіс координації європейської та
євроатлантичної інтеграції України Секретаріату Кабінету Міністрів України, що
додається.
3. Установити, що відповідно до статті 21 Закону України “Про Кабінет Міністрів
України” Кабінет Міністрів України здійснює спрямування, координацію та контроль:
1) у сфері європейської інтеграції з питань:
розроблення та здійснення заходів з виконання Угоди, інших міжнародних
договорів України у сфері європейської інтеграції та домовленостей між Україною та
Європейським Союзом;
співробітництва між Україною та Європейським Союзом, а також державами членами Європейського Союзу у сфері європейської інтеграції;
адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС);
виконання міжнародних договорів України у сфері європейської інтеграції і
домовленостей між Україною та Європейським Союзом;
діяльності двосторонніх органів, передбачених Угодою та іншими міжнародними
договорами України у сфері європейської інтеграції;
цільового спрямування бюджетного фінансування у сфері європейської інтеграції;
залучення та використання міжнародної допомоги Європейського Союзу та інших
донорів, спрямованої на підтримку виконання завдань у сфері європейської інтеграції;

інформування громадськості у сфері європейської інтеграції;
залучення громадян до процесу прийняття Кабінетом Міністрів України, органами
виконавчої влади рішень у сфері європейської інтеграції;
кадрового забезпечення органів виконавчої влади у сфері європейської інтеграції,
навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців
і посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань європейської інтеграції;
2) у сфері євроатлантичної інтеграції з питань:
політичного та політико-військового діалогу і практичного співробітництва з НАТО
та державами-членами Північноатлантичного Альянсу в рамках Комісії Україна - НАТО
та інших спільних органів, спрямованого на підготовку України до членства в НАТО;
координації роботи міністерств, центральних органів виконавчої влади та інших
державних органів з питань взаємодії з НАТО у рамках річних національних програм під
егідою Комісії Україна-НАТО;
реформування сектору безпеки і оборони України відповідно до стандартів НАТО;
інформування громадськості щодо державної політики у сфері євроатлантичної
інтеграції;
адаптації законодавства України до вимог та рекомендацій НАТО;
впровадження у секторі безпеки та оборони України гендерної політики відповідно
до рекомендацій НАТО;
координації та моніторингу реалізації проектів у рамках трастових фондів НАТО на
підтримку України, програм “Партнерство заради миру”, “Наука заради миру та
безпеки” та інших програм та ініціатив НАТО;
взаємодії з громадськістю, зокрема в рамках Мережі партнерства Україна - НАТО.
4.Визнати такою, що втрачає чинність після завершення заходів з утворення
Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції у Секретаріаті
Кабінету Міністрів України та заповнення 50 відсотків вакансій але не пізніше, ніж через
шість місяців з моменту його утворення, постанову Кабінету Міністрів України від 13
серпня 2014 р. № 346“Про Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції”.
5. Міністерству юстиції подати в установленому порядку пропозиції щодо
приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою.
Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів
України
від
2017 р. N

ПОЛОЖЕННЯ
про Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної
інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
1. Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції України
(далі - Урядовий офіс) є окремим структурним підрозділом Секретаріату Кабінету
Міністрів України.
Урядовий офіс спрямовується та координуєтьcя Прем’єр-міністром України, Віцепрем’єр-міністром України, до компетенції якого віднесено питання європейської та
11

євроатлантичної інтеграції, підпорядковується Державному секретарю Кабінету
Міністрів України.
2. Урядовий офіс у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а
також указами Президента України та постановами Верховної Ради України,
прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету
Міністрів України, наказами Міністра Кабінету Міністрів України, Державного
секретаря Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Урядового офісу є організаційне, експертно-аналітичне,
інформаційне забезпечення діяльності у сфері європейської та євроатлантичної
інтеграції Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра України та Віце-прем’єрміністра України, до компетенції якого віднесено питання європейської та
євроатлантичної інтеграції, зокрема щодо:
координації діяльності органів виконавчої та державної влади з розроблення та
здійснення заходів, спрямованих на виконання:
- Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої
сторони(далі - Угода), інших міжнародних договорів України з питань європейської
інтеграції і домовленостей між Україною та ЄС;
- річних національних програм в рамках Комісії Україна - НАТО (далі – РНП
Україна-НАТО), рішень Комісії Україна - НАТО у рамках Хартії про особливе
партнерство
між
Україною
та
Організацією
Північноатлантичного
договору та Декларації про її доповнення, інших міжнародних договорів між Україною
та НАТО та уповноваженими органами НАТО;
координації процесу адаптації законодавства України до права Європейського
Союзу (acquis ЄС) та стандартів і рекомендацій НАТО;
планування, моніторингу та оцінки результативності виконання завдань:
- у сфері європейської інтеграції, у тому числі з виконання Угоди;
- у сфері євроатлантичної інтеграції, у тому числі з виконання РНП;
координації діяльності органів виконавчої влади з розроблення проектів
законодавчих та інших нормативно-правових актів, спрямованих на виконання:
- Угоди, інших міжнародних договорів України з питань європейської інтеграції і
домовленостей між Україною та ЄС;
- РНП Україна - НАТО, міжнародних договорів між Україною та НАТО та
уповноваженими органами НАТО;
удосконалення системи та механізму координації діяльності органів виконавчої
влади у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.
4. Урядовий офіс відповідно до покладених на нього завдань:
1) на підставі щоквартального та щорічного моніторингу виконання Угоди, а також
РНП Україна-НАТО та домовленостей між Україною та ЄС і НАТО здійснює оцінку
результативності виконання завдань у сфері європейської, та євроатлантичної інтеграції,
за результатами чого готує Прем’єр-міністрові України, Віце-прем’єр-міністрові
України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної
інтеграції, висновки, подає відповідні рекомендації та пропозиції, у тому числі щодо
оновлення плану заходів з виконання Угоди та РНП Україна-НАТО;
2) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його
компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх
на розгляд Кабінету Міністрів України;
3) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що
належать до його компетенції;
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Добавлено примечание ([JT1]): This annual
assessment of effectiveness will require the elaboration of
agreed scope and methodology of analysis, as well as a
minimum of own analytical capacity. Assuming no change
in the currently proposed internal structure of GOEEI, such
work could be done by an ad-hoc group coordinated by
an evaluation expert employed in the „monitoring
expert group” and consisting of team leaders of the
four intended sectoral groups

4) проводить експертизу проектів нормативно-правових актів, інших документів,
внесених Кабінетові Міністрів України, на предмет їх відповідності зобов’язанням
України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву
Європейського Союзу (acquis ЄС);
5) координує роботу центральних органів виконавчої та державної влади з метою
забезпечення системності та узгодженості процесу планування та реалізації заходів
державної політики згідно зобов’язань України у сферах європейської та
євроатлантичної інтеграції, здійснює оцінку результатів такої діяльності;
6) ініціює та забезпечує підготовку проектів нормативно-правових актів з питань
організаційного, інституційного та методологічного забезпечення виконання
зобов’язань України у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції;
7) забезпечує розробку та оновлення плану заходів з виконання Угоди;
8) здійснює координацію роботи з визначення концептуальних засад державної
політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції та бере участь у розробленні
відповідних документів;
9) здійснює координацію підготовки проектів програмних документів та планів
заходів у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, програмних документів та
планів заходів галузевих політик, проводить їх експертну оцінку, за результатами готує
висновки і рекомендації;
10) забезпечує координацію виконання програмних документів і планів заходів у
сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема тих, що спрямовані на
виконання Угоди та забезпечення співробітництва між Україною та НАТО з метою
підготовки до набуття членства в ЄС та НАТО;
11) створює інституційне підґрунтя для ефективного функціонування радників з
гендерних питань у складових сектору безпеки та оборони відповідно до рекомендацій
НАТО;
12) проводить аналіз пропозицій центральних органів виконавчої влади щодо
визначення пріоритетності заходів, обсягів і цільового спрямування бюджетного
фінансування у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції;
13) надає методологічну підтримку центральним органам виконавчої влади щодо
розроблення, фінансового обґрунтування, оцінки впливу заходів, спрямованих на
виконання Угоди, зокрема з адаптації законодавства до права ЄС (acquis ЄС) та
стандартів НАТО;
14) надає рекомендації центральним органам виконавчої влади щодо професійних
вимог до державних службовців, залучених до роботи з планування та реалізації заходів
державної політики згідно зобов’язань України у сферах європейської та
євроатлантичної інтеграції;
15) забезпечує проведення спільних засідань Ради асоціації між Україною та ЄС,
Комітету асоціації між Україною та ЄС, підкомітетів і діалогів, робочих засідань їх
української частини, виконує функції секретаріату української частини зазначених
органів, а також бере участь у проведенні спільних засідань та засідань української
частини інших двосторонніх органів, утворених відповідно до Угоди та інших
міжнародних договорів України у сфері європейської інтеграції;
16) здійснює регулярні контакти членів двосторонніх органів асоціації з Української
Сторони та організовує щоквартальні зустрічі за участю Віце-прем’єр-міністра України,
до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції, з
представниками Української Сторони Платформи громадянського суспільства Україна –
ЄС;
17) проводить аналіз залучення і використання міжнародної допомоги, спрямованої
на підтримку виконання завдань у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, та
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Добавлено примечание ([JT2]): Assuming that firstlevel EU compliance checks would be done by line
ministries, this task is the necessarysecond-level
compliance filter. Given the remaining AA-workload plus
compliance checks on other Ukrainian drafts of
legal/normative acts, it would require a specialised legal
capacity of 10-15 full-time jobs. There is no such unit
foreseen in the present GOEEI structure. Should lawyers be
attached to each of the 4 planned sectoral groups, it would
be a less effective and efficient solution; past practice
elsewhere shows that comparative legal analysis is a
highly specialised activity, which works better if
organised as a separate team.
Добавлено примечание ([JT3]): This task normally
requires strong coordination team, plus an interministerial forum to discuss/agree annual work plan
and to meet at regular intervals to monitor the
execution. Under the proposed GOEEI structure it could be
done by “state expert for strategic issues”, if supported by
sufficient clerical capacity and by an internal coordination
team consisting of all six expert groups working on EU
issues. The meetings of Government Committee on such
strategic issues should be prepared by inter-ministerial
body at managerial level.

Добавлено примечание ([JT4]): Coordination as
defined under 8), 9) and 10), must normally be carried
by a dedicated inter-ministerial structure operating on
the basis of an agreed annual or bi-annual work
programme. This implies the capacity of GOEEI to operate
such a structure and to prepare draft work programmes, for
discussion/agreement by a regularly convening interministerial structure at managerial level, and for subsequent
approval by the Government Committee. Using the
currently proposed GOEEI structure, all this work should be
managed by the General Director (with a permanent duly
empowered deputy to step in in times of GD absence),
supported by a permanent team consisting of team leaders
of all six expert groups.
Добавлено примечание ([JT5]): Purely technical
remark: this task belongs with other NATO tasks, so should
be moved to some place between task 25. and 28.
Добавлено примечание ([JT6]): Which part of the
GOEEI structure would be tasked with performing this
function? there is no obvious candidate. If this task
should be decentralized to the level of sectoral expert
groups, their team leaders must have a permanent forum –
management board led by General Director – to assure
continued uniformity of methodology, procedure, and overall
approach to these issues.
Добавлено примечание ([JT7]): This is a group of
highly specialized tasks, meaning the creation of helpdesk capacity and advisory expertise, especially in the
field of budgeting and regulatory impact assessment.
There is no clear room for such capacity in the
presently proposed GOEEI structure. To be effective, it
cannot be decentralized to the level of expert groups.

готує і подає Прем’єр-міністрові України, Віце-прем’єр-міністрові України, до
компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції,
пропозиції щодо вирішення проблемних питань та підвищення ефективності такої
роботи;
18) бере участь у розробці та реалізації стратегій, програм та інших документів з
інформування громадськості та комунікації у сфері європейської та євроатлантичної
інтеграції;
19) здійснює координацію та моніторинг заходів з інформування громадськості з
питань європейської та євроатлантичної інтеграції та готує і подає Прем’єр-міністрові
України, Віце-прем’єр-міністрові України, до компетенції якого віднесено питання
європейської та євроатлантичної інтеграції, пропозиції щодо підвищення ефективності
їх проведення;
20) готує і подає Прем’єр-міністрові України, Віце-прем’єр-міністрові України, до
компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції,
пропозиції щодо:
удосконалення механізму розроблення та здійснення заходів у сфері європейської та
євроатлантичної інтеграції;
організації процесу наближення законодавства України до законодавства права ЄС,
відповідно до зобов'язань України за Угодою та пріоритетів інтеграції до Європейського
Союзу і НАТО;
кадрового забезпечення органів виконавчої влади у сфері європейської та
євроатлантичної інтеграції, навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції;
врегулювання розбіжностей, що виникають у процесі формування та здійснення
заходів у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема тих, що спрямовані
на виконання Угоди;
удосконалення договірно-правової бази з питань відносин між Україною та ЄС,
Україною та НАТО;
ініціювання підготовки проектів нормативно-правових актів та програмних
документів у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції і визначення їх головного
розробника;
21) забезпечує здійснення перекладу acquis ЄС на українську мову, оновлення
глосарія термінів acquis ЄС;
22) організовує роботу з підготовки орієнтовного плану перекладу актів acquis ЄС з
урахуванням зобов’язань України у сфері європейської інтеграції і права Європейського
Союзу (acquis ЄС) та забезпечує його подання до 30 січня поточного року на розгляд
Кабінету Міністрів;
23) здійснює контроль за своєчасним поданням органами виконавчої влади проектів
актів законодавства та інших документів у сфері європейської та євроатлантичної
інтеграції;
24) забезпечує підготовку звітів про виконання Угоди, які подаються Верховній Раді
України, Кабінетові Міністрів України, надсилаються до Європейського Союзу та
виносяться на розгляд громадськості;
25) забезпечує координацію роботи з підготовки звітів про виконання національних
програм, які подаються Президентові України, Верховній Раді України, Кабінетові
Міністрів України, надсилаються до НАТО та виносяться на розгляд громадськості;
26) ініціює утворення міжвідомчих робочих груп з підготовки проектів нормативноправових актів, програмних документів та розгляду інших питань у сфері європейської
та євроатлантичної інтеграції та координує їх діяльність;
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Добавлено примечание ([JT8]): GOEEI has had this
task for some time already. Does the Office have a
procedure for collection and processing of data and
other evidence from all central executive bodies? Is
there a methodology for assessing the effectiveness of
foreign aid (perhaps obtained from MEDT)? Which
GOEEI official is tasked formally with performing this
analysis?
Targeted advice on the execution of this task depends on
additional information from GOEEI how much practical
progress has been made on the above issues.

Добавлено примечание ([JT9]): Creation of interagency working groups to handle a specific topic or project
is usually suggested from the line ministry level. If set up by
decision of an inter-ministerial coordination structure, such
working groups can be led by a lead ministry or by GOEEI,
depending on what is seen as most effective. There would
be no need for this very specific proposed competence of
GOEEI, if you created a permanent inter-ministerial
coordination structure at managerial level, with activities
based on an agreed work programme – which can be
amended/extended whenever there is a need to create a
specific working group.

27) забезпечує підготовку засідань Комісії з питань координації євроатлантичної
інтеграції України та виконує функцію секретаріату зазначеної Комісії, підготовку
засідань спільних робочих груп Україна - НАТО, інших двосторонніх робочих груп,
утворених відповідно до РНП Україна-НАТО та інших програм НАТО;
28) організовує взаємодію національних координаторів з питань співробітництва з
НАТО та членів Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України, а
також інших представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, до
компетенції яких віднесено питання євроатлантичної інтеграції, зокрема шляхом
проведення нарад, зустрічей, утворення робочих груп;
29) є суб’єктом наповнення інформаційно-аналітичної системи, яка є єдиним
інструментом планування, моніторингу та оцінки результативності виконання Угоди.
30) бере в межах своїх повноважень участь у підготовці та проведенні засідань
Кабінету Міністрів України та засідань урядового комітету, до повноважень якого
належать питання європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема розгляду питань
імплементації Угоди, підготовки до спільних засідань Ради асоціації між Україною та
ЄС і Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у
торговельному складі, виконання їх рішень та рекомендацій,
31) готує проекти рішень Урядового комітету до компетенції якого належать
питання європейської інтеграції щодо оцінки ефективності виконання Угоди та
оновлення плану заходів з її виконання; готує висновок про доцільність врахування
пропозицій щодо оновлення плану заходів, які надходять від органів виконавчої влади;
32) взаємодіє з Комітетом Верховної Ради України з питань європейської інтеграції
та іншими комітетами Верховної Ради України з питань, що належать до його
компетенції.
33) запитує в установленому порядку в органах виконавчої влади матеріали та
інформацію з питань, що належать до його компетенції;
34) бере участь у підготовці річного та середньострокового плану пріоритетних дій
Уряду, проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період
та, у межах компетенції, розглядає плани роботи центральних органів виконавчої влади,
за результатами готує висновки та рекомендації;
35) виконує інші завдання відповідно до доручень Прем’єр-міністра України, Віцепрем’єр-міністра України, до компетенції якого віднесено питання європейської та
євроатлантичної інтеграції, та Міністра Кабінету Міністрів України;
5. Урядовий офіс має право в установленому порядку одержувати від інших
структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, зокрема Апарату
Прем’єр-міністра України, патронатних служб Першого віце-прем’єр-міністра України
та віце-прем’єр-міністрів України, інформацію, документи та матеріали, необхідні для
виконання покладених на нього завдань.
6. Урядовий офіс у межах своїх повноважень за координації МЗС взаємодіє з
органами та агентствами ЄС, посольствами і представництвами іноземних держав та
міжнародних організацій в Україні, Представництвом України при ЄС, Міжнародним
секретаріатом НАТО та Міжнародним військовим штабом НАТО, іншими органами та
агенціями НАТО, посольствами держав - членів та держав - партнерів НАТО,
акредитованими в Україні, Представництвом НАТО в Україні, Місією України при
НАТО, дипломатичними і консульськими установами України за кордоном.
7. Урядовий офіс очолює генеральний директор (далі – генеральний директор
Урядового офісу). У разі відсутності генерального директора його повноваження
виконує один з керівників експертної групи або державних експертів відповідно до
наказу Державного секретаря Кабінету Міністрів України.
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Добавлено примечание ([JT10]): How does it work
now in practice? Does GOEEI have to go through the
Foreign Ministry every time it seeks contact with any level of
the European Commission or with Mission of Ukraine to the
EU? Or is it possible – this is how it should be! – to
contact these partners directly, with the Foreign
Ministry always in copy, but in copy only and not “za
koordinacii”?
Добавлено примечание ([JT11]): This provision
would imply the need to obtain decision of the State
secretary ahead of each planned absence; cumbersome!
And then, what about unforeseen urgent absences? It is
better to get one and stable decision, with one clear rule
defining the “line of command”: for instance the date of
nomination of the GOEEI official to his/her function. If not
just the GD, but more managers absent at any given point
in time, it will be clear to everybody what is the descending
sequence for managerial responsibility to run current
business of GOEEI.

8. Генеральний директор Урядового офісу призначається на посаду за результатами
конкурсу та звільняється з посади у порядку, визначеному законодавством.
9. Генеральний директор Урядового офісу:
1) організовує роботу Урядового офісу і несе персональну відповідальність за
виконання покладених на Урядовий офіс завдань;
2) здійснює розподіл обов’язків, зокрема щодо координації певних напрямків
діяльності Урядового офісу між керівниками експертних груп;
3) затверджує посадові інструкції працівників Урядового офісу;
4) бере в установленому порядку участь у засіданнях Кабінету Міністрів України,
засіданнях урядових комітетів, нарадах і зустрічах, що проводяться під головуванням
Прем’єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України, конференціях,
засіданнях за круглим столом та інших заходах у сфері європейської та євроатлантичної
інтеграції;
5) бере участь у засіданнях колегій міністерств, інших центральних і місцевих
органів виконавчої влади під час розгляду питань європейської та євроатлантичної
інтеграції;
6) може брати участь у засіданнях комітетів Верховної Ради України з розгляду
питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
7) ініціює утворення міжвідомчих робочих груп з підготовки проектів нормативноправових актів та розгляду інших питань у сфері європейської та євроатлантичної
інтеграції;
8) скликає наради з питань, що належать до компетенції Урядового офісу;
9) запитує в установленому порядку у міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади матеріали та інформацію з питань, що належать до компетенції
Урядового офісу;
10) підписує листи з питань, що належать до компетенції Урядового офісу, крім тих
листів, право підпису яких належить керівництву Секретаріату Кабінету Міністрів
України відповідно до законодавства;
11) виконує інші функції відповідно до цього Положення та доручень Прем’єрміністра України, Віце-прем’єр-міністра України, до компетенції якого віднесено
питання європейської та євроатлантичної інтеграції, та Державного секретаря Кабінету
Міністрів України.
10. Умови оплати праці, матеріально-побутового та іншого забезпечення
працівників Урядового офісу визначаються в установленому законодавством порядку.
11. Працівники Урядового офісу призначаються на посаду за результатами конкурсу
і звільняються з посади в установленому законодавством порядку.
12. Структуру та штатний розпис Урядового офісу затверджує Державний секретар
Кабінету Міністрів України за поданням генерального директора Урядового офісу.
13. Урядовий офіс використовує в роботі бланк із своїм найменуванням.
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