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«Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2019 рік» підго-

товлено Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету 

Міністрів України за сприяння проекту ЄС «Аssociation4U».

Звіт є результатом здійснення комплексної оцінки виконання Україною протягом 2019 року Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами (далі — Угода про асоціацію).

Звіт підготовлено за результатами опрацювання звітів, що надаються Урядовому офісу міністерствами та 

іншими заінтересованими органами державної влади в рамках щоквартального моніторингу реалізації 

плану заходів з виконання Угоди про асоціацію (постанова Кабінету Міністрів № 447 від 31.05.2017).

Звіт структурно складається з трьох розділів, останній з яких присвячено аналізу ключових досягнень у 

виконанні Угоди про асоціацію за 2019 рік у 24-х сферах суспільного життя, а також торгівлі між Україною 

та ЄС. Враховуючи, що виконання Угоди сприяє реалізації Цілей сталого розвитку, під кожною сферою 

зазначаються конкретні цілі та національні завдання сталого розвитку, які досягаються завдяки імплемен-

тації Угоди про асоціацію.

Завдання з виконання Угоди ґрунтуються безпосередньо на Угоді, рішеннях двосторонніх органів асо-

ціації між Україною та ЄС, а також дорожніх картах, концепціях і стратегіях державної політики. Оскільки 

прогрес виконання заходів можна виміряти та зафіксувати, вони виконують роль індикаторів — показників 

стану реалізації завдань з виконання Угоди про асоціацію.

ОФІС ВІЦЕПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА З 
ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА 
ЄВРОАНТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
УКРАЇНИ

УРЯДОВИЙ ОФІС 
КООРДИНАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
ТА ЄВРОАНТЛАНТИЧНОЇ 
ІНТЕГРАЦІЇ 

Дана публікація підготована за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Зміст публікації не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу

та є виключно відповідальністю Урядового офісу координації

європейської та євроатлантичної інтеграції.
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2019 рік став знаковим, адже вперше Уряд, 

визначаючи євроінтеграцію наскрізним завданням 

реформування країни та присвячуючи європейсь-

кій та євроатлантичній інтеграції розділ у програмі 

діяльності, поставив собі за мету досягнути Ко-

пенгагенських критеріїв членства у ЄС.

Такий підхід дає можливість не лише практично 

реалізувати політичну асоціацію і економічну інте-

грацію України і ЄС у рамках асоціації, але також і 

стратегічний курс держави на набуття повноправ-

ного членства України в Європейському Союзі.

Більше того, і Програма Уряду, і виконання Уго-

ди про асоціацію виконуються у контексті Цілей 

сталого розвитку, як всеосяжного і орієнтованого 

на інтереси людини пакету цілей та завдань, що у 

зрівноважений та комплексний спосіб забезпечу-

ють сталий розвиток у трьох його вимірах – еко-

номічному, соціальному та екологічному. 

Саме ці три складові – Угода про асоціацію, Ко-

пенгагенські критерії та Цілі сталого розвитку – є 

надійним дороговказом успішного довгостроко-

вого розвитку України, забезпечення добробуту та 

процвітання усіх громадян. 

У листопаді 2019 року проведено євроінтегра-

ційне засідання Уряду, на якому підбито підсумки 

роботи та визначено пріоритети - такі засідання 

стануть традиційними. Зокрема на першому за-

сіданні було оновлено План заходів з виконання 

Угоди про асоціацію. Оновлений план відображає 

наші інтеграційні цілі та завдання, спрямований на 

практичну реалізацію рішень, прийнятих двосто-

ронніми органами асоціації за останні три роки, 

актуалізує та доповнює заходи у всіх сферах.

Євроінтеграція стала вперше в Україні про-

зорою, вимірюваною та підзвітною державною 

політикою. Рішенням Уряду «Пульс Угоди» —  

інструмент планування, моніторингу та оцінки 

результативності виконання Угоди про асоціацію 

— став публічним. Тепер кожен громадянин може 

дізнатися як виконується Угода про асоціацію.

У 2019 році ми запровадили концептуально 

новий інструмент для регіонального виміру єв-

роінтеграційної політики. Зокрема розпочався 

процес створення євроінтеграційних офісів у ре-

гіонах, які покращать доступ громадян на місцях 

до інформації про нові можливості, що відкрива-

ються у рамках співробітництва з ЄС, дозволять 

максимально залучити їх до освітніх, наукових, 

культурних, ділових проектів та програм. Першим 

етапом стало започаткування пілотного проекту 

зі створення Офісу євроінтеграції у м. Херсон на 

базі Агенції регіонального розвитку. До 2024 року 

заплановано поширити географію євроінтегра-

ційних офісів на інші регіони України, передусім 

східні.  

Відчутно посилено взаємодію між Кабінетом 

Міністрів і Верховною Радою. У листопаді 2019 

року створено спільну Парламентсько-Урядову 

платформу. Постійно оновлюється Урядово-Пар-

ламентська «дорожня карта», що включає список 

пріоритетних євроінтеграційних законопроектів 

для розгляду у парламенті.

Така спільна нормотворча робота Уряду та 

Верховної Ради України вже дозволила ухвалити 

понад 30 основоположних євроінтеграційних за-

конів.

Це зрушило процес реформ та забезпечило 

результат у багатьох сферах.

ДМИТРО КУЛЕБА
ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
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Зокрема завдяки законодавчим змінам відбу-

лось довгоочікуване створення Вищого антико-

рупційного суду, перезавантаження НАЗК (якому 

надано доступ до усіх необхідних реєстрів), по-

вернення кримінальної відповідальності за неза-

конне збагачення, а також ухвалення Виборчого 

кодексу як позитивного кроку на шляху до гар-

монізації виборчого законодавства.

Для захисту прав громадян врегульовано ме-

ханізм оперативного реагування на порушення, 

пов’язані з неякісними фінансовими послугами. 

Завдяки змінам до законів щодо вдосконален-

ня освітньої діяльності впроваджено європейські 

практики у вищій освіті, серед іншого - обов’яз-

кову акредитацію освітніх програм, відкликання 

диплому за плагіат, дуальну форму здобуття вищої 

освіти, ширші можливості для міждисциплінар-

них програм, ключові показники ефективності для 

контрактів з ректорами, розширення простору для 

застосування технологій ЗНО тощо.

У сфері інтелектуальної власності – вдоско-

налено правову охорону географічних зазначень, 

спрощено умови отримання і захисту права влас-

ності на компонування мікросхем як для великих 

компаній, так і для простих громадян. Завдяки но-

вому рівню захисту інтелектуальної власності, яка 

перетинає кордони України, фальшиві товари, що 

наносять шкоду виробникам та економіці, будуть 

зупинятись на кордоні.

У сфері публічних закупівель прийняті законо-

давчі зміни передбачають подальше впроваджен-

ня стандартів ЄС у цій сфері. 

Відбулись також зрушення у сфері енергети-

ки. Урядом запроваджено конкурентні умови ви-

робництва електричної енергії з альтернативних 

джерел та механізм розподілу квот підтримки. Від-

булася одна із ключових реформ в енергетичній 

галузі — відтепер Україна повністю синхронізова-

на з Європою у режимі роботи газового ринку. За-

вершено реформування (анбандлінг) НАК «Нафто-

газ України» та створення незалежного оператора 

газотранспортної системи. 

Україна продовжує виконання умов інтеграції 

в енергетичний ринок ЄС. У 2019 році оновле-

но Додаток XXVII до Угоди про асоціацію у сфері 

енергетики, який стосується посилення систе-

ми моніторингу, а також погоджено зі Стороною 

ЄС керівні настанови щодо імплементації вказа-

ного Додатку. Середньостроковим пріоритетом  

Уряду - є приєднання до системи ENTSO-E.

У сфері енергоефективності реалізуються ме-

ханізми стимулювання енергоефективних заходів, 

стартувала робота Фонду енергоефективності, 

реалізується відповідний Національний план дій з 

енергоефективності.

За майже відсутнього прогресу у попередні 

роки вдалося зрушити з місця і реалізувати перед-

бачені заходи у сфері оподаткування, налагоджено 

співробітництво та координацію з Європейським 

бюро з боротьби з шахрайством (OLAF). Значного 

прогресу досягнуто в сфері реформування сільсь-

кого господарства, рибальства, відбувається лібе-

ралізація умов заснування підприємницької діяль-

ності й торгівлі послугами.

Разом з тим, сфери транспорту та фінансів по-

требують посиленої уваги та прискорення вико-

нання зобов’язань. 

Звичайно, досягнення цих результатів було б 

неможливим без політичної волі, активної участі 

громадськості та бізнесу, а також без підтримки 

наших європейських партнерів. 

Завдяки допомозі ЄС та його держав-членів ре-

алізуються сотні проектів розвитку транспортної 

інфраструктури, житлово-комунального госпо-

дарства,  підтримки малого і середнього бізнесу, 

енергоефективності тощо. 

Загальний обсяг фінансової та кредитної під-

тримки з боку ЄС у звітному році склав 1,5 млрд 

євро. Загальний обсяг міжнародної технічної до-

помоги на кінець 2019 року склав 385,7 млн євро.

Після запровадження зони вільної торгівлі  

товарообіг із ЄС постійно збільшується, і на сьо-

годні ЄС є найбільшим торговельним партнером 

України, на якого припадає 41,3 % від загально-

го обсягу зовнішньої торгівлі товарами. Україна  

виходить на ринок ЄС з новими товарами, серед 

яких все більшу частку починають займати товари 

з високим ступенем обробки. 

Зростають обсяги безмитного експорту в 

рамках тарифних квот. У 2019 році українські ек-

спортери використали 32 з 40 тарифних квот. 

Лібералізація торговельного режиму з ЄС та-
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кож має наслідком зростання кількості українсь-

ких компаній, які здійснюють експорт товарів до 

держав-членів ЄС. У 2019 році 14 545 компаній  

постачали свою продукцію до єдиного  

європейського ринку. Збільшується кількість 

орієнтованих на Європу експортерів, які от-

римали статус уповноваженого експортера та 

можуть експортувати до ЄС без оформлення  

сертифікату EUR.1. На сьогодні таких підприємств 

вже 251.

Також на законодавчому рівні було запро-

ваджено інститут авторизованого економічного 

оператора, прийнято закон про режим спільного 

транзиту та запровадження національної елек-

тронної транзитної системи, розпочалось впро-

вадження програмного забезпечення для старту 

системи NCTS в Україні.

Поступ євроінтеграційних реформ знайшов 

схвальну підтримку ЄС на липневому 21-му Саміті 

Україна — ЄС в Києві, п’ятому засіданні Комітету 

асоціації в листопаді 2019 року та шостому за-

сіданні Ради асоціації у січні 2020 року, а також у 

звіті Європейської Комісії щодо імплементації Уго-

ди про асоціацію. 

Наш порядок денний з ЄС стає все більш наси-

ченим. 

Було визначено пріоритетною на 2020 рік ін-

теграцію у таких секторах як цифрова економіка, 

сприяння торгівлі, митне співробітництво та 

юстиція і внутрішні справи, а також подальші кро-

ки у сфері технічного регулювання. Відзначено 

важливість імплементації реформ та співпраці в 

енергетичному секторі, щодо створення спільно-

го авіаційного простору, декарбонізації та захисту 

довкілля.

Україна і ЄС домовилися в рамках «Європей-

ської зеленої угоди» об’єднати «екологічні поряд-

ки денні», що дасть змогу спільно працювати над 

екологічними викликами, які стоять перед люд-

ством. Україна вже працює у цій сфері і започатку-

вала міжвідомчу робочу групу.

Досягнуто рішення щодо початку роботи попе-

редньої експертної місії у рамках початку перего-

ворів щодо підписання Угоди про оцінку відповід-

ності та прийняття промислової продукції (Угода 

ACAA) у трьох пріоритетних секторах — т. зв. «про-

мисловий безвіз». 

Ми почали обговорення зі Стороною ЄС мож-

ливих форм спільного моніторингу імплементації 

поглибленої та всеохоплюючої зони вільної тор-

гівлі з метою подальшого зваженого перегляду її 

параметрів на користь обох Сторін.

Посилена також робота щодо інтеграції Украї-

ни в цифровий ринок ЄС, триває робота експерт-

ної місії ЄС з оцінки національного законодавства 

та інституційної спроможності. Це важливий фор-

мальний етап, що дасть змогу сформувати прак-

тичний план дій.

Працюємо над посиленням взаємодії у сфері 

свободи, безпеки та юстиції. Зокрема планується уз-

годити новий порядок денний асоціації у цій сфері. 

Важливим процесом, враховуючи досягнутий 

прогрес, є оновлення додатків до Угоди про асо-

ціацію, де це необхідно. Триває спільне з ЄС опра-

цювання нових додатків.

Звичайно далеко не всі результати є позитивни-

ми, і прогрес часто означає ще більше викликів і 

завдань попереду. Недостатня інституційна спро-

можність органів влади заважає реалізовувати 

потенціал євроінтеграційного курсу в повному 

обсязі, правильно визначати послідовність кроків, 

прораховувати способи досягнення завдань, шу-

кати необхідні рішення для заінтересованих сторін, 

щоб сповна скористатись усіма перевагами. 

Намагання винайти велосипед там, де можна 

спокійно проїхатися електрокаром – клопіт, яко-

му треба давати раду щодня задля того, щоб євро-

пейська інтеграція України працювала на користь 

усіх громадян, які мають право бути рівноправни-

ми мешканцями спільного європейського політич-

ного, правового та економічного простору. Але 

разом з нашим партнерами в ЄС ми обов’язково 

впораємося з цим й іншими викликами.

‘‘
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Інформаційно-аналітичну систему моніторин-

гу виконання Угоди про асоціацію «Пульс Угоди» 

запроваджено Урядом у 2017 році. 

20.11.2019 під час проведення «євроін-

теграційного» засідання Уряду систему від-

крито для вільного доступу за посиланням  

http://pulse.eu-ua.org.

«Пульс Угоди» передбачає сумарно близько 8 

тис. заходів, розподілених у межах 2 тис. завдань. 

У процесі здійснення моніторингу виконання Уго-

ди кожному заходу присвоюється статус «вико-

нано» або «не виконано». Стан виконання заходів 

простежується за головними виконавцями — від-

повідними органами влади, що дає можливість 

зрозуміти, від кого в конкретний момент залежить 

виконання відповідного зобов’язання. 

У Звіті представлено два типи показників: вико-

нання зобов’язань зі строком виконання до 2019 

року (поточний прогрес) та загальний прогрес ви-

конання зобов’язань зі строком до 2024 року.

Поточний прогрес обчислюється у відсотках та 

показує частку виконаних заходів у межах кожного 

року, як загалом, так і в розрізі 24 сфер. Він відо-

бражає яка частка заходів від тих, що заплановані 

на рік, виконана станом на дату проведення оцін-

ки. 

Загальний прогрес показує динаміку виконання 

Угоди протягом строку дії, починаючи з тимчасо-

вого застосування окремих положень у 2014 році, 

та відображає відсоткове відношення виконаних 

заходів від загальної кількості усіх заходів, необхід-

них для імплементації Угоди.

Розраховані за вказаною методологією відсот-

кові показники дають загальне уявлення про про-

грес у виконанні Угоди та інших завдань у сфері єв-

роінтеграції. Наведені відсотки не повною мірою 

можуть відображати оцінку практичного засто-

сування наближеного законодавства, його якість 

і наслідки, різні за комплексністю та складністю 

завдання. Для отримання повної та змістовної ін-

формації у кожній сфері необхідно ознайомитись 

із секторальною частиною звіту, звітами органів 

влади, у тому числі звітами про виконання Програ-

ми діяльності Уряду тощо. 

Прогрес виконання Угоди про 
асоціацію

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА «ПУЛЬС УГОДИ»

%
24 сфери прогресу виконання Угоди
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За 2019 рік поточний прогрес виконання Угоди 

про асоціацію з боку Кабінету Міністрів України, 

Верховної Ради України, інших заінтересованих 

органів державної влади склав 37 % від заплано-

ваного протягом року обсягу реалізації завдань. 

Кабінетом Міністрів України було виконано 53 % 

завдань, передбачених планом заходів на 2019 рік, 

Верховною Радою України — 12 % завдань, інші ор-

гани державної влади виконали 21 % завдань.

Протягом 2019 року було виконано 100 % 

завдань у сферах «Політичний діалог, національ-

на безпека та оборона», «Освіта, навчання та мо-

лодь», «Фінансове співробітництво та боротьба 

з шахрайством», а також «Соціальна політика та 

трудові відносини». 

Не вдалося досягти помітного прогресу у сфе-

рах «Статистика та обмін інформацією», «Управ-

ління державними фінансами» та «Захист прав 

споживачів».

У трьох сферах («Інтелектуальна власність», 

«Митні питання» та «Громадське здоров’я») не 

було завдань, строк виконання яких припадав би 

на 2019 рік.

ПОТОЧНИЙ ПРОГРЕС ВИКОНАННЯ УГОДИ ЗА 2019 РІК

100%

0%

Прогрес виконання Угоди про асоціацію у 2019 році

ВЕРХОВНОЮ
РАДОЮ
УКРАЇНИ

КАБІНЕТОМ
МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ

ІНШІ ОРГАНИ
ДЕРЖАВНОЇ

ВЛАДИ

53% 21%12%

37%

2019
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28%

73% 54%

100%

50%

100%

43%

14%

100%

65%

19%

0%

0%61%

0%

63%

64%

87%

16%

28%

100%

Енергетика

Підприємництво Оподаткування

Освіта, молодь, навчання

Наука, техноголії та
інновації, космос

Соціальна політика та
трудові відносини

Санітарні та
фітосанітарні заходи

ЮСБ, права людини

Політичний діалог, 
нацбезпека і оборона

Гуманітарна політика

Фінансовий сектор

Статистика та 
обмін інформацією

Управління державними 
фінансами

Енергоефективність та ЖКГ

Захист прав споживачів

Технічні бар’єри в торгівлі

Сільське господарство

Державні закупівлі

Транспорт, транспортна
інфраструктура, поштові та 

кур’єрські послуги

Навколишнє природне 
середовище та цивільний захист

Фінансове співробітництво 
та боротьба з шахрайством

ПРОГРЕС ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ У 2019 РОЦІ 
ПО СФЕРАХ
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Станом на 01.01.2020 загальний прогрес виконан-

ня Угоди про асоціацію за 2014—2024 роки склав 

43 %. 

Найбільшого прогресу за весь час імплемен-

тації Угоди про асоціацію досягнуто у сферах 

«Політичний діалог, національна безпека та обо-

рона» — 86 %, «Юстиція, свобода, безпека, пра-

ва людини» — 82 %, «Державні закупівлі» — 80 %, 

«Технічні бар’єри у торгівлі» — 79 %, «Підприємни-

цтво» — 76 %.

Разом з тим, є сфери, у яких Україна відстає від 

графіку виконання своїх зобов’язань за Угодою 

про асоціацію: «Транспорт, транспортна інфра-

структура, поштові та кур’єрські послуги» — 19 %, 

«Фінансовий сектор» — 22 %, «Енергетика» — 29 %. 

Політичний діалог, національна безпека та оборона

Юстиція, свобода, безпека, права людини

Державні закупівлі

Технічні бар'єри у торгівлі

Підприємництво

Трансп., трансп. інфрастр., поштові та кур'єрські послуги

Фінансовий сектор

Енергетика

86%

82%

80%

79%

76%

19%

22%

29%

ЗАГАЛЬНИЙ ПРОГРЕС ВИКОНАННЯ УГОДИ ЗА 2014—2024 
РОКИ

ВЕРХОВНОЮ
РАДОЮ
УКРАЇНИ

КАБІНЕТОМ
МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ

ІНШІ ОРГАНИ
ДЕРЖАВНОЇ

ВЛАДИ

46% 25%34%

2014-2024

43%

Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію
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ЗАГАЛЬНИЙ ПРОГРЕС ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ 
ПО СФЕРАХ

29%

76% 53%

61%

35%

35%

52%

82%

86%

62%

22%

56%

68%54%

42%

79%

34%

80%

19%

46%

24%

34% 42% 21%

Енергетика

Підприємництво Оподаткування

Освіта, молодь, навчання

Наука, техноголії та
інновації, космос

Соціальна політика та
трудові відносини

Санітарні та
фітосанітарні заходи

ЮСБ, права людини

Політичний діалог, 
нацбезпека і оборона

Гуманітарна політика

Фінансовий сектор

Статистика та 
обмін інформацією

Управління державними 
фінансами

Енергоефективність та ЖКГ

Захист прав споживачів

Технічні бар’єри в торгівлі

Сільське господарство

Державні закупівлі

Транспорт, транспортна
інфраструктура, поштові та 

кур’єрські послуги

Навколишнє природне 
середовище та цивільний захист

Фінансове співробітництво 
та боротьба з шахрайством

Громадське здоров’я Митні питання Інтелектуальна власність
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ДИНАМІКА КІЛЬКОСТІ ЗАХОДІВ ТА ЇХ ВИКОНАННЯ ПО 
РОКАХ

Кількість заходів з виконання Угоди про асоціацію та % їх виконання по роках

2014           2015           2016           2017           2018           2019           2020

94%

94%

79%
60%

59%

37%

21%

Показник виконання заходів, запланованих на 2020 рік, наведено станом на 30.01.2020.
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5-те засідання Комітету асоціації між 
Україною та ЄС (05.11.2019, м. Брюссель)

Основні результати: 

• визначено п’ять поточних пріоритетів інтеграції 

між Україною та ЄС:

 - секторальна інтеграція (посилення співпраці у 

сфері ЮСБ, інтеграція до цифрового та енерге-

тичного ринків ЄС, спрощення митних процедур 

у торгівлі з ЄС);

 - подолання наслідків зміни клімату та енергое-

фективність;

 - приведення положень Угоди про асоціацію у 

відповідність із реальним зростанням товаро- 

обігу між Україною та ЄС (у т. ч. шляхом перегляду 

тарифів, безмитних квот та укладання Угоди про 

оцінку відповідності та прийнятність промислової 

продукції (Угода АСАА));

 - «децентралізація» (регіональний вимір) євро-

пейської інтеграції;

 - відновлення інфраструктури Донбасу.

• Українська Сторона зробила запит про взаємне 

визнання електронних довірчих послуг між Украї-

ною та ЄС;

• Українська Сторона запропонувала Стороні ЄС 

започаткувати неформальний переговорний про-

цес стосовно перегляду Угоди про асоціацію з ме-

тою подальшої лібералізації тарифних та нетариф-

них заходів у сфері торгівлі.

 

Відповідно до Розділу VII Угоди про асоціацію, на регулярній основі Сторони проводять засідання 

двосторонніх органів асоціації між Україною та ЄС. 

ДВОСТОРОННІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНА — ЄС

5-те засідання Підкомітету з питань 
свободи, безпеки та юстиції Комітету 
асоціації між Україною та ЄС (22.03.2019, 
м. Київ)

Основні результати: 

• Сторони домовилися продовжувати роботу 

щодо тексту Нового порядку денного між Украї-

ною та ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки; 

• обговорено питання впровадження стратегії ре-

формування сектору юстиції в Україні, правового 

співробітництва між Україною та ЄС, захисту да-

них, а також запобігання та боротьби з організова-

ною злочинністю. 

Підкомітет з питань економіки та іншого 
галузевого співробітництва Комітету 
асоціації між Україною та ЄС

Підкомітет працює за кластерним принципом:

• 5-те засідання Кластера 1 (макроекономічне 

співробітництво, управління державними фінан-

сами: бюджетна політика, внутрішній контроль 

та зовнішній аудит, статистика, облік і аудит, бо-

ротьба із шахрайством), 27.09.2019, м. Київ

 - Основні результати: продовжено роботу у на-

прямку поширення у майбутньому на Україну 

режиму внутрішнього ринку ЄС, що дозволить 

торгівлю фінансовими послугами та надання 

фінансових послуг українськими компаніями на 

ринку ЄС без будь-яких обмежень. 

РОЗДІЛ І
Діяльність двосторонніх органів
асоціації та діалог високого рівня 
між Україною та ЄС
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• 3-те засідання Кластера 2 (промислова та під-

приємницька політика, гірнича справа і мета-

лургія, туризм, космос, законодавство про то-

вариства та корпоративне управління, захист 

прав споживачів, оподаткування), 14.03.2019, м. 

Брюссель

 - Основні результати: обговорено можливість ак-

тивізації співпраці між Сторонами під час реаліза-

ції Плану заходів з виконання Стратегії розвитку 

малого і середнього підприємництва в Україні на 

період до 2020 року, стан переговорів з підготов-

ки Угоди між Україною та ЄС щодо розширення 

європейської супутникової навігаційної системи 

EGNOS на територію України, стан реалізації Уго-

ди про співробітництво в галузі доступу до даних, 

а також використання даних супутників «Sentinel» 

програми «Copernicus».

• 5-те засідання Кластера 3 (співробітництво у 

сфері енергетики, включаючи ядерні питання, 

навколишнє природне середовище, включаючи 

зміну клімату та цивільний захист, транспорт), 

30-31.10.2019, м. Київ

 - Основні результати: погоджено зі Стороною 

ЄС текст керівних настанов щодо імплементації 

оновленого Додатку XXVII до Угоди про асоціа-

цію у сфері енергетики, обговорено перспективи 

приєднання України до нової ініціативи ЄС «Євро-

пейська зелена угода» («European Green Deal»), а 

також початок оновлення Додатку XXX та Додатку 

XXXI до Угоди про асоціацію у сфері довкілля. 

• 4-те засідання Кластера 4 (наука та техноло-

гії, інформаційне суспільство, аудіовізуальна 

політика, освіта, навчання та молодь, культура, 

співробітництво у галузі спорту та фізичної куль-

тури), 17.05.2019, м. Київ

 - Основні результати: обговорено прогрес  

співпраці Сторін у рамках програм ЄС «Erasmus+», 

«EU4Skills: Кращі навички для сучасної Украї-

ни», «Український пакт заради молоді — 2020», 

«Creative Europe» та «Horizon 2020», а також мож-

ливості відкриття в Україні для державних служ-

бовців курсів Коледжу Європи та Європейської 

школи Східного партнерства.

• 4-те засідання Кластера 5 (сільське господар-

ство та розвиток сільських районів, рибаль-

ство та морська політика, Дунайський регіон,  

транскордонне та регіональне співробітництво), 

16.05.2019, м. Київ

 - Основні результати: 

• обговорено прогрес у реалізації Україною Стра-

тегії аграрного та сільського розвитку до 2020 

року, реалізацію Державної стратегії регіональ-

ного розвитку 2020 та використання Державного 

фонду регіонального розвитку, а також питання 

впровадження смарт-спеціалізації в Україні;

• Українською Стороною наголошено на необхід-

ності визнання в ЄС еквівалентності системи сер-

тифікації насіння, яке виробляється в Україні; 

• обговорено перспективи виходу на європейсь-

кий ринок української картоплі та збільшення кво-

ти на вилов калкана в басейні Чорного моря.

• 4-те засідання Кластера 6 (співробітництво в 

галузі зайнятості, соціальної політики та рівних 

можливостей, охорона здоров’я), 11.06.2019, м. 

Брюссель

 - Основні результати: 

 - Сторони погодились із необхідністю найскорі-

шого прийняття нового Трудового кодексу України 

та приєднання України до Протоколу про ліквіда-

цію незаконної торгівлі тютюновими виробами;

 - Українською Стороною наголошено на важли-

вості оновлення додатків до Угоди про асоціацію у 

відповідності до діючих на сьогоднішній день актів 

права ЄС у сфері соціальної політики та охорони 

здоров’я.
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4-те засідання Комітету асоціації між 
Україною та ЄС у торговельному складі 
(18—19.11.2019, м. Брюссель), далі — КАТС

Основні результати: 

• домовлено щодо проведення у І кв. 2020 року 

попередньої оціночної місії ЄС, передбаченої До-

рожньою картою заходів щодо підписання Угоди 

АСАА;

• узгоджено план впровадження нового законо-

давства щодо імплементації конвенцій про спіль-

ну транзитну процедуру та спрощення формаль-

ностей у торгівлі товарами, у т. ч. функціонування 

авторизованих економічних операторів;

• схвалено оновлену Всеохоплюючу стратегію 

у сфері санітарних та фітосанітарних заходів, що 

оновить Додаток V до Угоди про асоціацію;

• домовлено про здійснення моніторингу законо-

давства у сфері інтелектуальної власності;

• узгоджено подальші спільні кроки, спрямовані на 

надання Сторонами режиму внутрішнього ринку у 

сфері фінансових послуг, телекомунікацій, кур’єр-

ських та поштових послуг, морського транспорту 

(оновлення певних додатків до Угоди про асоціа-

цію, подання таблиць);

• ініційовано питання підписання Угоди щодо 

взаємного визнання довірчих послуг;

• ініційовано розгляд питання започаткування не-

офіційного переговорного процесу щодо онов-

лення та еволюції Угоди про асоціацію, зокрема у 

частині поглибленої та всеохоплюючої зони віль-

ної торгівлі між Україною та ЄС.

25.03.2019 у рамках письмової процедури 

прийнято Рішення № 1/2019 КАТС «Про створен-

ня списку арбітрів, передбаченого статтею 323(1) 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сто-

рони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми держа-

вами-членами, з іншої сторони».

3-те засідання Підкомітету КАТС з питань 
географічних зазначень (15.05.2019, м. 
Київ)

Основні результати:

• домовлено активізувати роботу з удосконален-

ня законодавства у сфері правової охорони гео-

графічних зазначень (ГЗ) в Україні у відповідності 

до норм і правил ЄС;

• вирішено продовжити опрацювання переліку 

нових ГЗ ЄС відповідно до Угоди про асоціацію, 

з урахуванням позиції Української Сторони щодо 

забезпечення синхронності взяття під охорону ГЗ 

України;

• Українська Сторона зобов’язалась розглянути 

перегляди описів до ГЗ, надіслані Стороною ЄС, 

для забезпечення охорони українських ГЗ в ЄС;

• відзначено необхідність сприяння реалізації про-

екту ЄС «Підтримка розвитку системи географіч-

них зазначень в Україні».

3-те засідання Підкомітету КАТС з питань 
митного співробітництва (11.07.2019, м. 
Київ)

Основні результати: 

• розпочато роботу з підготовки технічних  

специфікацій стосовно запровадження в Україні 

Нової комп’ютеризованої транзитної системи 

(NCTS) у рамках програми Підтримки державного 

управління фінансами для України (EU4PFM);

• Сторону ЄС поінформовано про початок про-

цедури повернення невикористаних коштів 

у рамках реалізації великомасштабних інфра-

структурних проектів Програм прикордонного  

співробітництва Європейського інструменту 

сусідства і партнерства 2007—2013 років;

• Стороною ЄС презентовано своє бачення щодо 

оновленої редакції Додатку ХV «Наближення мит-

ного законодавства» до Угоди про асоціацію;

• Українською Стороною зазначено, що надваж-

ливий для митного співробітництва Україна — ЄС 

проект Закону України «Про режим спільного 

транзиту» № 9532 від 06.06.2019 успішно прой-

шов І читання у Верховній Раді України;
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• досягнуто взаєморозуміння, що питання набли-

ження законодавства України до Митного кодексу 

ЄС в аспектах, які виходять за рамки митної сфери 

і потребуватимуть внесення змін до законодав-

ства (наприклад, у банківській сфері),  потребує 

подальшого та більш детального обговорення 

Сторонами.

4-те засідання Підкомітету КАТС 
з управління санітарними та 
фітосанітарними заходами (18.11.2019, м. 
Брюссель) 

Основні результати: 

• обговорено питання впровадження системних 

галузевих реформ у сфері санітарно-фітосанітар-

них заходів (СФЗ) в Україні;

• Сторони підписали рішення Підкомітету сто-

совно схвалення Всеохоплюючої Стратегії СФЗ, 

яке оновлює Додаток V «Всеохоплююча стратегія 

імплементації Глави IV (санітарні та фітосанітарні 

заходи)» Угоди про асоціацію;

• досягнуто домовленості якомога швидше завер-

шити процедуру аудиту 2015-7641 щодо визнання 

ЄС еквівалентності системи офіційного контролю 

та сертифікації насіння зернових культур в Україні з 

метою отримання дозволу ЄС на експорт насіння 

зернових культур українського походження;

• обговорено можливість розгляду Українською 

Стороною питання продовження перехідного 

періоду у контексті імпорту з ЄС до України м’яса 

птиці механічного обвалювання.

4-те засідання Підкомітету КАТС з питань 
торгівлі та сталого розвитку (06.11.2019, 
м. Брюссель)

Основні результати: 

• Сторону ЄС поінформовано про актуальну си-

туацію у сферах зайнятості та відновлюваної енер-

гетики України;

• Сторонами досягнуто домовленості щодо по-

дальших кроків з прийняття рішення Підкомітету 

про створення списку експертів з питань торгівлі 

та сталого розвитку, що передбачено Угодою про 

асоціацію.

17-те засідання Діалогу з права 
інтелектуальної власності Україна — ЄС 
(26.06.2019, м. Київ)

Основні результати: обговорено прогрес у ре-

формуванні Україною системи захисту права 

власності, останні законодавчі ініціативи із за-

хисту інтелектуальної власності в Україні та ЄС, 

прогрес Української Сторони у захисті автор-

ського права в Інтернеті та боротьбу з інтер-

нет-піратством, поточний стан імплементації 

положень Угоди про асоціацію щодо захисту 

фармацевтичних патентів, торговельних марок 

та даних (regulatory data protection).

5-те засідання Діалогу з прав людини між 
Україною та ЄС (21.03.2019, м. Київ)

Основні результати: 

• обговорено прогрес у виконанні Національ-

ної стратегії та плану дій у сфері прав людини на 

період до 2020 року, поточну ситуацію з правами 

людини на тимчасово окупованих територіях АР 

Крим та м. Севастополь і в окремих районах До-

нецької та Луганської областей; 

• підкреслено принципову позицію Сторони ЄС 

щодо невизнання незаконної окупації АР Крим та 

м. Севастополь;

• обговорено питання забезпечення фундамен-

тальних свобод, а також недискримінації та забез-

печення прав національних меншин в Україні. 
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6-те засідання Ради асоціації між 
Україною та ЄС (28.01.2020, м. Брюссель)

Основні результати: 

• готовність продовжувати поглиблення еко-

номічної інтеграції і регуляторної адаптації України 

з ЄС у таких секторах як цифрова економіка, спри-

яння торгівлі, митне співробітництво та юстиція і 

внутрішні справи;

• відзначення важливості оновлення Додатку XXVII 

до Угоди про асоціацію у сфері енергетики, а та-

кож необхідність його належної імплементації від-

повідно до погоджених зі Стороною ЄС керівних 

настанов;

• готовність працювати над оновленням інших до-

датків до Угоди про асоціацію, у разі потреби;

• визнання прагнень України до подальшої адап-

тації її національного законодавства з acquis ЄС 

у сфері цифрової економіки та готовності ЄС до 

подальшої підтримки цифрової трансформації 

України, зокрема за допомогою програми щодо 

електронного урядування та цифрової економіки;

• визнання прагнення України стати частиною Єв-

ропейської зеленої угоди, також Сторони погоди-

лися надалі співпрацювати у сфері декарбонізації 

та захисту навколишнього середовища;

• визнання важливості якнайшвидшого укладення 

Угоди про спільний авіаційний простір;

• у контексті початку переговорів щодо Угоди про 

оцінку відповідності та прийнятність промисло-

вої продукції (Угода АСАА), сторони підтвердили 

взаємне зобов’язання щодо проведення та на-

дання сприяння місії з попередньої оцінки стану 

української системи якості та адаптації національ-

ного законодавства до стандартів ЄС;

• відзначення важливості залучення регіонів Украї-

ни та кроків Української Сторони, спрямованих на 

відкриття офісів євроінтеграції, завданням яких є 

підтримка зв’язків регіонів з ЄС;

• відзначено сфери взаємного інтересу в сфері 

юстиції, свободи та безпеки (інтегроване управ-

ління кордонами, національні системи притулку 

та управління ідентифікацією на основі біометрич-

них засобів, протидія відмиванню коштів та фінан-

суванню тероризму, боротьба з організованою 

злочинністю та тяжкими міжнародними злочина-

ми), також Україна представила ЄС своє бачення 

Нового порядку денного Україна — ЄС у сфері 

юстиції, свободи та безпеки;

• підтверджено намір Сторін докладати спільних 

зусиль для забезпечення підтримки підготовки 

українських державних службовців у співпраці з 

Коледжем Європи в Натоліні (Польща).

ДІАЛОГ ВИСОКОГО РІВНЯ УКРАЇНА — ЄС
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21-й Саміт між Україною та ЄС (08.07.2019, 
м. Київ)

Основні результати: 

• підкреслено вагому і непохитну підтримку Украї-

ни Європейським Союзом у взаємозв’язку з ефек-

тивною реалізацією реформ і заходів у відповідних 

сферах;

• визнано значний прогрес, досягнутий Україною 

у процесі імплементації реформ у таких сферах 

як охорона здоров’я, децентралізація, пенсійне 

забезпечення, державне управління, державні за-

купівлі, що є необхідним як для задоволення по-

треб громадян України, так і для посилення стій-

кості України до зовнішніх викликів;

• відзначено важливість використання потенціа-

лу Угоди про асоціацію та підкреслено важливість 

продовження виконання Україною своїх зобов’я-

зань;

• відзначено успіх ПВЗВТ, яка, від початку засто-

сування у січні 2016 року, сприяла збільшенню 

двосторонніх торговельних потоків на майже 50 %;

• підкреслено спільне зобов’язання щодо розши-

рення та поглиблення співпраці, що ґрунтується 

на принципах диференціації, інклюзивності та обу-

мовленості;

• закріплено очікування на подальше посилен-

ня економічної інтеграції та регуляторного збли-

ження у сферах цифрової економіки, сприяння 

торгівлі, митного співробітництва та юстиції і  

внутрішніх справ у рамках Угоди про асоціацію.

Міністерське засідання країн Східного 
партнерства (13.05.2019, м. Брюссель)

2019-й став ювілейним 10-м роком для зовніш-

ньополітичної ініціативи ЄС «Східне партнерство» 

(СхП).

Міністерське засідання країн СхП ознамену-

вало початок діалогу між стейкхолдерами щодо 

майбутнього формату ініціативи. Вже у липні 2019 

року ЄС розпочав процедуру структурних кон-

сультацій щодо майбутнього СхП. 

Серед основних пропозицій Української Сто-

рони в рамках структурованих консультацій —  не-

обхідність вироблення нових стратегічних підходів 

до асоційованих країн (України, Грузії та Молдови), 

що імплементують угоди про асоціацію з ЄС, у т. 

ч. на основі принципів диференціації та «більше за 

більше». 

Також в якості пріоритетів запропоновано по-

кращення сполучення (interconnectivity) між Украї-

ною, ЄС та іншими країнами СхП з метою спри-

яння торгівлі, подальшого розвитку безпечних і 

стабільних транспортних зв’язків та підтримки 

міжлюдських контактів.

05.12.2019 на полях Міністерського засідання 

ОБСЄ передано Спільну заяву міністрів закордон-

них справ України, Грузії і Молдови з пропозиціями 

щодо подальшого розвитку СхП. Пропонується 

виокремлення асоційованих партнерів у рамках 

СхП, а також більш глибока секторальна інтеграція 

з ЄС у пріоритетних сферах. 

Результати структурованого діалогу щодо май-

бутнього СхП мають знайти своє відображення у 

заключній декларації Саміту СхП, що відбудеться у 

м. Загребі (Республіка Хорватія) у червні 2020 року.
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КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ПАРТНЕРСТВА

РОЗДІЛ ІІ
Допомога Україні з боку 
Європейського Союзу

За результатами реалізації програми сектораль-

ної бюджетної підтримки у сфері реформування 

державного управління у звітному періоді до бюд-

жету України перераховано 12,125 млн євро2.

У звітному періоді завершено виконання 12-

ти умов для отримання 2-го траншу IV програми 

макрофінансової допомоги ЄС, що дозволить за-

лучити 500 млн євро для зменшення зовнішньо-

го фінансового тиску на Україну, поліпшення її 

платіжного балансу та забезпечення бюджетних 

потреб3.

Бюджет інструментів безоплатної допомоги 

для України, наданих у 2019 році, становить 132,6 

млн євро.

У звітному періоді загальний портфель фінан-

сування, залученого в рамках кредитної та фінан-

сової допомоги з боку ЄС, склав 1,5 млрд євро1. 

Загальний бюджет зареєстрованих проектів між-

народної допомоги на кінець 2019 року склав 

385,7 млн євро.

€ 1,5
млрд

€ 385,7
млн

€
12,125

млн

€ 500
млн

€
132,6

млн

1 Інформація Урядового офісу за результатами аналізу інформації з відкритих джерел. У зазначеному показнику враховано: 1 млрд євро в рамках 

поточної програми макрофіну; 385,7 млн євро в рамках 187-ми проектів технічної допомоги; 135 млн євро — у рамках двох  програм секторальної 

бюджетної підтримки.
2 Угоду про фінансування програми "Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні" підписано 19.12.2016. За результатами 

виконання умов залучення до державного бюджету фінансової допомоги отримано 8 млн євро у 2017 році та 15,5 млн євро у 2018 році. Загальна сума 

фінансування програми становить до 90 млн євро.
3 Фінансові виплати обумовлені необхідністю виконання пакету заходів щодо реалізації структурних реформ та задовільними оцінками виконання 

програми з МВФ. Перший транш у сумі 500 млн євро отримано у грудні 2018 року.
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ПРОГРАМИ МІЖНАРОДНОЇ ДОПОМОГИ З БОКУ ЄС 2015 – 2019

Протягом періоду допомога надавалась в рамках Спеціальних заходів1 Програмний підхід

2015

EU SURE
55 + 40 млн. ЄВРО

U-LEAD з Європою
90 млн. ЄВРО

Програма технічного 
співробітництва
Technical Cooperation Facility
15 млн. ЄВРО

200 млн. ЄВРО

2016

Антикорупційна ініціатива 
ЄС в Україні
15 млн. ЄВРО

Підтримка комплексного 
реформування державного 
управління
Public Administration Reform
104 млн. ЄВРО

Підтримка реформ з розвит-
ку верховенства права в 
Україні PRAVO
52.5 млн. ЄВРО

Програма технічного 
співробітництва
Technical Cooperation Facility
28.5 млн. ЄВРО

200 млн. ЄВРО

2017

Підтримка ЄС для Сходу 
України
Support for the East
50 млн. ЄВРО

Програма технічного 
співробітництва
Technical Cooperation Facility
37 млн. ЄВРО

NIF – Local Current Lending
13 млн. ЄВРО

100 млн. ЄВРО

2018

Фінансування Фонду 
енергоефективності
Energy E¸ciency
50 млн. ЄВРО

Управління державними 
фінансами
Public Finance Management
55,5 млн. ЄВРО

Підтримка 
енергоефективності 
в Україні EE4U-II
54 млн. ЄВРО

Програма технічного 
співробітництва
Technical Cooperation Facility
37 млн. ЄВРО

Програма ЄС для навичок: 
кращі навички для сучасної 
України
EU4Skills: Better Skills for 
Modern Ukraine
58 млн. ЄВРО

Програми сприяння 
міжлюдським контактам: 
Будинок Європи»
People to People Contacts 
Programme: House of Europe
18 млн. ЄВРО

272,5 млн. ЄВРО

2019

Програма технічного 
співробітництва
Technical Cooperation Facility
44 млн. ЄВРО

U-LEAD з Європою
Фаза ІІ
40 млн. ЄВРО

Підтримка громадянського 
суспільства та культури
10 млн. ЄВРО

Антикорупційна ініціатива 
ЄС в Україні
Фаза ІІ
22,9 млн. ЄВРО

Підтримка ЄС для Сходу 
України
Support for the East
Додатковий компонент
10 млн. ЄВРО

Щорічна програми дій з 
ядерної безпеки
5,7 млн. ЄВРО

132,6 млн. ЄВРО

1 у зв’язку з політичною ситуацією в Україні, починаючи з 2014 року програмний підхід для України було тимчасово призупинено, ЄК застосовувався формат щорічних Спеціальних заходів (до 2017 року) у 
наданні допомоги ЄС, який, з урахуванням зовнішніх факторів, дозволяв оперативно реагувати на потреби України та планувати зовнішню допомогу для України.
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"УКРАЇНА — ПОЛЬЩА — БІЛОРУСЬ" 

53,9 МЛН ЄВРО

Завершено проведення всіх конкурсів. За ре-
зультатами конкурсів по чотирьох тематичних 
цілях програми «Спадщина», «Доступність», 
«Безпека» та «Кордони» відібрано до фінансу-
вання:
• 65 проектів на суму 113,23 млн євро (україн-
ські бенефіціари братимуть участь у 33 проектах 
та отримають фінансування 13,77 млн євро);
• 10 великих інфраструктурних проектів 
(українські бенефіціари братимуть участь у трьох 
проектах із загальною вартістю для України 16,03 
млн євро);
• 72 мікропроекти на суму 4,15 млн євро (55 
українських бенефіціарів візьмуть участь у 41 про-
екті та отримають фінансування на суму 1,23 млн 
євро).

Проекти будуть реалізовані у шести регіонах 
України (Львівській, Волинській, Закарпатській, 
Івано-Франківській, Тернопільській та Рівненській 
областях), на які розповсюджується програма.

Станом на 31.12.2019 загальна вартість проектів 
українських бенефіціарів-партнерів становить 
31,03 млн євро.

"БАСЕЙН ЧОРНОГО МОРЯ"

53,9 МЛН ЄВРО

Завершено проведення всіх конкурсів по двох 
тематичних цілях: «Сприяння бізнесу та під-
приємництву в Чорноморському басейні» та 
«Сприяння координації охорони навколишнього 
середовища та спільного скорочення морського 
сміття у Чорноморському басейні».

За результатами 1-го конкурсу регулярних про-
ектів відібрано до фінансування 24 проекти 
на загальну суму 18,6 млн євро (з них українсь-
кі апліканти братимуть участь у 13 проектах із 
фінансуванням на суму 1,7 млн євро).

За результатами 2-го конкурсу регулярних  
проектів затверджено перелік з 29 проектів,  
рекомендованих до фінансування, на загальну 
суму 23 млн євро (з них українські апліканти от-
римують фінансування 2,3 млн євро).

Проекти будуть реалізовуватись у Одеській, Ми-
колаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

Станом на 31.12.2019 загальна вартість проектів 
українських бенефіціарів-партнерів становить 4 
млн євро.

РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ ПРОГРАМ 
ПРИКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
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"БАСЕЙН ЧОРНОГО МОРЯ"

66 МЛН ЄВРО

Проведено 3 конкурси:
• Конкурс великих інфраструктурних проектів. 
ЄК схвалено 4 проекти:
 - підвищення безпеки населення шляхом 

управління надзвичайними ситуаціями - 6,7 млн 
євро (для України — 1,9 млн євро);
 - Чиста річка Дунай —  3,87 млн євро (для 

України — 2, 97 млн євро);
 - Регіональне співробітництво для запобіган-

ня і протидії транскордонній злочинності — 3,3 
млн (для України — 155 тис. євро);
 - Транскордонна інфраструктура охорони здо-

ров’я — 3,78 млн євро (для України — 1,78 млн євро). 

Завершено відбір проектів SOFT, проводиться 
контрактування.

Проведено конкурс проектів типу SOFT, прово-
диться контрактування 39 проектів на загальну 
суму 13,2 млн євро (з них Україна отримає 5,7 млн 
євро).

У рамках конкурсу проектів типу HARD продов-
жується робота комітету з їх оцінки.

У програмі беруть участь Закарпатська, Іва-
но-Франківська, Одеська, Чернівецька — основні, 
Вінницька, Тернопільська та Хмельницька область 
— додаткові.

Станом на 31.12.2019 загальна вартість проектів 
українських бенефіціарів-партнерів становить 
12,3 млн євро.

"УКРАЇНА — УГОРЩИНА — СЛОВАЧЧИНА —
РУМУНІЯ 2014—2020"
81,3 МЛН ЄВРО

Проведено два конкурси, за результатами яких 
відібрано до фінансування 33 проекти за участі 41 
партнера з України, з яких 12 головних партнерів, 
які мають отримати 15,87 млн євро.

На даний час триває проведення останнього 3 
конкурсу (термін проведення — до кінця лютого 
2020 року) з бюджетом 17,3 млн євро.

У програмі беруть участь Закарпатська, Іва-
но-Франківська — основні, Чернівецька область 
—  додаткова.

Станом на 31.12.2019 загальна вартість проектів 
українських бенефіціарів-партнерів становить 
15,87 млн євро.
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У всіх секторах увага приділяється наданню до-

помоги регіонам та населенню, що постраждали 

внаслідок конфлікту на сході України. Крім того, 

у реалізації завдань всіх пріоритетних секторів  

особливу роль відіграватимуть «наскрізні питан-

ня» та питання, пов’язані з досягненням 17 Цілей 

сталого розвитку та 86 національних завдань, які 

Україна адаптувала, беручи до уваги специфіку  

національного розвитку:

 -  заходи щодо зміцнення довіри, розбу-

дови миру;

 - забезпечення гендерної рівності та до-

тримання прав людини;

 - заходи у сфері захисту навколишнього 

середовища та запобігання зміні клімату, 

цифрової економіки, суспільства та молоді.

СЕКТОР 1 СЕКТОР 2

Зміцнення інституцій та належного управ-

ління, у тому числі у сфері забезпечення 

верховенства права та безпеки

Економічний розвиток та розвиток можли-

востей ринку, у тому числі розвиток 

приватного сектора та покращення 

бізнес-клімату

СЕКТОР 3 СЕКТОР 4

Покращення сполучення, енергоефектив-

ність, захист навколишнього середовища 

та запобігання зміні клімату

Мобільність та контакти між людьми, у 

тому числі впровадження більш ефективної 

соціальної політики

У 2019 році діючим програмним (стратегічним) 

документом Сторони ЄС щодо надання технічної 

допомоги Україні залишився Європейський ін-

струмент сусідства (ЄІС)4, метою якого є сприяння 

поглибленню політичного співробітництва, осно-

воположних демократичних принципів, активізації 

економічної інтеграції та зміцненню партнерства 

між ЄС та країнами-партнерами.

Формування пріоритетів допомоги  для Украї-

ни у 2018—2020 рр. здійснювалося і продовжує 

здійснюватися у рамках Стратегічної програми 

допомоги Сторони ЄС (Single Support Framework), 

яка визначає три ключові цілі підтримки України  

(зміцнення державного управління, зміцнення 

економіки та зміцнення суспільства) та чотири 

стратегічні сектори, які стосуються загальних на-

прямів реформ, для проведення яких надається 

допомога ЄС:

СТРАТЕГІЧНИЙ ВИМІР ПАРТНЕРСТВА

4 На період 2014—2020 років бюджет ЄІС складає 15,4 млрд євро для всіх 16 країн сусідства.
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У 2019 році Європейський Парламент прийняв 

законодавчу резолюцію щодо нової Багаторічної 

фінансової перспективи ЄС на 2021—2027 роки 

(БФП), яка визначає фінансування зовнішнього 

виміру діяльності ЄС на 2021—2027 роки5.

Нова БФП об’єднує більшість інструментів зов-

нішнього фінансування ЄС в один глобальний ін-

струмент під назвою «Сусідство, розвиток та між-

народне співробітництво» (NDICI). Таким чином, 

Європейський інструмент сусідства, в межах яко-

го відбувається фінансування Південного і Східно-

го партнерства, стане частиною NDICI.

Згідно з резолюцією, 7-річний бюджет нового 

фінансового інструменту складе 93,2 млрд євро, 

з яких 45 % коштів будуть спрямовані на підтримку 

кліматичних та екологічних цілей, а 22 млрд євро 

припадатиме на країни Європейської політики 

сусідства (ЄПС).

ПЕРСПЕКТИВИ ПАРТНЕРСТВА

5 European Parliament legislative resolution of 27 March 2019 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the 

Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument.

45%

€
93,2
млрд

€
22

млрд
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Імплементація Угоди про асоціацію у сфері 
«Політичний діалог, національна 
безпека та оборона» сприяє до-
сягненню Цілей сталого розвитку 
16 «Мир, справедливість та сильні 
інститути» та 17 “Партнерство за-
ради сталого розвитку”. 

Зокрема, виконання Угоди про 
асоціацію за 2019 рік сприяло ви-
конанню національного завдання 
16.7. «Підвищити ефективність ді-
яльності органів державної влади 
та місцевого самоврядування».

Зняття недоторканності

03.09.2019 прийнято Закон України «Про вне-
сення змін до статті 80 Конституції України (щодо 
недоторканності народних депутатів України)» № 
27-IX, що скасовує положення, за якими народним 
депутатам України гарантується депутатська не-
доторканність. 

Закон набув чинності 01.01.2020.

Свобода мирних зібрань

З метою унормування на законодавчому рівні 
питань щодо реалізації свободи мирних зібрань, 
23.10.2019 утворено робочу групу, яка здійснюва-
тиме підготовку проекту закону. 

Виборчий кодекс України

19.12.2019 Верховна Рада підтримала проект 
Виборчого кодексу України (реєстр. № 3112-1 від 
02.10.2015) із пропозиціями Президента України. 

Кодексом передбачена систематизація вибор-
чого законодавства шляхом зведення в єдиний 
нормативно-правовий акт, з метою уніфікованого 
законодавчого регулювання підготовки і прове-
дення виборів в Україні відповідно до Конституції 
України та рекомендацій міжнародних організацій. 
Крім того, прийняття Виборчого кодексу сприяло 
виконанню Угоди про асоціацію щодо гармонізації 
виборчого законодавства шляхом його кодифіка-
ції.

Виборчий кодекс (№ 396-IX від 19.12.2019) по-
чав діяти з 01.01.2020, за винятком кількох під-
пунктів перехідних положень, один із яких набере 
чинності з 01.07.2020. 

Реформа державного управління

У листопаді 2019 року постановою Уряду за-
тверджена нова редакція Типових вимог до осіб, 
які претендують на зайняття посад державної 
служби категорії «А».

У дослідну експлуатацію впроваджено інфор-
маційну систему управління людськими ресур-
сами (Human Resource Management Information 
System, HRMIS), що наразі функціонує в НАДС, 
Мінфіні та Мінцифри.

Ключові завдання на 2020 рік
• удосконалення системи державного експорт-
ного контролю шляхом внесення відповідних 
змін до Закону України «Про державний контроль 
за міжнародними передачами товарів військово-
го призначення та подвійного використання»;
• розроблення та прийняття законопроектів 
про засади адміністративно-територіального 
устрою України, а також щодо порядку утво-
рення, ліквідації районів, встановлення і зміни  
їхніх меж;
• реалізація Стратегії реформування державного 
управління України на період до 2021 року;

• законодавче закріплення гарантій свободи 

мирних зібрань.

РОЗДІЛ ІІІ:
Результати виконання Угоди про 
асоціацію у 2019 році

ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ТА ОБОРОНА

100%

Виконано у 2019 році
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Імплементація Угоди про асо-

ціацію у сфері «Юстиція, свобода, 

безпека та права людини» сприяє 

досягненню Цілей сталого розвит-

ку 5 “Гендерна рівність”, 10 “Скоро-

чення нерівності” та 16 «Мир, спра-

ведливість та сильні інститути».

Зокрема, виконання Угоди про 

асоціацію за 2019 рік сприяло ви-

конанню національних завдань  

16.3. “Підвищити рівень довіри до 

суду та забезпечити рівний доступ 

до правосуддя”, 16.6. ”Скоротити 

масштаби корупції» та 16.7 «Підви-

щити ефективність діяльності ор-

ганів державної влади та місцевого 

самоврядування”.

Боротьба з корупцією

05.09.2019 розпочав роботу Вищий антико-

рупційний суд (ВАКС). Президент України підписав 

Указ про призначення 38 суддів, серед яких суд-

ді загальної юрисдикції, адвокати, науковці. ВАКС 

складається з суду першої інстанції (27 суддів) та 

Апеляційної палати (11 суддів).

Верховною Радою України підтримано ряд зако-

нодавчих ініціатив Президента України, а саме 

прийнято закони:

• «Про внесення змін до деяких законодавчих ак-

тів України щодо вдосконалення окремих поло-

жень кримінального процесуального законодав-

ства» (№ 187-IX від 04.10.2019), який закріплює за 

НАБУ та ДБР право автономно здійснювати знят-

тя інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж (т. зв. «прослуховування»);

• «Про внесення змін до Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» та деяких законів 

України щодо діяльності органів суддівського 

врядування» (№ 193-IX від 16.10.2019), яким пе-

редбачається оновлення Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України (ВККСУ) за конкурсною 

процедурою;

• «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення ефективності 

інституційного механізму запобігання коруп-

ції» (№ 140-IX від 02.10.2019), завданням якого 

є заміна структури управління Національного 

агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), 

посилення спроможності та гарантій незалеж-

ності НАЗК;

• «Про внесення змін до Закону України «Про 

запобігання корупції» щодо викривачів корупції» 

(№ 198-IX від 17.10.2019), який розроблено з ме-

тою визначення правового статусу викривачів, 

встановлення прав, гарантій та механізмів захи-

сту таких осіб та прирівняних до них осіб.

Реформа прокуратури

У рамках проекту Ради Європи «Подальша під-

тримка реформи кримінальної юстиції в Україні» 

ТОВ «ПрайсвотерхаусКуперс Едвайзорі» (PWC) у 

період з 20.01 по 16.03.2019 проведено організа-

ційний аналіз Генеральної прокуратури України.

19.09.2019 Верховною Радою України прийнято 

Закон України № 113-IX «Про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо першочер-

гових заходів із реформи органів прокуратури», 

Генеральну прокуратуру України реформовано в 

Офіс Генерального прокурора (ОГП).

У ІІІ кв. 2019 року переатестацію проходили 

прокурори колишньої Генеральної прокуратури. 

З 1083 прокурорів успішно пройшли її етапи 610 

прокурорів (56 %).

02.01.2020 запрацював Офіс Генерального про-

курора.

ЮСТИЦІЯ, СВОБОДА, БЕЗПЕКА ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

14%

Виконано у 2019 році
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Ратифікація Римського статуту

Мін’юстом розроблено проекти законів Украї-

ни «Про ратифікацію Римського статуту Міжна-

родного кримінального суду» та «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів щодо спів-

робітництва з Міжнародним кримінальним су-

дом». 

09.01.2020 законопроекти направлено до 

МЗС для подальшого подання Президентові 

України для внесення на розгляд Верховної Ради 

України.

Реформа примусового виконання рішень

Ключовим досягненням реформи є створен-

ня незалежної професії приватних виконавців, які 

на засадах вільної конкуренції та відсутності ад-

міністративного впливу можуть ефективно вико-

нувати судові рішення.

Станом на початок січня 2020 року в Україні 

діють вже більше 200 приватних виконавців.

Реформа пенітенціарної системи та 
пробації

Одними з ключових напрямків реформування 

є створення Єдиного реєстру засуджених та осіб, 

узятих під варту та створення системи реінтеграції 

для забезпечення належного середовища, що зао-

хочує людину жити без вчинення злочинів. Наразі 

триває процес пілотного запуску реєстру.

Реформа правоохоронних органів

Реформування правоохоронних органів продов-

жується відповідно до Стратегії розвитку Міністерства 

внутрішніх справ України 2020. Процес реформуван-

ня також відповідає цілям, визначеним Програмою 

діяльності Кабінету Міністрів України, та відбуваєть-

ся у тісній взаємодії з Консультативною місією ЄС в 

Україні. 

Україна продовжує вживати заходів щодо створен-

ня спільної системи авіаційної безпеки та цивільного 

захисту МВС — третього за величиною вертолітного 

парку в Європі (55 вертольотів «Airbus»). Взято участь 

в операції «Sea Breeze-2019». Пілотовані літальні апа-

рати патрулювали 40 тис. км державного кордону.

Інтегроване управління кордонами

У вересні 2019 року набула чинності нова стра-

тегія Інтегрованого управління кордонами (ІУК) до 

2025 року, план дій на 2020—2022 роки був за-

тверджений у листопаді 2019 року та набув чин-

ності у грудні 2019 року.

Для координації впровадження стратегії ІУК 

була створена Міжвідомча робоча група з питань 

ІУК під головуванням Віце-прем’єр-міністра з пи-

тань європейської та євроатлантичної інтеграції 

України.

Автоматизація процесів у сфері міграції

З початку 2015 року і станом на 01.01.2020 в 

Україні видано 14 386 297 паспортів для виїзду 

за кордон з безконтактним електронним носієм 

біометричної інформації та 4 155 890 біометрич-

них ідентифікаційних документів у формі ID-кар-

ток, які повинні замінити існуючі внутрішні пас- 

порти.

Безвізовий режим Україна — ЄС

Надання безвізового режиму для громадян 

України є важливим стимулом для реформ в 

Україні, що проводяться за підтримки ЄС, в най-

складніші часи для нашої держави.

Вже більше ніж два роки безвізовий режим між 

Україною та ЄС забезпечує мобільність осіб, ство-

рення ділових контактів, необхідних для ефектив-

ного функціонування глибокої та всеосяжної зони 

вільної торгівлі з ЄС, а також співпрацю в економіч-

ній, політичній, науковій, культурній, гуманітарній 

та інших сферах.

Протягом цього періоду більш ніж 3 млн україн-

ців перетнули кордон Україна — ЄС без віз. 

З урахуванням рекомендацій ЄС, зазначених у 

першому та другому звіті за механізмом призупи-

нення візового режиму, Українська Сторона про-

довжує роботу з виконання відповідних критеріїв, 

таких як покращення стану ефективної боротьби 

з нелегальною міграцією, організованою злочин-

ністю, контрабандою тютюну, кіберзлочинністю 

тощо.
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Підготовлено та 30.08.2019 надіслано Сто-

роні ЄС третій звіт щодо продовження виконання 

Україною вимог Плану дій щодо лібералізації ві-

зового режиму Україна — ЄС у рамках механізму 

призупинення візового режиму.

Реадмісія

Україна зацікавлена в підписанні угод та ви-

конавчих протоколів з питань реадмісії осіб, які б 

створювали правові підстави та визначали поря-

док здійснення реадмісії осіб між державами.

У 2019 році на території України працівниками 

ДМС виявлено 12 864 нелегальних мігрантів (2018 

рік  — 11 194), що на 14,9 % більше ніж в аналогічно-

му періоді минулого року, з яких 1588 осіб або 12,4 

% (2018 рік — 1214 або 10,8 %) від загалу — в’їхали 

в Україну незаконно (без документів, що посвідчу-

ють особу, або поза пунктами пропуску).

Відносно нелегальних мігрантів прийнято 12 

955 рішень (2018 рік — 8740, зменшення на 1,1 %). 

Крім цього, прийнято 3112 рішень про заборону 

в’їзду в Україну (2018 рік — 2 250, збільшення на 

38,3 %).

Захист прав людини

Національний план дій щодо реалізації Націо-

нальної стратегії з прав людини до 2020 року за-

лишається чинним до 31.12.2020. 

Мін’юст розпочав підготовку до розробки 

нового Плану дій щодо реалізації Національної 

стратегії з прав людини до 2025 року у співпраці 

з Кабінетом Міністрів України, місцевою владою, 

громадянським суспільством та міжнародними 

експертами.

Новий порядок денний

Українськими державними органами у сфері 

юстиції, свободи та безпеки розроблено ком-

плексний програмний документ — Новий поря-

док денний у сфері юстиції, свободи та безпеки. 

Оскільки Розділ ІІІ Угоди про асоціацію «Юстиція, 

свобода та безпека» не містить додатків, дуже 

важливим є визначення напрямів для поглиблення 

співробітництва в цьому секторі. 

На 5-му засіданні Комітету асоціації між Украї-

ною та ЄС (05.11.2019, м. Брюссель) Українська 

Сторона запропонувала Стороні ЄС розширити 

співробітництво у сфері юстиції та, з метою по-

дальшого поглибленого співробітництва у сфері 

юстиція, свобода та безпека і реалізації Розділу 

ІІІ Угоди про асоціацію, узгодити Новий порядок 

денний. 

Після узгодження Нового порядку денного 

співробітництва між Україною та ЄС наступним 

кроком стане розробка та затвердження на рівні 

акта Кабінету Міністрів України плану деталізова-

них заходів (План-графік) на виконання Нового по-

рядку денного.

Ключові завдання на 2020 рік

• реалізація Національної стратегії прав людини 

до 2020 року та розроблення оновленого плану 

заходів реалізації Національної стратегії;

• формалізація процесів, пов’язаних з Новим по-

рядком денним між Україною та ЄС у сфері юсти-

ції, свободи та безпеки.
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Імплементація Угоди про асо-
ціацію у сфері «Технічні бар’єри у 
торгівлі» сприяє досягненню Цілей 
сталого розвитку 8 «Гідна праця та 
економічне зростання», 9 «Промис-
ловість, інновації та інфраструктура» 
та 12 «Відповідальне споживання та 
виробництво». 

Зокрема, виконання Угоди про 
асоціацію за 2019 рік сприяло вико-
нанню національного завдання 8.1 
«Забезпечити стійке зростання ВВП 
на основі модернізації виробництва, 
розвитку інновацій, підвищення 
експортного потенціалу, виводу на 
зовнішні ринки продукції з високою 
часткою доданої вартості».

Угода АСАА

За підсумками 2019 року Україною прийнято не-
обхідне базове законодавство та досягнуто прин-
ципової домовленості щодо приїзду попередньої 
оціночної місії для початку проведення переговорів 
з метою підписання Угоди про оцінку відповідності 
та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА) 
у трьох пріоритетних секторах (низьковольтне елек-
тричне обладнання, електромагнітна сумісність об-
ладнання, машини).

У ході 21-го Саміту Україна — ЄС у липні 2019 року 
було відзначено досягнутий Україною прогрес у на-
ближенні законодавства у сфері технічного регулю-
вання, стандартів та оцінки відповідності відповідно 
до Угоди про асоціацію.

На засіданні Комітету асоціації Україна — ЄС у 
торговельному складі у листопаді 2019 року поін-
формовано Сторону ЄС про прийняття Закону 
України “Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку 
органів ринкового нагляду».

Рада асоціації між Україною та ЄС у січні 2020 
року привітала прогрес, досягнутий Україною на 
шляху гармонізації її законодавства у сфері технічних 
регламентів, стандартів та оцінки відповідності, як 
це передбачено Угодою про асоціацію/ПВЗВТ. Сто-
рони також підтвердили взаємне зобов’язання щодо 
проведення та надання сприяння місії з попередньої 
оцінки стану української системи якості та адаптації 
національного законодавства до стандартів ЄС.

З метою попереднього оцінювання готовності 
інституцій української інфраструктури якості пра-
цювати за введеними в дію нормами очікується на 
приїзд експертної місії ЄС  у І кв. 2020 року. Про-
ведення оцінювання Стороною ЄС є необхідною 
умовою для початку проведення переговорів щодо 
укладання Угоди АСАА.

Національні стандарти

Прийнято як національні стандарти всі 1512 гар-
монізовані європейські стандарти, відповідність 
яким надає презумпцію відповідності продукції, 
пов’язаних з нею процесів або методів виробництва 
чи інших об’єктів вимогам технічних регламентів у 
пріоритетних для Угоди АСАА секторах (598 — для 
низьковольтного електричного обладнання (LVD), 
136 — для електромагнітної сумісності (EMC), 778 — 
для безпеки машин (MD).

У 2019 році Верховною Радою прийнято важливі 
закони, якими впроваджуються норми горизонталь-
ного законодавства ЄС. Закон України «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку 
з прийняттям Закону України «Про стандартизацію» 
від 20.09.2019 №124-IX, нормами якого встановле-
но добровільність застосування національних стан-
дартів. Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо імплементації актів 
законодавства Європейського Союзу у сфері техніч-
ного регулювання» від 06.06.2019 №2740-VIII, яким 
передбачено адаптацію національного законодав-
ства в частині технічних регламентів та оцінки від-
повідності до законодавства ЄС.

Ключові завдання на 2020 рік:
• отримання офіційної оцінки експертної місії ЄС 
щодо готовності інституцій української інфраструк-
тури якості працювати за введеними в дію нормами;
• розпочати проведення переговорів з ЄС щодо 
укладання Угоди.

ТЕХНІЧНІ БАР'ЄРИ У ТОРГІВЛІ

63%

Виконано у 2019 році
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Імплементація Угоди про асоціацію у сфері 

«Санітарні та фітосанітарні заходи» сприяє до-

сягненню Цілей сталого розвит-

ку 2 «Подолання голоду, розвиток 

сільського господарства», 3 «Міцне 

здоров’я і благополуччя», 8 «Гідна 

праця та економічне зростання» та 

15 «Захист та відновлення екосис-

тем суші». 

Зокрема, виконання Угоди про 

асоціацію за 2019 рік сприяло ви-

конанню національних завдань  2.3 

«Забезпечити створення стійких 

систем виробництва продуктів 

харчування, що сприяють збере-

женню екосистем і поступово по-

кращують якість земель та ґрунтів, 

насамперед за рахунок викори-

стання інноваційних технологій» та 

8.1 «Забезпечити стійке зростання 

ВВП на основі модернізації вироб-

ництва, розвитку інновацій, під-

вищення експортного потенціалу, 

виводу на зовнішні ринки продукції з високою 

часткою доданої вартості».

Імплементація європейських стандартів 
СФЗ

З метою забезпечення безперервності процесу 

виконання зобов’язань України в рамках Угоди про 

асоціацію Кабінет Міністрів України у липні 2019 

року схвалив проект Рішення Підкомітету з управ-

ління санітарними та фітосанітарними заходами 

Комітету асоціації у торговельному складі стосов-

но Всеохоплюючої стратегії імплементації.

Зазначена стратегія відображена в Додатку V до 

Угоди про асоціацію після схвалення відповідного 

рішення Підкомітетом з управління СФЗ Коміте-

ту асоціації між Україною та ЄС у торговельному 

складі у листопаді 2019 року.

Відповідно до Всеохоплюючої стратегії імпле-

ментації законодавства у сфері СФЗ до кінця 2021 

року Україна має адаптувати до національного 

законодавства понад 250 актів ЄС за такими на-

прямками, як державний контроль у сфері СФЗ, 

безпечність харчових продуктів та кормів, здоров’я 

і благополуччя тварин, здоров’я рослин тощо.

На виконання зобов’язань України в рамках Уго-

ди про асоціацію на початок 2020 року набли-

жено 51 % актів ЄС у сфері СФЗ. У 2019 році у цій 

сфері були прийняті:

• наказ Мінагрополітики № 330 від 19.06.2019 

«Про затвердження Вимог до меду»;

• наказ Мінагрополітики № 148 від 21.03.2019 «Про 

затвердження Інструкції з профілактики та бороть-

би з везикулярною хворобою свиней»;

• наказ Мінагрополітики № 384 від 12.07.2019 

«Про затвердження Методичних вимог у сфері на-

сінництва щодо збереження сортових та посівних 

якостей насіннєвої картоплі».

На 2020 рік пріоритетним є прийняття таких за-

конопроектів:  

• «Про ветеринарну медицину»;

• «Про вимоги до предметів та матеріалів, що кон-

тактують з харчовими продуктами»;

• «Про захист рослин»;

• «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо харчових продуктів та інших 

об’єктів санітарних заходів».

Важливим є також опрацювання проектів ві-

домчих наказів: «Про спеціальні гігієнічні вимоги»; 

«Про правила захисту тварин під час забою»; «Про 

затвердження Спеціальних гігієнічних вимог при 

виробництві та обігу харчових продуктів тварин-

ного походження»; «Про затвердження вимог до 

організації моніторингу зоонозів та антимікробної 

резистентності»; «Про затвердження вимог щодо 

захисту тварин під час транспортування».

САНІТАРНІ ТА ФІТОСАНІТАРНІ ЗАХОДИ

43%

Виконано у 2019 році
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Питання імпорту м’яса

У зв’язку з набуттям чинності 24.11.2019 наказу 

Мінагрополітики № 553 від 16.11.2018, Сторона ЄС 

стурбована ймовірністю блокади імпорту м’яса 

механічного обвалювання (ММО) з ЄС до України. 

Україна очікує на завершення Європейською 

Комісією процедури узгодження міжнародних 

сертифікатів для ввезення на митну територію 

України подрібненого (січеного) м’яса та/або ММО 

свійської птиці з ЄС та з України до ЄС. 

Наразі тривають консультації між Сторонами, у 

рамках яких 08.01.2020 відбулась відеоконферен-

ція.

Питання експорту зернових культур

Невирішеним залишається питання визнання 

ЄС еквівалентності системи офіційного контролю 

та сертифікації насіння зернових культур в Україні, 

що є необхідною умовою отримання дозволу ЄС 

на експорт насіння зернових культур українського 

походження (Директива Ради ЄС 66/402/ЄEC від 

14.06.1966 про реалізацію насіння злаків).

Ключові завдання на 2020 рік

Затвердження МОЗ наступних наказів, зокрема:

• «Про затвердження Вимог до тверджень про по-

живну цінність харчових продуктів та тверджень 

про користь для здоров’я харчових продуктів» (ім-

плементація Регламенту (ЄС) № 1924/2006);

• «Про затвердження Правил додавання вітамінів, 

мінеральних речовин та деяких інших речовин до 

харчових продуктів» (імплементація Регламенту 

(ЄС) № 1924/2006);

• «Про затвердження вимог до харчових доба-

вок»(імплементація Регламенту Комісії (ЄС) № 

231/2012);

• «Про затвердження Порядку проведення дер-

жавної реєстрації новітніх харчових продуктів, 

харчових добавок, ароматизаторів, ензимів, вод 

природних мінеральних, ведення реєстру та на-

дання інформації з нього» (імплементація Регла-

менту Комісії (ЄС) № 231/2012);

• «Про затвердження вимог до ароматизаторів» 

(імплементація Регламенту(ЄС) № 1334/2008);

• «Про затвердження вимог до ензимів» (імпле-

ментація Регламенту(ЄС) № 1334/2008);

• «Про внесення змін до Державних гігієнічних 

правил і норм «Регламент максимальних рівнів 

окремих забруднюючих речовин у харчових про-

дуктах»(імплементація Регламенту Комісії (ЄC) № 

1881/2006).
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Імплементація Угоди про асоціацію у сфері 

«Митні питання» сприяє досягненню Цілей ста-

лого розвитку 8 «Гідна праця та 

економічне зростання», 16 «Мир, 

справедливість та сильні інститу-

ти» та 17 «Партнерство заради ста-

лого розвитку». 

Зокрема, виконання Угоди про 

асоціацію за 2019 рік сприяло ви-

конанню національних завдань   

8.6. «Створити інституційні та фі-

нансові можливості для саморе-

алізації потенціалу економічно 

активної частини населення та 

розвитку креативної економіки», 

16.7 «Підвищити ефективність ді-

яльності органів державної влади 

та місцевого самоврядування» та 

17.1. «Посилити мобілізацію ресурсів із внутрішніх 

джерел, у т. ч. завдяки міжнародній підтримці кра-

їн, що розвиваються, для підвищення національної 

спроможності щодо збирання податків та інших 

доходів».

Система NCTS

На виконання Угоди про асоціацію прийня-

то закони про приєднання України до Конвенції 

про спільний транзит та запровадження системи 

NCTS, запровадження програми авторизованого 

економічного оператора та захист прав інтелек-

туальної власності при митному оформленні то-

варів.

Законом «Про режим спільного транзиту та 

запровадження національної електронної тран-

зитної системи» від 12.09.2019 № 78–ІХ запро-

ваджуються європейські транзитні правила, що 

дасть можливість підприємствам використовува-

ти єдину митну декларацію та єдину гарантію для 

переміщення товарів від свого складу до складу 

контрагента. 

Як наслідок, відбудеться суттєве прискорення 

та здешевлення руху товарів, від якого «виграють» 

усі учасники ланцюга постачання — експортери, 

перевізники, імпортери. Українська митниця от-

римуватиме від митниць інших країн попередню 

інформацію про вантажі ще до перетину ними 

українського кордону, що дасть змогу аналізувати 

операції на предмет їх ризиковості ще до моменту 

прибуття товарів в Україну. Крім того, це дозволить 

обґрунтовано визначати форми митного контро-

лю, тим самим, не затримуючи вантажі на кордоні 

митними оглядами та іншими контрольними про-

цедурами.

Законом України «Про внесення змін до Мит-

ного кодексу України щодо захисту прав інтелек-

туальної власності під час переміщення товарів 

через митний кордон України» від 17.10.2019 № 

202-IX передбачено наближення митного законо-

давства України у сфері захисту прав інтелектуаль-

ної власності до стандартів та практики ЄС, підви-

щення рівня запобігання та протидії переміщенню 

через митний кордон України контрафактних та 

піратських товарів, прискорення митного оформ-

лення оригінальних товарів.

Авторизований економічний оператор 
(АЕО)

Законом України «Про внесення змін до Митно-

го кодексу України щодо деяких питань функціо-

нування авторизованих економічних операторів» 

від 02.10.2019 № 141-ІХ запроваджено програму 

авторизованого економічного оператора (АЕО), 

яка відповідає загальновизнаним європейським 

та міжнародним стандартам. Закон передбачає 

суттєве спрощення митних формальностей для 

підприємств з високим ступенем довіри, створює 

підстави для реалізації у майбутньому взаємного 

визнання статусу АЕО уповноваженими органами 

інших держав. Українські підприємства отримають 

можливість брати участь у формуванні безпеч-

них ланцюгів постачання товарів, що сприятиме 

підвищенню їхньої конкурентоспроможності на 

зовнішніх ринках.

МИТНІ ПИТАННЯ
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Разом з програмою ЄС EU4PFM та у координа-

ції з експертами Європейської Комісії підготовле-

но Дорожню карту розгортання програми АЕО в 

Україні, яку 18—19.11.2019 було презентовано під 

час засідання Комітету асоціації Україна — ЄС у 

торговельному складі, а також направлено в робо-

чому порядку до Європейській Комісії (DG TAXUD).

Україні безкоштовно передано програмне 

забезпечення NCTS, що на практичному рівні 

сприятиме спрощенню переміщення товарів між 

країнами-членами Конвенції про єдиний режим 

транзиту та Україною. Система значно прискорить 

проведення митних формальностей й забезпечить 

належний рівень якості митного контролю. Також 

наразі ведуться роботи по розробці відповідного 

ІТ компоненту до законів України щодо електрон-

ної транзитної системи та функціонування АЕО.

Реформа податкової та митної систем

Державну фіскальну службу України (ДФС) 

розділено на два самостійні органи та затвердже-

но концептуальні напрями реформування та пла-

ни заходів з їх виконання. Державній податковій 

службі (ДПС) та Держмитслужбі вже передано 

відповідні повноваження від ДФС, обидві служби 

розпочали повноцінне функціонування. Для Дер-

жмитслужби затверджено нову територіальну 

структуру (16 регіональних та 2 спеціалізовані ор-

гани), відбувається відбір та призначення кадрів.

Ключові завдання на 2020 рік

• завершити роботу з практичної імплементації 

прийнятих Законів за експертної підтримки про-

грами EU4PFM;

• розпочати тестування національного компонен-

ту NCTS;

• запустити програму АЕО в Україні та розпоча-

ти переговори зі стороною ЄС щодо взаємного 

визнання АЕО;

• із залученням експертної допомоги фахівців у 

митному законодавстві ЄС підготувати законо-

проект щодо внесення змін до Митного кодексу 

України з метою імплементації до національного 

законодавства розділів І і ІІ Регламенту Ради (ЄС) 

№ 1186/2009, що встановлює систему Співтова-

риства для звільнення від сплати мит, та розділу 

3 Директиви Ради № 2007/74/ЄС про звільнення 

від податку на додану вартість і акцизів на товари, 

що ввозяться особами, які подорожують з третіх 

країн;

• розробити законопроект щодо внесення змін 

до Митного кодексу України в частині приведення 

порядку визначення країни походження товару у 

відповідність до Митного кодексу ЄС щодо імпле-

ментації Регламентом (ЄС) 952/2013.
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Імплементація Угоди про асо-

ціацію у сфері «Підприємництво» 

сприяє досягненню Цілей сталого 

розвитку 1 «Подолання бідності», 2 

«Подолання голоду, розвиток сіль-

ського господарства», 5 «Гендерна 

рівність», 8 «Гідна праця та еконо-

мічне зростання», 9 «Промисло-

вість, інновації та інфраструктура», 

10 «Скорочення нерівності» та 11 

«Сталий розвиток міст і громад».

Зокрема, виконання Угоди про 

асоціацію за 2019 рік сприяло ви-

конанню національного завдання  

8.6 «Створити інституційні та фі-

нансові можливості для самореалі-

зації потенціалу економічно актив-

ної частини населення та розвитку 

креативної економіки».

Імплементація норм та принципів законодав-

ства ЄС у сфері підприємництва є надважливим 

завданням для  України на сьогоднішній день. 

Повна та якісна імплементація даних норм буде 

мати вирішальне значення як для українсько-

го бізнесу, так і для державного сектору. Сфера 

підприємництва згідно з Угодою про асоціацію 

включає в себе аспекти конкуренції, державної 

допомоги, корпоративне управління та питання 

заснування і діяльності компаній.

Заснування та діяльність компаній

Для створення єдиних підходів до механізму 

поділу, виділу, приєднання або злиття компаній 

відповідно до положень Директиви (ЄС) 2017/1132 

розроблено проект Закону «Про акціонерні това-

риства», який має підвищити рівень корпоратив-

ного управління компаній та сприятиме захисту 

прав інвесторів та розширенню можливостей за-

лучення капіталу.

З метою імплементації положень Директиви 

2006/43/ЄС та на виконання прийнятого Закону 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» затверджено Порядок перевірок з кон-

тролю якості аудиторських послуг.

У рамках подальшого удосконалення політики 

у сфері підприємництва продовжується робота у 

напрямку оновлення додатків до Угоди про асо-

ціацію стосовно законодавства про заснування та 

діяльність компаній і корпоративного управління. 

Важливим викликом залишається розробка та 

впровадження механізмів щодо регулювання роз-

криття інформації філіями іноземних компаній, які 

мають імплементувати Директиву (ЄС) 2017/1132.

Державна допомога

Надання державної допомоги суб’єктам госпо-

дарювання займає все більш важливі позиції у ро-

звитку підприємництва в Україні. Антимонополь-

ний комітет, як відповідальний орган за реалізацію 

даного напряму, протягом 2019 року продовжував 

здійснювати удосконалення системи моніторингу 

та контролю державної допомоги підприємствам 

та розробку критеріїв оцінки державної допомоги 

у різних галузях економіки.

Ключові завдання на 2020 рік

• продовження роботи щодо актуалізації взаєм-

них зобов’язань за Угодою про асоціацію, зокрема 

оновлення Додатку XXXIV та Додатку XXXV до Гла-

ви 13 «Законодавство про заснування та діяльність 

компаній, корпоративне управління, бухгалтерсь-

кий облік та аудит».

ПІДПРИЄМНИЦТВО

73%

Виконано у 2019 році
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Імплементація Угоди про асоціацію у сфері 

«Державні закупівлі» сприяє досягненню Цілей ста-

лого розвитку 1 «Подолання бідно-

сті», 8 «Гідна праця та економічне 

зростання», 9 «Промисловість, ін-

новації та інфраструктура», 10 «Ско-

рочення нерівності», 11 «Сталий 

розвиток міст і громад», 12 «Сталий 

розвиток міст і громад» та 16 «Мир, 

справедливість та сильні інститути».

Зокрема, виконання Угоди про 

асоціацію за 2019 рік сприяло ви-

конанню національних завдань  

12.7 «Сприяти забезпеченню сталої 

практики державних закупівель від-

повідно до національних стратегій 

і пріоритетів»,  16.6. «Скоротити 

масштаби корупції» та 16.7 «Підви-

щити ефективність діяльності ор-

ганів державної влади та місцевого 

самоврядування».

Гармонізація законодавства України у сфері дер-

жавних (публічних) закупівель відбувається з метою 

запровадження європейських принципів щодо за-

безпечення взаємного доступу до ринків держав-

них закупівель на основі принципу національного 

режиму на загальнодержавному, регіональному та 

місцевому рівнях для державних контрактів та до-

говорів концесії у традиційних галузях економіки, а 

також у комунальному господарстві. 

Поступове наближення законодавства Украї-

ни до права та політики ЄС у сфері державних за-

купівель здійснюється згідно з етапами, визначени-

ми у Додатку ХХІ до Угоди про асоціацію.

Зміни у державних (публічних) закупівлях 

Наприкінці 2018 року прийнято постанову Ка-

бінету Міністрів № 1216 від 27.12.2018 «Про осо-

бливості створення та діяльності централізованих 

закупівельних організацій», якою встановлено ме-

ханізм визначення централізованих закупівельних 

організацій та умови їх діяльності.   

У 2019 році прийнято Закон України «Про вне-

сення змін до Закону України «Про публічні за-

купівлі» та деяких інших законодавчих актів Украї-

ни щодо вдосконалення публічних закупівель» від 

19.09.2019 № 114-IX, який розроблено з метою 

імплементації до законодавства України ключових 

понять та базових елементів Директиви 2014/24/

ЄС та Директиви 2014/25/ЄС.

Прийнятий Закон України «Про концесію» від 

03.10.2019 № 155-IX дозволяє залучати приватний 

капітал до управління держмайном без приватизації 

(концесія) та сприяє модернізації інфраструктури та 

підвищенню якості суспільно значущих послуг.

Система «ProZorro» 

Забезпечено технічну реалізацію механізму 

здійснення закупівель товарів та послуг за рам-

ковими угодами. Даний механізм, як і процедури 

закупівель, відбувається в електронній системі 

«ProZorro» і дозволяє замовникам здійснювати за-

купівлі товарів та послуг шляхом укладання рамко-

вої угоди строком до 4-х років.

Сайт ДП «ProZorro» публікує онлайн курси, 

тематичні статті, методичні матеріали, приклади 

технічних специфікацій, а також слугує форумом з 

питань публічних закупівель.

У ДП  «ProZorro» функціонує call-центр для під-

тримки суб’єктів публічних закупівель.

Забезпечено функціонування системи обміну 

інформацією та наявність модуля аналізу в загаль-

ній системі електронних закупівель «ProZorro».

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

87%

Виконано у 2019 році
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Забезпечено запровадження технічних стан-

дартів для інтеграції електронної системи публіч-

них закупівель з міжнародними системами шляхом 

використання стандарту відкритих даних (OCDS) 

та можливості передачі всіх даних в системі через 

API.

Індикативний графік інституційних 
реформ

Забезпечено виконання всіх заходів Розділу 

Публічні закупівлі відповідно до третього етапу 

Плану заходів, результатом чого стало прийнят-

тя 19.09.2019 Верховною Радою України Закону 

України «Про внесення змін до Закону України 

«Про публічні закупівлі» та деяких інших законо-

давчих актів України щодо вдосконалення публіч-

них закупівель» №114-IX. 

Під час 6-го засідання Комітету асоціації між 

Україною та ЄС у торговельному складі (18—

19.11.2019, м. Брюссель) відзначено завершення 

Українською Стороною І фази імплементації за-

конодавства у сфері публічних закупівель та уз-

годжено зі Стороною ЄС подальші кроки щодо 

офіційного визнання завершення І фази імплемен-

тації законодавства у сфері публічних закупівель, а 

також підтверджено готовність до подальшої спі-

впраці з метою завершення ІІ та ІІІ фази.

Ключові завдання на 2020 рік

• отримання офіційної оцінки виконання Украї-

ною першого, другого та третього  етапу реформи 

сфери публічних закупівель, визначених Додатком 

ХХІ-А до Глави 8 Розділу IV Угоди про асоціацію 

(Індикативний графік інституційних реформ, адап-

тації законодавства та надання доступу до ринку) 

з метою відкриття ринку публічних закупівель ЄС 

для українських компаній у відповідних секторах;

• розробка проекту Закону України щодо запро-

вадження процедур укладання договорів концесії 

згідно з принципами та положеннями Директи-

ви 2014/24/ЄС, запровадження процедури ін-

новаційного партнерства (стаття 31 Директиви  

2014/24/ЄС), визначення порядку проведення 

творчих конкурсів з проектування (стаття 80 Ди-

рективи 2014/24/ЄС);

• розробка та прийняття підзаконних норматив-

них правових актів необхідних для функціонуван-

ня сфери публічних закупівель відповідно до нової 

редакції Закону України «Про публічні закупівлі», 

який набуває чинності 19.04.2020;

• запровадити європейські стандарти електрон-

ного інвойсування (e-invoicing) з метою спро-

щення виходу суб’єктів господарювання на між-

народні ринки публічних закупівель та сприяння 

діджиталізації транскордонної торгівлі товарами 

та послугами;

• знайти технічне рішення для забезпечення 

взаємозв’язку української системи закупівель 

«ProZorro» і інформаційної системи ЄС у сфері за-

купівель TED. 
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Імплементація Угоди про асоці-

ацію у сфері «Інтелектуальна влас-

ність» сприяє досягненню Цілей 

сталого розвитку 4 «Якісна осві-

та», 8 «Гідна праця та економіч-

не зростання», 9 «Промисловість, 

інновації та інфраструктура», 11 

«Сталий розвиток міст і громад» 

та 13 «Пом’якшення наслідків зміни 

клімату». 

Зокрема, виконання Угоди про 

асоціацію за 2019 рік сприяло вико-

нанню національного завдання 9.5. 

«Створити фінансову та інститу-

ційну системи (інноваційну інфра-

структуру), що забезпечуватимуть 

розвиток наукових досліджень та 

науково-технічних (експеримен-

тальних) розробок».

Зобов’язання у сфері інтелектуальної власності 

передбачають спрощення процедури створення 

та комерційного використання інноваційних про-

дуктів та продуктів творчої діяльності на території 

України та держав-членів ЄС, а також досягнення 

належного та ефективного рівня охорони і захисту 

прав інтелектуальної власності.

З цією метою у 2019 році реалізовано ряд важ-

ливих завдань щодо розвитку системи правової  

охорони інтелектуальної власності.

Компонування напівпровідникових 
виробів

Прийнято Закон України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України відносно 

вдосконалення охорони прав на компонування  

напівпровідникових виробів» від 19.09.2019  

№ 111-IX, яким надається нове визначення  

термінів, уточнюються умови надання право-

вої охорони та умови охороноздатності компо-

нування напівпровідникового виробу, а також   

уточнюється перелік прав та обов’язків, що ви-

пливають з державної реєстрації компонування  

напівпровідникового виробу тощо.

Географічні зазначення

З метою узгодження вимог чинного законодав-

ства України щодо охорони прав на географічні 

зазначення із правом ЄС прийнято Закон України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення правової охорони 

географічних зазначень» від 20.09.2019 № 123-IX. 

Надаються нові визначення термінів «географіч-

не зазначення», «назва місця походження товару», 

умов надання правової охорони географічному 

зазначенню та підстави для відмови в наданні та-

кої охорони, уточнено коло осіб, які мають право 

на державну реєстрацію географічного зазначення, 

перегляду вимог до заявки на реєстрацію, визна-

ченню вимог до технічних умов, яким повинен від-

повідати товар, для якого заявляється зазначення та 

уточнений перелік прав та обов’язків, що виплива-

ють з державної реєстрації географічних зазначень 

тощо.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
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Авторське право

Наразі здійснюється розроблення проекту Зако-

ну України «Про авторське право і суміжні права» з 

метою викладення Закону України «Про авторське 

право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII у 

новій редакції.

Зі Стороною ЄС узгоджується зміст Додатку 

XXII-C та Додатку XXII-D: ведеться робота щодо 

доповнення їх географічними зазначеннями для 

сільськогосподарських і харчових продуктів та гео-

графічними зазначеннями для вин, ароматизованих 

вин та спиртних напоїв, що охороняються відповід-

но до рівня охорони, встановленого Підрозділом 3 

«Географічні зазначення» Частини 2 Глави 9 Розділу 

IV Угоди про асоціацію.

Ведеться робота з акредитації організацій ко-

лективного управління відповідно до Закону Украї-

ни «Про ефективне управління майновими права-

ми правовласників у сфері авторського права і (або) 

суміжних прав».

Напрацьовується порядок застосування заходів 

щодо сприяння захисту прав інтелектуальної влас-

ності з визначенням алгоритму дій посадових осіб 

митних органів при застосуванні заходів щодо за-

хисту прав інтелектуальної власності, взаємодії з 

правовласниками, декларантами, запровадження 

стандартизованих форм повідомлень.

Ключові завдання на 2020 рік

• оновлення Додатку XXII-C та Додатку XXII-D до 

Угоди про асоціацію;

• прийняття проектів законів, які знаходяться на 

розгляді у Верховній Раді України:

 - «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо посилення охорони і захисту 

прав на торговельні марки і промислові зразки та 

боротьби з патентним тролінгом» (реєстр. № 2258 

від 11.10.2019) щодо узгодження  вимог чинного 

законодавства України в частині охорони прав на 

торговельні марки і промислові зразки із правом 

ЄС;

 - «Про внесення змін до деяких законодавчих ак-

тів України (щодо реформи патентного законодав-

ства)» (реєстр. № 2259 від 11.10.2019), яким пропо-

нується можливість подання заявок в електронній 

формі, уточнення порядку надання додаткової 

охорони прав на винаходи, розширення переліку 

прав та обов’язків суб’єктів прав на винаходи (ко-

рисні моделі);

 - «Про внесення змін до деяких законодавчих ак-

тів України щодо створення національного орга-

ну інтелектуальної власності» (реєстр. № 2255 від 

10.10.2019), спрямований на створення ефектив-

ної державної системи правової охорони інтелек-

туальної власності, у т. ч. створення національно-

го органу інтелектуальної власності з окремими 

повноваженнями з реалізації державної політики у 

сфері інтелектуальної власності.



Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2019 рік 

_      _40

Імплементація Угоди про асо-

ціацію у сфері «Енергоефектив-

ність та ЖКГ» сприяє досягненню 

Цілей сталого розвитку 6 «Чиста 

вода та належні санітарні умови», 

7 «Доступна та чиста енергія», 9 

«Промисловість, інновації та інф-

раструктура», 11 «Сталий розвиток 

міст і громад», 12 «Відповідальне 

споживання та виробництво» та 13 

«Пом’якшення наслідків зміни клі-

мату».

Зокрема, виконання Угоди про 

асоціацію за 2019 рік сприяло ви-

конанню національних завдань 

7.1. «Розширити інфраструктуру та 

модернізувати мережі для забезпе-

чення надійного та сталого енерго-

постачання на основі впроваджен-

ня інноваційних технологій», 7.4. 

«Підвищити енергоефективність 

економіки»,  11.5. «Зменшити нега-

тивний вплив забруднюючих речо-

вин у т. ч. на довкілля міст, зокрема 

шляхом використання інновацій-

них технологій» та 12.2 «Зменшити 

втрати продовольства у виробни-

чо-збутових ланцюжках».

Енергоефективність

З метою імплементації Директиви 2012/27/

ЄС від 25.10.2012 про енергетичну ефективність, 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

14.08.2019 № 607-р «Про внесення зміни до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 

листопада 2015 р. № 1228» було здійснено роз-

рахунок національної мети з енергоефективності 

первинного та кінцевого споживання енергії в 

Україні у 2020 році.

У рамках Договору про заснування Енерге-

тичного Співтовариства, ратифікованого Зако-

ном України «Про ратифікацію Протоколу про 

приєднання України до Договору про заснуван-

ня Енергетичного Співтовариства» № 2787-VI від 

15.12.2010, розпочато розроблення проекту На-

ціонального плану дій з енергоефективності на 

період до 2030 року.

Наразі триває розробка проекту Закону України 

«Про енергетичну ефективність».

Енергетичне маркування

У рамках Протоколу про приєднання до Дого-

вору про заснування Енергетичного Співтовари-

ства, Україна впроваджує систему енергетичного 

маркування енергоспоживчих продуктів та вста-

новлення вимог з екодизайну відповідно до онов-

леного законодавства ЄС.

У 2019 році прийнято Технічний регламент 

енергетичного маркування водонагрівачів, 

баків-акумуляторів та комплектів з водонагріва-

ча і сонячного обладнання» (Наказ Мінрегіону 

від 19.04.19 № 100, зареєстрований в Мін’юсті від 

21.06.19 № 647/33618).

Позитивними результатами адаптації законодав-

ства України у сфері енергетичного маркування 

до законодавства ЄС є: 

• сприяння торговельному обміну між Україною 

та ЄС і посилення конкурентних позицій українсь-

ких підприємств; 

• підвищення вимог та стандартів щодо якості 

продукції, рівня захисту прав споживачів; 

• забезпечення виконання міжнародних зобов’я-

зань України.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЖКГ

61%

Виконано у 2019 році
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Екодизайн

Україна впроваджує важливий європейський 

інструмент — екодизайн, який визначає вимоги 

щодо енергоефективності та екологічності різ-

них енергоспоживчих продуктів. У 2019 році за-

тверджено низку технічних регламентів у сфері 

вимог щодо енергоефективності (екодизайну):

• постанову Кабінету Міністрів «Про затверджен-

ня Технічного регламенту щодо вимог до екоди-

зайну для побутових сушильних машин барабан-

ного типу» № 534 від 19.06.2019;

• постанову Кабінету Міністрів «Про затверджен-

ня Технічного регламенту щодо вимог до екоди-

зайну пилососів» № 155 від 27.02.19;

• постанову Кабінету Міністрів «Про затверджен-

ня Технічного регламенту щодо вимог до екоди-

зайну для комп’ютерів та комп’ютерних серверів» 

№ 737 від 14.08.2019;

• постанову Кабінету Міністрів «Про затверджен-

ня Технічного регламенту щодо вимог до екоди-

зайну для водонагрівачів та баків-акумуляторів» 

№ 740 від 14.08.2019;

• постанову Кабінету Міністрів «Про затверджен-

ня Технічного регламенту щодо вимог до еко-

дизайну для побутових духових шаф, вариль-

них поверхонь та кухонних витяжок» № 742 від 

14.08.2019;

• постанову Кабінету Міністрів «Про затверджен-

ня Технічного регламенту щодо вимог до екоди-

зайну для електродвигунів» № 157 від 27.02.2019;

• постанову Кабінету Міністрів «Про затверджен-

ня Технічного регламенту щодо вимог до екоди-

зайну безсальникових автономних циркуляційних 

насосів та безсальникових циркуляційних насосів, 

інтегрованих у пристрої» № 153 від 27.02.2019;

• постанову Кабінету Міністрів «Про затверджен-

ня Технічного регламенту щодо вимог до екоди-

зайну вентиляторів з двигуном з номінальною 

електричною потужністю від 125 Вт до 500 кВт» № 

151 від 27.02.2019;

• постанову Кабінету Міністрів «Про затверджен-

ня Технічного регламенту щодо вимог до екоди-

зайну водяних насосів» № 154 від 27.02.2019;

• постанову Кабінету Міністрів «Про затверджен-

ня Технічного регламенту щодо вимог до екоди-

зайну для ламп спрямованого випромінення, світ-

лодіодних ламп і пов’язаного з ними обладнання» 

№ 264 від 27.03.2019;

• постанову Кабінету Міністрів «Про затверджен-

ня Технічного регламенту щодо вимог до еко-

дизайну для малих, середніх та великих силових 

трансформаторів» № 152 від 27.02.2019.

Ключові завдання на 2020 рік

• реалізація Національного плану дій з енергое-

фективності на період до 2020 року;

• прийняття Закону України «Про енергетичну 

ефективність»;

• прийняття Закону України «Про внесення змін 

до Закону України про енергетичну ефективність 

будівель».
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Імплементація Угоди про асоціацію у сфері 
«Енергетика» сприяє досягненню Цілей стало-
го розвитку 7 «Доступна та чиста енергія» та 13 
«Пом’якшення наслідків зміни клімату».

Зокрема, виконання Угоди про 
асоціацію за 2019 рік сприяло ви-
конанню національних завдань 7.1. 
«Розширити інфраструктуру та мо-
дернізувати мережі для забезпечен-
ня надійного та сталого енергопо-
стачання на основі впровадження 
інноваційних технологій», 7.2. «За-
безпечити диверсифікацію поста-
чання первинних енергетичних 
ресурсів», 7.3. «Збільшити частку 
енергії з відновлюваних джерел у 
національному енергетичному балансі, зокре-
ма за рахунок введення додаткових потужностей 
об’єктів, що виробляють енергію з відновлюваних 
джерел» та 7.4. «Підвищити енергоефективність 
економіки».

Оновлення Додатку XXVII

Рішенням № 1/2019 Ради асоціації між Украї-
ною та ЄС від 08.07.2019 оновлено Додаток XXVII 
до Угоди про асоціацію. З метою його належної 
імплементації розроблено керівні принципи, яки-
ми визначається механізм взаємодії між Українсь-
кою Стороною та Стороною ЄС під час здійснен-
ня консультацій щодо сумісності положень актів 
законодавства України з положеннями права ЄС.

Реформа ринку електроенергії 

З метою збереження ціни електричної енер-
гії для населення запроваджено механізм покла-
дення спеціальних обов’язків (постанова Кабінету 
Міністрів № 483 від 05.06.2019), що забезпечувати-
ме компенсацію різниці між ринковою і регульова-
ною цінами на електроенергію для населення.

Задля створення на законодавчому рівні ме-
ханізму організації та проведення електрон-
них аукціонів з продажу електричної енергії за 
двосторонніми договорами прийнято постанову 

Кабінету Міністрів № 499 від 05.06.2019 «Про за-
твердження Порядку проведення електронних 
аукціонів з продажу електричної енергії за двосто-
ронніми договорами та Порядку відбору організа-
торів електронних аукціонів з продажу електрич-
ної енергії за двосторонніми договорами». 

«Зелена енергетика»

22.05.2019 набрав чинності Закон України «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо за-
безпечення конкурентних умов виробництва елек-
тричної енергії з альтернативних джерел енергії» 
№ 2712-VIII від 25.04.2019. Законом передбачаєть-
ся запровадження конкурентної моделі стимулю-
вання розвитку відновлювальної енергетики шля-
хом проведення аукціонів з розподілу підтримки 
(«зелених» аукціонів).

27.12.2019 прийнято постанову Кабінету 
Міністрів «Про запровадження конкурентних умов 
виробництва електричної енергії з альтернатив-
них джерел енергії», яка включає в себе Порядок 
проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки 
та Порядок відбору операторів електронних май-
данчиків для забезпечення проведення аукціонів з 
розподілу квоти підтримки. 

Інтеграція з ENTSO-E

Стратегічним завданням у контексті євроінте-
граційного вектору в електроенергетиці є повна 
синхронізація української енергетичної системи з 
європейською енергетичною мережею ENTSO-E 
та здійснення її відокремлення від паралельної ро-
боти з енергетичними системами РФ та Білорусі 
відповідно (ст. 338, Додаток XXVII до Угоди про 
асоціацію). 

З цією метою поетапно реалізуються положен-
ня підписаної 28.06.2017 Угоди про умови майбут-
нього об’єднання енергосистем України та Мол-
дови з енергосистемою континентальної Європи.

Реформа газового ринку

Газовий ринок України повністю перейшов на 
добове балансування. Відбулася одна із ключових 
реформ в енергетичній галузі — відтепер Україна 
повністю синхронізована з Європою у режимі ро-
боти газового ринку. Взяті у 2014 році зобов’язан-
ня Урядом України в рамках Угоди про асоціацію 
виконані в цій частині.

ЕНЕРГЕТИКА

28%

Виконано у 2019 році
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Завершено реформування (анбандлінг) НАК 
«Нафтогаз України». Незалежний оператор га-
зотранспортної системи — ТОВ «Оператор ГТС 
України» — відокремлений від НАК «Нафтогаз 
України» та переданий в управління АТ «Ма-
гістральні газопроводи України», яке підпорядко-
ване Мінфіну.

ТОВ «Оператор ГТС України» підписано техніч-
ні угоди з операторами газотранспортної системи 
Польщі, Угорщини, Румунії, Молдови, Словаччини 
та РФ і з 01.01.2020 розпочато транспортування 
природного газу для споживачів України та ЄС.

З метою імплементації Регламенту (ЄС) № 
312/2014 від 26.03.2014 про запровадження Ме-
режевого кодексу балансування газу в газотранс-
портних системах, Регулятором було прийнято 
постанову НКРЕКП № 1437 від 27.12.2017 «Про 
затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП 
щодо впровадження добового балансування на 
ринку природного газу та процедури розроб-
ки, подання і затвердження Плану розвитку га-
зотранспортної системи на наступні 10 років», 
якою з 01.03.2019 запроваджено добове балансу-
вання на ринку природного газу України.

Для стабільного та ефективного функціону-
вання ринку природного газу в умовах добового 
балансування, а також імплементації положень 
Регламенту комісії (ЄС) № 312/2014, Регулятором 
запроваджено механізми алокаційної угоди та 
створення балансуючої групи (постанова НКРЕКП 
№ 558 від 12.04.2019).

10.12.2019 схвалено проект постанови НКРЕКП 
«Про затвердження Змін до деяких постанов 
НКРЕКП», яким передбачено внесення змін до 
Кодексу газотранспортної системи, Типового до-
говору транспортування природного газу і Мето-
дики визначення та розрахунку тарифів на послуги 
транспортування природного газу для точок входу 
і точок виходу на основі багаторічного стимулю-
ючого регулювання, які забезпечать впроваджен-
ня Регламенту (ЄС) № 2017/459 від 16.03.2017 та  
Рішення Комісії № 490 від 24.08.2012.

З метою імплементації Регламенту Європей-
ської Комісії (ЄС) № 2017/460 від 16.03.2017 по-
становою НКРЕКП № 2107 від 11.10.2019 було за-
тверджено Зміни до Методики.

Змінами запроваджено механізм розрахунків 
тарифів на послуги транспортування природ-
ного газу для точок входу і точок виходу в/з га-
зотранспортну(ої) систему(и) виходячи з методо-
логії відстані зваженої на потужність. Крім того, 
запропонований підхід до розрахунків тарифів на 
послуги транспортування природного газу дозво-

ляє об’єднувати точки в однорідні групи точок або 
кластери точок. Такі зміни дозволяють застосува-
ти однаковий підхід для визначення тарифів на по-
слуги транспортування природного газу.

Ядерна енергетика і радіозахист

24.11.2019 набув чинності Закон України «Про 
внесення змін до деяких законів України у сфері 
використання ядерної енергії» № 107-IX від 
18.09.2019.

Закон покликаний врегулювати питання радіа-
ційного захисту в окремих сферах використання 
ядерної енергії, де можливий найбільший негатив-
ний вплив іонізуючого випромінювання на здо-
ров’я населення, а також забезпечить підвищення 
радіаційного захисту працівників при видобуванні 
та переробці уранових руд та населення, яке про-
живає на прилеглій території до уранових об’єктів.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів № 759 
від 28.08.2019 «Про внесення змін до Порядку 
видачі дозволу на здійснення міжнародних пе-
ревезень радіоактивних матеріалів», метою якої 
є визначення порядку узгодження перевезення 
радіоактивних відходів та відпрацьованого ядер-
ного палива між Україною та державами-членами 
ЄС.

Захист від опромінення

27.11.2019 Урядом ухвалено План заходів щодо 
зниження рівня опромінення населення радоном 
та продуктами його розпаду, мінімізації довго-
строкових ризиків від поширення радону в жит-
лових і нежитлових будівлях, на робочих місцях на 
2020—2024 роки, що дозволить підвищити рівень 
радіаційного захисту українців до світових та єв-
ропейських стандартів, і наближує законодавство 
України до вимог ЄС, зокрема Додатку XXVII до 
Угоди про асоціацію.

Ключові завдання на 2020 рік
• реформування ринків природного газу та елек-
троенергії відповідно до Додатка XXVII до Угоди 
про асоціацію;
• забезпечення процесу інтеграції з європейською 
енергетичною мережею ENTSO-E відповідно до 
Угоди про умови майбутнього об’єднання енер-
госистем України та Молдови з енергосистемою 
континентальної Європи;
• забезпечення  процесу інтеграції з системою 
транспортування газу ENTSO-G.
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Імплементація Угоди про асо-

ціацію у сфері «Оподаткування» 

сприяє досягненню Цілей стало-

го розвитку 1 «Подолання бідно-

сті», 8 «Гідна праця та економічне 

зростання”, 10 “Скорочення нерів-

ності», 12 «Відповідальне спожи-

вання та виробництво», 16 «Мир, 

справедливість та сильні інститу-

ти» та 17 «Партнерство заради ста-

лого розвитку». 

Зокрема, виконання Угоди про 

асоціацію за 2019 рік сприяло ви-

конанню національного завдання  

16.6. «Скоротити масштаби коруп-

ції», 16.7 «Підвищити ефективність 

діяльності органів державної влади 

та місцевого самоврядування» та  

17.1. «Посилити мобілізацію ресур-

сів із внутрішніх джерел, у т. ч. зав-

дяки міжнародній підтримці країн, 

що розвиваються, для підвищення 

національної спроможності щодо 

збирання податків та інших дохо-

дів».

Інституційне реформування 

Триває реформування податкової та митної си-

стем: Державну фіскальну службу України (ДФС) 

розділено на два самостійні органи: Державну 

податкову службу (ДПС) та Державну митну служ-

бу. Прийнято постанову Кабінету Міністрів № 227 

від 06.03.2019 «Про затвердження положень про 

Державну податкову службу України та Державну 

митну службу України».

Затверджено Плани заходів щодо реалізації 

напрямів реформування системи органів, що ре-

алізують державну податкову та митну політику 

(розпорядження Кабінету Міністрів № 542-р від 

05.07.2019).

Прийнято Закон України «Про внесення змін до 

Митного кодексу України та деяких інших законо-

давчих актів України у зв’язку з проведенням ад-

міністративної реформи», яким вносяться зміни до 

низки актів законодавства з метою удосконалення 

структури управління у сфері державної митної та 

податкової політики у зв’язку з утворенням Дер-

жавної митної служби та Державної податкової 

служби (реєстр. № 2318 від 28.10.2019).

Боротьба з ухиленням від сплати податків

Ведеться робота з приєднання до міжнародної 

ініціативи з протидії ухиленню від сплати податків. 

Прийнято Закон України «Про ратифікацію 

Багатосторонньої конвенції про виконання за-

ходів, які стосуються угод про оподаткування, з 

метою протидії розмиванню бази оподаткування 

та виведенню прибутку з-під оподаткування» від 

28.02.2019 № 2692-VIII.

ОПОДАТКУВАННЯ

54%

Виконано у 2019 році
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З метою запровадження міжнародних стан-

дартів податкового контролю та імплементації 

норм, передбачених планом BEPS (Base Erosion 

and Profit Shifting), прийнято Закони України: «Про 

внесення змін до Податкового  кодексу України 

щодо вдосконалення адміністрування податків, 

усунення технічних та логічних неузгодженостей 

у податковому законодавстві» (реєстр. № 1210 

від 30.08.2019) та «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення 

адміністрування податків, усунення технічних та 

логічних неузгодженостей у податковому законо-

давстві» (реєстр. № 1209-1 від 19.09.2019).

Ключові завдання на 2020 рік

• внесення змін до Митного кодексу України сто-

совно врахування у повному обсязі кількісних об-

межень на імпорт підакцизних товарів, а саме ал-

когольних напоїв; тютюнових виробів; на ввезення 

певної кількості палива без сплати ПДВ та акциз-

ного податку відповідно до вимог ЄС, зокрема  

Директиви 2007/74/ЄС про звільнення від податку 

на додану вартість і акцизів на товари, що ввозять-

ся особами, які подорожують з третіх країн;

• законодавче закріплення вимог ЄС щодо ставок 

акцизного податку на неігристе вино (звичайне) та 

ігристе вино; інші зброджені напої; на спирт ети-

ловий; пиво; спирт, який було повністю денатуро-

вано;

• отримання від сторони ЄС оцінки поточного 

стану імплементації у національне законодавство 

Директиви Ради ЄС № 2006/112/ЄС від 28.11.2006 

про спільну систему податку на додану вартість;

• розроблення законопроекту щодо імплемента-

ції положень статті 8.2 Директиви Ради 2011/64/

ЄС від 21 червня 2011 року про структуру і став-

ки акцизів, що застосовуються до тютюнових ви-

робів;

• схвалення Радою асоціації між Україною та ЄС 

проектів рішень:

 - про імплементацію Директиви Ради 2011/64/ЄС 

від 21.06.2011 про структуру та ставки акцизного 

збору на тютюнові вироби в Україні;

 - про імплементацію Тринадцятої Директиви Ради 

ЄС № 86/560/ЄЕС від 17.11.1986 про гармонізацію 

законодавства держав-членів про податки з обо-

роту — заходи для відшкодування податку на дода-

ну вартість суб’єктам оподаткування, які не засно-

вані на території Співтовариства;

 - про імплементацію Директиви Ради № 92/83/

ЄЕС від 19.10.1992 про гармонізацію структур ак-

цизних зборів на спирт та алкогольні напої.
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Імплементація Угоди про асоціацію у сфері 

«Статистика та обмін інформацією» сприяє до-

сягненню Цілі сталого розвитку 17 «Партнерство 

заради сталого розвитку».

Зокрема, виконання Угоди про 

асоціацію за 2019 рік сприяло ви-

конанню глобального завдання  

17.18. «До 2020 року посилити під-

тримку з метою нарощування по-

тенціалу країн, що розвиваються, у 

т. ч. найменш розвинених країн і малих острівних 

держав, що розвиваються, для того щоб значно 

підвищити доступність високоякісних, актуальних 

і достовірних даних, дезагрегованих за рівнем до-

ходів, гендерною належністю, віком, расою, наці-

ональністю, міграційним статусом, інвалідністю, 

географічним місцезнаходженням та іншими ха-

рактеристиками, значущими з урахуванням націо-

нальних умов».

Для досягнення суттєвих змін у виробництві 

статистичної інформації у зв’язку зі зміною соціаль-

но-економічного становища світу та використан-

ням новітніх підходів виникає потреба в оновлені 

нормативного і методологічного забезпечення 

процесів організації статистичного виробництва.

27.02.2019 Урядом затверджено Програму ро-

звитку державної статистики до 2023 року, що 

має на меті реформування державної статистики 

для забезпечення сучасних потреб суспільства в 

об’єктивній та неупередженій статистичній інфор-

мації. 

Законопроект з реформування 
статистики

Ведеться робота над проектом закону, що має 

на меті подальшу гармонізацію державної стати-

стики зі статистичною системою ЄС, створення 

умов для провадження діяльності органів націо-

нальної системи державної статистики згідно із 

загальноприйнятими принципами світової та єв-

ропейської статистичної практики, зокрема прин-

ципом професійної незалежності. 

У відповідності з цим принципом статистика 

має розроблятися та поширюватися національни-

ми статистичними органами незалежно від інших 

органів управління, особливо в частині визначен-

ня методології, методів і джерел отримання даних, 

термінів, змісту та форм поширення інформації 

тощо. 

Дотримання цього принципу підвищує довіру 

до органів державної статистики та посилює їхню 

спроможність забезпечувати користувачів до-

стовірною інформацією щодо економічної, со-

ціальної, демографічної та екологічної ситуації в 

Україні та її регіонах. 

Ключові завдання на 2020 рік

• розроблення проекту закону про внесення змін 

до деяких законів України, що регулюють держав-

ну статистичну діяльність, у частині застосування 

скоординованої статистичної робочої програми, 

яка містить інформацію про всю офіційну стати-

стику.

СТАТИСТИКА ТА ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

0%

Виконано у 2019 році
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Імплементація Угоди про асоціа-

цію у сфері «Навколишнє природне 

середовище та цивільний захист» 

сприяє досягненню Цілей сталого 

розвитку 6 «Чиста вода та належні 

санітарні умови», 7 «Доступна та 

чиста енергія», 11 «Сталий розви-

ток міст і громад», 12 «Відповідаль-

не споживання та виробництво», 

13 «Пом’якшення наслідків зміни 

клімату», 14 «Збереження морських 

ресурсів» та 15 «Захист та віднов-

лення екосистем суші». 

Зокрема, виконання Угоди про 

асоціацію за 2019 рік сприяло ви-

конанню національних завдань 

11.5 «Зменшити негативний вплив 

забруднюючих речовин у т. ч. на 

довкілля міст, зокрема шляхом ви-

користання інноваційних техноло-

гій», 12.4 «Зменшити обсяг утво-

рення відходів і збільшити обсяг їх 

переробки та повторного викори-

стання на основі інноваційних тех-

нологій та виробництв», 13.1 «Об-

межити викиди парникових газів 

в економіці» та 15.1. «Забезпечити 

збереження, відновлення та стале 

використання наземних і внутріш-

ніх прісноводних екосистем». 

Основним результатом 2019 року стало  

прийняття законодавчих актів щодо поводження 

з озоноруйнівними речовинами, фторованими 

парниковими газами, а також щодо моніторингу, 

звітності та верифікації викидів парникових газів, 

спрямовані на виконання зобов’язань за Угодою 

про асоціацію, вимог Рамкової конвенції ООН про 

зміну клімату та Паризької угоди.

Стратегія державної екологічної політики 
України на період до 2030 року 

Затверджено Стратегію державної еколо-

гічної політики України на період до 2030 року, 

яка визначає основні стратегічні цілі екологічної 

політики держави, етапи реалізації державної еко-

логічної політики та очікувані результати. Страте-

гія враховує цілі Угоди про асоціацію та 17 цілей 

сталого розвитку ООН, ґрунтуючись на усталеній 

практиці держав-членів ЄС та міжнародних ор-

ганізацій з охорони навколишнього середовища.

План дій до 2025 року до даної Стратегії знахо-

диться на завершальній стадії підготовки.

З метою імплементації вимог Директив 2003/4/

ЄC та 2003/35/ЄC розроблено законопроект «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-

ни у частині доступу до екологічної інформації».

Розроблено структуру Стратегії морської при-

родоохоронної політики України на період до 

2032 року. Здійснено третю оцінку стану Чорного 

моря (національний моніторинг та спільні украї-

но-грузинські дослідження) відповідно до вимог 

Рамкової Директиви ЄС про морську стратегію 

2008/56/ЄС.

З метою імплементації окремих положень 

Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС та Дирек-

тиви  2008/56/ЄС прийнято постанову Кабінету 

Міністрів № 758 від 19.09.2018 «Про затверджен-

ня Порядку здійснення державного моніторингу 

вод», яка набрала чинності з 01.01.2019. Розпоча-

лося здійснення діагностичного моніторингу ста-

ну річкових басейнів, а також модернізовано три 

лабораторії, у т. ч. за підтримки ЄС, що здійснюва-

тимуть аналіз відібраних проб відповідно до мето-

дології ЄС.

НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЦИВІЛЬНИЙ 
ЗАХИСТ

28%

Виконано у 2019 році
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Запущено інтерактивний інструмент «Чиста 

вода», яким керує Держводагентство. Портал до-

зволяє вибрати конкретний басейн річки та оціни-

ти якість води. Дані моніторингу поверхневих вод 

публікуються за 16 основними показниками із 445 

пунктів збору води на річках усіх основних річко-

вих басейнів України.

Затверджено Національний план управління 

відходами до 2030 року, який передбачає розро-

блення низки законопроектів у зазначеній сфері. 

На виконання плану у Верховній Раді України за-

реєстровано проекти законів України «Про управ-

ління відходами» (реєстр. № 2207-1 від 16.10.2019), 

«Про батареї і акумулятори» (реєстр. № 2352 

від 30.10.2019), «Про відходи електричного та 

електронного обладнання» (реєстр. № 2350 від 

30.10.2019).

Європейська смарагдова мережа 

З метою імплементації окремих положень 

Директиви 2009/147/ЄС розроблено проект 

Закону України «Про території Смарагдової ме-

режі». На основі даних аналізу переліку видів 

птахів та їх природоохоронного статусу, Черво-

ної книги України та переліку мисливських видів 

птахів підготовлено додаток до даного проекту 

закону.

В Україні визначено 271 об’єкт та включено до 

Європейської Смарагдової мережі для збережен-

ня середовищ існування рідкісних та зникаючих 

видів флори та фауни, включаючи птахів у місцях, 

що підлягають охороні згідно з Бернською конвен-

цією.

Протягом 2019 року було збільшено площу на-

ціональних парків (понад 80 000 га).

Промислове забруднення 

Рішенням Уряду схвалено Концепцію реалізації 

державної політики у сфері промислового забруд-

нення, яка передбачає застосування інтегровано-

го підходу до запобігання та здійснення контролю 

за викидами у повітря, воду та ґрунт, а також засто-

сування суб’єктами господарювання найкращих 

доступних технологій та методів управління і до-

сягнення встановлених відповідно до них гранич-

но допустимих обсягів забруднення. Впроваджен-

ня такого підходу здійснюється з метою подальшої 

імплементації положень Директиви 2010/75/ЄС.

Передбачається прийняття плану заходів на ви-

конання Концепції, а також законопроекту щодо 

інтегрованого запобігання, зменшення та контро-

лю промислового забруднення.

Якість атмосферного повітря

З метою імплементації положень Директиви 

2008/50/ЄС та Директиви 2004/107/ЄС затвердже-

но Порядок здійснення державного моніторингу в 

галузі охорони атмосферного повітря (постанова 

Кабінету Міністрів «Деякі питання здійснення дер-

жавного моніторингу в галузі охорони атмосфер-

ного повітря» № 827 від 14.08.2019), яким впро-

ваджено нову систему моніторингу стану повітря 

та базові елементи управління якістю повітря від-

повідно до вказаних директив. 

Таким чином відбувається реформування дію-

чої системи моніторингу атмосферного повітря, 

оскільки існуюча не дає змоги в повній мірі отри-

мувати оперативну інформацію про концентрації 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 

та вживати своєчасних заходів щодо захисту насе-

лення та довкілля від їх негативного впливу.
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Зміни клімату 

У сфері зміни клімату та захисту озонового 

шару прийнято Закон України «Про моніторинг, 

звітність та верифікацію парникових газів», який 

розроблено з метою імплементації положень 

Директиви  2003/87/ЄС та Закон України «Про 

регулювання господарської діяльності з озоно-

руйнівними речовинами та фторованими парни-

ковими газами» з урахуванням положень Регла-

менту (ЄС) № 842/2006 (скасований Регламентом 

(ЄС) № 517/2014) та Регламенту (ЄС) № 2037/2000 

(скасований Регламентом ЄС № 1005/2009).

З метою забезпечення виконання міжнарод-

них зобов’язань України за Паризькою угодою, 

розпочато роботу щодо підготовки 2-го Націо-

нально-визначеного внеску України до Паризької 

угоди. У процесі розробки НВВ2 буде визначено 

рівень викидів парникових газів у 2030 році в усіх 

секторах економіки України та національну ціль 

з адаптації до зміни клімату відповідно до націо-

нальних можливостей і обставин.

Цивільний захист 

З метою імплементації положень Директиви 

2012/18/ЄС розроблено проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо об’єктів підвищеної небезпеки», по-

ложення якого спрямовані на гармонізацію зако-

нодавства України із законодавством ЄС.

Генетично-модифіковані організми

Розроблено законопроект «Про державну си-

стему біобезпеки при створенні, випробуванні, 

транспортуванні та використанні генетично мо-

дифікованих організмів».

Ключові завдання на 2020 рік

• оновлення Додатку XXX та Додатку XXXI до Угоди 

про асоціацію;

• врегулювання відносин у сфері управління відхо-

дами, промислового забруднення, поводження з 

генетично модифікованими організмами, доступу 

до екологічної інформації тощо шляхом прийняття 

відповідних законодавчих актів;

• розроблення та затвердження комплексного На-

ціонального плану з енергетики та зміни клімату 

на 2021—2030 роки, стратегії з адаптації до зміни 

клімату;

• фіналізація роботи щодо підготовки 2-го Націо-

нально-визначеного внеску України до Паризької 

угоди;

• прийняття підзаконних нормативно-правових 

актів у сфері поводження із контрольованими ре-

човинами та товарами, що їх містять.
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Імплементація Угоди про асо-
ціацію у сфері «Транспорт, тран-
спортна інфраструктура, поштові 
та кур’єрські послуги» сприяє до-
сягненню Цілей сталого розвитку 
9 «Промисловість, інновації та інф-
раструктура», 11 «Сталий розвиток 
міст і громад» та 13 «Пом’якшення 
наслідків зміни клімату».

Зокрема, виконання Угоди про 
асоціацію за 2019 рік сприяло ви-
конанню національного завдання 
9.1 «Розвивати якісну, надійну, ста-
лу та доступну інфраструктуру, яка 
базується на використанні іннова-
ційних технологій, у т. ч. екологічно 
чистих видів транспорту».

Автомобільний транспорт

У рамках адаптації законодавства України до 
законодавства ЄС у сфері автомобільного транс-
порту розроблено проект Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо врегулювання ринку послуг автомобільного 
транспорту в Україні з метою приведення їх у від-
повідність з актом Європейського Союзу».

Залізничний транспорт

З метою адаптації законодавства України до за-
конодавства ЄС у сфері залізничного транспорту 
за результатами спільної роботи Мінінфраструк-
тури, Комітету Верховної Ради України з питань 
транспорту та інфраструктури за участі бізнесу та 
АТ «Укрзалізниця» було розроблено та внесено за-
конопроект «Про залізничний транспорт України» 
(реєстр. № 1196-1 від 06.09.2019).

Триває розробка проектів актів щодо ліцензій-
них умов, визначення плати за доступ до залізнич-
ної інфраструктури, рекомендацій для розроблення 
залізничними підприємствами систем управління 
безпекою, правил рівноправного доступу до заліз-
ничної інфраструктури.

На постійній основі здійснюється співробіт- 
ництво з Європейським залізничним агентством 
(ERA) з питань інтероперабельності залізничних 
колій (система простору 1520). Зокрема утворено 
Контактну групу, якою проводиться робота щодо 
внесення показників колії простору 1520 до Техніч-
них специфікацій інтероперабельності ЄС.

Ведеться робота щодо перегляду функцій дер-
жавного та господарського управління залізничним 
транспортом.

Морський транспорт

Вживаються заходи з ратифікації Конвенції Між-
народної організації праці 2006 року про працю в 
морському судноплавстві. 

Розроблено проекти Законів України «Про ра-
тифікацію Конвенції Міжнародної організації праці 
2006 року про працю в морському судноплавстві, 
з поправками» та «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів у зв’язку з ратифікацією Конвенції 
Міжнародної організації праці 2006 року про пра-
цю в морському судноплавстві, з поправками».

Внутрішній водний транспорт

На розгляді Верховної Ради України перебуває 
зареєстрований за поданням групи народних депу-
татів проект Закону України «Про внутрішній водний 
транспорт» (реєстр. № 1182-1-д від 17.01.2020), яким 
передбачено імплементацію положень низки дирек-
тив ЄС у галузі внутрішнього водного транспорту.

Безпека на транспорті

Розроблено проект Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України у 
сфері безпеки експлуатації колісних транспортних 
засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію 
між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторо-
ни».

ТРАНСПОРТ, ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, 
ПОШТОВІ ТА КУР'ЄРСЬКІ ПОСЛУГИ

16%

Виконано у 2019 році
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Для гарантування належного рівня безпеки 
під час перевезення небезпечних вантажів авто-
мобільним, залізничним та річковим транспортом 
розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради 
України групою народних депутатів проект Зако-
ну України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо приведення їх у відповідність із зако-
нодавством Європейського Союзу у сфері пере-
везення небезпечних вантажів» (реєстр. № 1193-1 
від 20.09.2019).

Поштовий зв’язок 

У рамках приведення чинного законодавства у 
сфері поштового зв’язку України у відповідність із 
положеннями права ЄС, що сприятиме розвитку 
сфери поштового зв’язку в Україні, запроваджува-
тиме спільні правила розвитку внутрішнього ринку 
поштових послуг Співтовариства та покращення 
якості обслуговування розроблено проект Зако-
ну України «Про внесення змін до Закону України 
«Про поштовий зв’язок».

Транспортна політика

Спільно з експертами проекту технічної допо-
моги ЄС «Підтримка імплементації Угоди про асо-
ціацію та Національної транспортної стратегії в 
Україні» розроблено проект плану заходів з реалі-
зації Національної транспортної стратегії України 
на період до 2030 року.

Розроблено та подано до Верховної Ради 
України проект Закону України “Про приєднання 
до Угоди про розвиток мультимодальних переве-
зень TРACEКA» (реєстр. № 0010 від 21.11.2019) та 
проект Закону України “Про мультимодальні пе-
ревезення» (реєстр. №  2685 від 27.12.2019) — їх 
прийняття сприятиме використанню більш еколо-
гічно чистих видів транспорту.

У рамках Програми фінансування «Ukraine 
Indicative TEN-T Investment Action Plan Projects» 
розпочато реалізацію 39-ти проектів загальною 
вартістю 4378,9 млн євро. Більшість цих проектів 
є довгостроковими (14 проектів, 56 % вартості) зі 
строком до 2030 року; ще три автомобільних і по 
два залізничних та авіаційних проекти на 1,3 млрд 
євро (30 %) наразі виконуються. До реалізації най-
ближчим часом готуються 18 короткострокових 
проектів (14 % вартості інвестиційної програми 
TEN-T).

Цифрові транспортні коридори

У рамках Східного партнерства здійснюєть-
ся робота щодо створення пілотного мультимо-
дального цифрового транспортного коридору  
між Балтійським та Чорним морями з метою роз-
роблення основної цифрової сервісної платформи 
для всіх заінтересованих сторін ланцюгів поста-
вок. Це рішення є багатосторонньою підготовчою 
дією щодо створення блоку національних сег-
ментів мультимодального цифрового транспорт-
ного коридору. Пропозицію підтримали  Білорусь, 
Україна, Азербайджан, Грузія та Вірменія. 

Ключові завдання на 2020 рік
Головними завданнями є:
• прискорення адаптації законодавства України 
у сфері автомобільного транспорту, поштових та 
кур’єрських послуг, зокрема, внесення на розгляд 
Верховної Ради України IX скликання законопро-
ектів щодо:
 - доступу до ринку автомобільних перевезень (ім-

плементація Регламенту (ЄС) 1071/2009);
 - забезпечення надання суспільно важливих по-

слуг з перевезень пасажирів автомобільним 
транспортом (імплементація Регламенту (ЄС) 
1370/2007);
 - безпеки експлуатації колісних транспортних за-

собів (імплементація Регламенту (ЄС) № 165/2014, 
Директив 2014/45/ЄС, 92/6/ЄЕС, 2002/15/ЄС, 
2003/59/ЄС, 2006/22/ЄС;
 - гармонізації законодавства України у сфері  

поштових та кур’єрських послуг  з правом ЄС  
(імплементація Директиви  97/67/ЄС та Регламен-
ту (ЄС) 2018/644;

• супроводження у Верховній Раді України зако-

нопроектів у сфері внутрішнього водного транс-

порту, щодо залізничних перевезень, перевезень 

небезпечних вантажів та мультимодальних пере-

везень;

• завершення процесу перегляду та оновлення 

Доповнення ХVII-4 та Доповнення ХVII-5 до Угоди 

про асоціацію, а також підготовка проектів від-

повідних двосторонніх рішень;

• підписання Україною та ЄС Угоди про спільний 

авіаційний простір;

• опрацювання зі стороною ЄС питання включен-

ня внутрішніх водних шляхів до TEN-T.
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Імплементація Угоди про асоці-

ацію у сфері «Наука, технології та 

інновації, космос» сприяє досяг-

ненню Цілей сталого розвитку 4 

«Якісна освіта», 8 «Гідна праця та 

економічне зростання» та 9 «Про-

мисловість, інновації та інфра-

структура».

Зокрема, виконання Угоди про 

асоціацію за 2019 рік сприяло вико-

нанню національного завдання 9.5 

«Створити фінансову та інститу-

ційну системи (інноваційну інфра-

структуру), що забезпечуватимуть 

розвиток наукових досліджень та 

науково-технічних (експеримен-

тальних) розробок».

Цифрова інтеграція

У 2019 році продовжено здійснення послідов-

них кроків з метою інтеграції України у Єдиний 

цифровий ринок ЄС.

Україна отримала Оцінку «Дорожньої карти» 

(Етап І завершено) в травні 2019 року, в якій Єв-

ропейська Комісія привітала прагнення України 

до гармонізації законодавства у цифровій сфері 

та підтримує подальше поглиблення і розширен-

ня співпраці у цифровій сфері, а також надає про-

позиції щодо додаткових форм співробітництва з 

метою інтеграції у Єдиний цифровий ринок ЄС. 

Європейська Комісія пропонує не лише оновити, 

але й розширити перелік законодавчих актів ЄС у 

Доповненні XVII-3. 

З метою оцінки національного законодавства 

та інституційної спроможності в серпні 2019 року, 

почала роботу оціночна місія Європейської Комісії 

(Етап ІІ). Після завершення оцінки буде прийнято 

Спільний робочий план Україна  — ЄС  (Етап ІІІ).

На засіданні Комітету асоціації Україна — ЄС 

у торговельному складі у листопаді 2019 року 

Українська Сторона виступила із офіційним запи-

том про взаємне визнання електронних довірчих 

послуг з метою укладання відповідної угоди між 

Україною та ЄС. 

Рада асоціації між Україною та ЄС привітала 

прагнення України до подальшої адаптації її націо-

нального законодавства з acquis ЄС у сфері циф-

рової економіки, підкресливши важливість повної 

імплементації зобов’язань відповідно до Угоди про 

асоціацію. На засіданні було зазначено про трива-

ючу оцінку рамкової політики України та її інсти-

туційних і регуляторних спроможностей, а також 

про готовність до подальшої підтримки цифрової 

трансформації України, зокрема за допомогою 

програми щодо електронного урядування та циф-

рової економіки.

Україна прагне також приєднатися до Індек-

су цифрової економіки та суспільства (The Digital 

Economy and Society Index (DESI), який підсумовує 

цифрові показники держав-членів ЄС та відстежує 

їхній розвиток у сфері цифрової конкурентоспро-

можності. У рамках цієї ініціативи було вперше 

проведено соціологічне дослідження цифрових 

навичок громадян.

Співпраця у космічній галузі 

З метою сприяння розвитку взаємовигідного 

співробітництва у сфері цивільних космічних до-

сліджень та використання космічного простору, 

в січні 2019 року підписано Угоду (у формі обміну 

листами) між Урядом України та Європейським 

космічним агентством стосовно подовження дії 

Угоди між Урядом України та Європейським кос-

мічним агентством щодо співробітництва у вико-

ристанні космічного простору в мирних цілях від 

25.01.2008.

У березні 2019 року Державне космічне агент-

ство підписало Угоду про технічну експлуатацію 

космічного компоненту «Copernicus» з Європей-

ським космічним агентством (ЄКА).

НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ, КОСМОС

50%

Виконано у 2019 році
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Наукові дослідження та інновації 

Стартувала робота українських представників 

у комітетах програми ЄС з досліджень та іннова-

цій «Горизонт 2020». Загалом вони взяли участь у 

двадцяти засіданнях десяти програмних комітетів. 

Завершилась процедура для запуску нового 

конкурсу для українських науковців — за рахунок 

коштів допомоги, яку ЄС надав Україні в рамках 

програми «Горизонт 2020» (наразі це 7 млн євро). 

Старт першого конкурсу запланований на початок 

2020 року. За його підсумками вчені зможуть от-

римати кошти на дослідження та інфраструктуру. 

10.10.2019 МОН надіслало офіційного листа 

щодо початку неформальних переговорів щодо 

технічних та фінансових аспектів стосовно мож-

ливості асоціації України до «Horizon Europe».

Прийнято Стратегію розвитку сфери інновацій-

ної діяльності на період до 2030 року (постано-

ва Кабінету Міністрів № 526-р від 10.07.2019), що 

створить сприятливі умови для розвитку іннова-

ційної сфери, збільшення кількості впроваджува-

них розробок, підвищення економічної віддачі від 

них, залучення інвестицій в інноваційну діяльність.

Запроваджено електронну систему реєстрації 

технологій з віддаленим доступом шляхом удо-

сконалення процедури реєстрації технологій та 

їхніх складових (постанова Кабінету Міністрів № 

145 від 27.02.2019). 

Реактивовано міжнародну інноваційну  

співпрацю в рамках Міжнародної європейсь-

кої інноваційної науково-технічної програми 

«EUREKA» — вперше для українських учених 

та представників малого і середнього бізнесу 

проведено інформаційно-комунікативний захід 

«EUREKA Info Day» у формі вебінару із залучен-

ням спікера з ЄС. 

Вперше в Україні проведено інформаційний 

захід за участі експертів Європейської ради ін-

новацій, яка підтримує інноваторів, підприємців, 

невеликі компанії та вчених з яскравими ідеями 

та амбіціями. 

Ключові завдання на 2020 рік:

• ухвалення спільного плану дій Україна — ЄС з 

метою інтеграції України до Єдиного цифрового 

ринку ЄС;

• оновлення Доповнення XVII-3 «Правила, що 

застосовуються до телекомунікаційних послуг» 

до Угоди про асоціацію;

• імплементація в національне законодавство 

Європейського кодексу електронних комуніка-

цій (Директива (ЄС) 2018/1972);

• приєднання України до Індексу цифрової еко-

номіки та суспільства (The Digital Economy and 

Society Index (DESI)).
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Імплементація Угоди про асоціацію у сфері «Фі-

нансові послуги» сприяє досягнен-

ню Цілей сталого розвитку 8 «Гідна 

праця та економічне зростання», 

10  «Скорочення нерівності», 16 

«Мир, справедливість та сильні ін-

ститути» та 17 «Партнерство зара-

ди сталого розвитку». 

Зокрема, виконання Угоди про 

асоціацію за 2019 рік сприяло ви-

конанню національних завдань   

8.6. «Створити інституційні та фі-

нансові можливості для самореалі-

зації потенціалу економічно актив-

ної частини населення та розвитку 

креативної економіки», 16.4 «Зміц-

нити систему запобігання та про-

тидії легалізації доходів, отриманих 

злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та поширення зброї ма-

сового знищення» та 17.1. «Мобілі-

зувати додаткові фінансові ресурси 

на основі заохочення інвестицій іноземних та ві-

тчизняних інвесторів».

Удосконалення ринку фінансових послуг 

Прийняттям Закону України «Про запобіган-

ня та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню те-

роризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX було 

імплементовано положення Четвертої Директиви 

(ЄС) 2015/849, що дозволило удосконалити діючу 

національну систему фінансового моніторингу.

Удосконалено механізм захисту прав спо-

живачів фінансових послуг: прийняттям Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодав-

чих актів України щодо захисту прав споживачів 

фінансових послуг» від 20.09.2019 № 122-IX ім-

плементовано Директиву 2002/65/ЄС, посиливши 

гарантії споживачів у разі дистанційного надання 

фінансових послуг.

Для удосконалення банківського регулювання 

та нагляду, процедури виведення банків з ринку 

відповідно до положень Директиви 2013/36/ЄС 

розроблено та прийнято ряд важливих законо-

давчих та нормативних ініціатив:

• проект Закону України «Про внесення змін до 

законодавчих актів України щодо окремих питань 

функціонування банківської системи», який має 

удосконалити процедуру ліквідації банку та задо-

волення вимог кредиторів;

• постановою НБУ врегульовано положення про 

плани відновлення діяльності банків України та 

банківських груп.

Постановами НБУ удосконалено вимоги до 

розподілу активів за ступенем та коефіцієнтів зни-

ження ризику за ними під час розрахунку показ-

ників капіталу, а також запроваджено коефіцієнти 

чистого стабільного фінансування. Таким чином, 

імплементація Регламенту (ЄС) 575/2013 створює 

прозорий механізм формування мінімально не-

обхідного рівня стабільного фінансування, який є  

достатнім для забезпечення фінансування діяль-

ності банку на поточний рік.

З метою імплементації положень Директиви 

2001/24/ЄС та Директиви 2013/36/ЄС  розробле-

но проект Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо діяльності 

кредитних спілок» (реєстр. № 1110 від 29.08.2019), 

який має сформувати єдині підходи до правил 

діяльності кредитної спілки та дозволить забез-

печити прозорість і стабільність ринку взаємного 

кредитування.

ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

19%

Виконано у 2019 році
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Для поліпшення інвестиційного клімату в Україні 

розроблено проект Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення залучення інвестицій та запровад-

ження нових фінансових інструментів» (реєстр. № 

2284 від 17.10.2019), який має врегулювати перелік 

фінансових інструментів, функціонування товар-

них ринків та шляхи запобігання маніпулювання на 

них відповідно до положень MiFID та MiFIR.

У рамках імплементації Директиви 91/674/ЄЕС 

визначено підходи складання та подання звітності 

учасниками ринків фінансових послуг.

Регуляторами ринку фінансових послуг про-

ведено роботу з актуалізації переліку актів ЄС, які 

мають бути імплементовані з метою регулювання 

даної сфери. Оновлення переліку знаходиться на 

стадії фіналізації.

Ключові завдання на 2020 рік

Головним викликом для регуляторів фінансово-

го сектору є доопрацювання відкликаних у 2019 

році з Верховної Ради України IX скликання зако-

нопроектів щодо:

• регулювання процедур платіжних послуг (імпле-

ментація Директиви (ЄС) 2015/2366); 

• інституту страхування з метою імплементації 

(імплементація Директиви (ЄС) 2016/97);

• інституту рейтингування кредитних установ (ім-

плементація Регламенту (ЄС) 1060/2009);

• страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів (імпле-

ментація Директиви 2009/103/ЄС);

• захисту інвесторів від зловживань на ринках ка-

піталу (імплементація Директиви 2004/39/ЄС).

• оновлення Доповнення XVII-2 Додатку XVII до 

Угоди про асоціації. 
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Імплементація Угоди про асо-

ціацію у сфері «Управління дер-

жавними фінансами» сприяє до-

сягненню Цілей сталого розвитку 

1 «Подолання бідності», 8 «Гідна 

праця та економічне зростання», 

10  «Скорочення нерівності», 12 

«Відповідальне споживання та ви-

робництво», 13 «Пом’якшення на-

слідків зміни клімату» та 17 «Парт-

нерство заради сталого розвитку». 

Зокрема, виконання Угоди про 

асоціацію за 2019 рік сприяло ви-

конанню національного завдання 

17.2. «Послідовно знижувати бор-

гове навантаження на економіку».

Бюджетування

Здійснення бюджетного процесу в 2019 році 

відбувалось у новому законодавчому полі —  від-

повідно до Бюджетного кодексу України в частині 

середньострокового бюджетного планування.

Основними результатами роботи у цій сфері 

є прийняття Закону України «Про верифікацію та 

моніторинг державних виплат» від 03.12.2019 № 

324-IX, яким врегульовано головні засади та пра-

вила верифікації бюджетних видатків. 

Державний борг

Постановою Кабінету Міністрів  № 473 від 

05.06.2019 впроваджено Середньострокову стра-

тегію управління державним боргом на 2019—2022 

роки, яка створює поле для збільшення рівня про-

зорості політики управління державним боргом.

Фінансовий аудит

Удосконалено методологію діяльності внутріш-

нього аудиту, впроваджено стандарти внутріш-

нього аудиту відповідно до міжнародних стан-

дартів, а також реалізовано програму підвищення 

кваліфікації для внутрішніх аудиторів, у рамках якої 

проведено ряд навчальних заходів. 

Ключові завдання на 2020 рік

• удосконалення системи державного внутріш-

нього фінансового контролю шляхом реалізації 

пілотних проектів із впровадження внутрішнього 

контролю в обраних міністерствах. 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

0%

Виконано у 2019 році
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Імплементація Угоди про асоці-

ацію у сфері «Гуманітарна політи-

ка» сприяє досягненню Цілей ста-

лого розвитку 4 «Якісна освіта», 5 

«Гендерна рівність», 8 «Гідна праця 

та економічне зростання», 11 «Ста-

лий розвиток міст і громад» та 17 

«Партнерство заради сталого роз-

витку». 

Зокрема, виконання Угоди про 

асоціацію за 2019 рік сприяло ви-

конанню національних завдань   

4.5. «Збільшити поширеність серед 

населення знань і навичок, необ-

хідних для отримання гідної роботи 

та підприємницької діяльності», 8.6 

«Створити інституційні та фінан-

сові можливості для самореаліза-

ції потенціалу економічно актив-

ної частини населення та розвитку 

креативної економіки» та 11.3 «За-

безпечити збереження культурної і 

природної спадщини із залученням 

приватного сектору».

Програма «Креативна Європа» 

Успішна реалізація положень Угоди про асо-

ціацію про участь України у програмі «Креатив-

на Європа» сприяє позитивним змінам у секторі 

культурних і креативних індустрій та його інтерна-

ціоналізації. 

У 2019 році схвалено для фінансування 10 про-

ектів за участю українських організацій. Зокрема, 

на конкурс «Проекти міжнародної співпраці» по-

дано 17 заявок від України, шість підтримані. Один 

із проектів (European Design Upgrade: Transnational 

Capacity Building project) був ініційований україн-

ським благодійним фондом «K.Fund», який став 

першим від України лідер-партнером проекту.

Україна увійшла у першу трійку країн за кількі-

стю поданих на конкурси програми «Креативна 

Європа» заявок та у десятку за кількістю підтри-

маних. Загальний обсяг фінансування проектів за 

участю українських партнерів у рамках програми 

становить понад 2 млн євро. Україна розраховує 

на участь у новій програмі «Креативна Європа» 

після 2020 року, включаючи напрям МЕДІА та іні-

ціативу «Європейські столиці культури».

Україна поглиблює співпрацю з ЄС з метою за-

безпечення більш широкого залучення своїх пред-

ставників в європейський культурний простір, їх 

активної участі у європейських проектах, ініціа-

тивах та професійних мережах та програмах під-

тримки мобільності. Успішно реалізується про-

ект «i-Portunus», що був обраний і фінансований 

програмою «Креативна Європа» для тестування 

схеми мобільності художників та інших учасників 

культурного процесу. 

За результатами трьох етапів реалізації проек-

ту Україна стала єдиною країною, що не є членом 

ЄС, яка входить у список 10 найактивніших країн за 

кількістю поданих та підтриманих заявок. 16 мит-

ців з України отримали гранти мобільності на суму 

понад 20 тис. євро. 11 митців із інших країн отри-

мали більше 17 тис. євро для грантів мобільності в 

Україну.

ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА

65%

Виконано у 2019 році
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Український інститут книги 

Забезпечено повноцінне функціонування но-

воствореного Українського інституту книги — єди-

ного центру прийняття рішень щодо перетворен-

ня української книговидавничої сфери у креативну 

індустрію європейського зразка. 

У 2019 році УІК адміністрував 3 програми: 1) 

популяризація читання та української літератури 

у світі; 2) поповнення фондів публічних бібліотек 

(закуплено майже 1 млн екземплярів книжкової 

продукції); 3) створення та підтримка Української 

цифрової бібліотеки.

Розвиток креативних індустрій

Посилено ефективність створення правових 

умов для розвитку креативних індустрій в Україні, 

зокрема утворено Раду з креативних індустрій при 

Міністерстві культури, молоді та спорту України 

(МКМС). Завданням Ради є забезпечення комуніка-

ції та взаємодії між органами державної влади та 

іншими зацікавленими сторонами у сфері кре-

ативних індустрій, а також надання пропозицій 

МКМС щодо формування та реалізації державної 

політики у цій сфері, у тому числі щодо механізмів 

надання державної підтримки для розвитку креа-

тивних індустрій.

Закордонний досвід класифікації та стимулю-

вання креативних індустрій також опрацьовано 

під часу семінару «Вивчення законодавства ЄС, 

національних законодавчих актів та найкращих 

практик розвитку та підтримки культурних та креа-

тивних індустрій», організованого в рамках інстру-

менту технічної допомоги ЄС TAIEX.

Аудіовізуальні медіа послуги 

Відповідно до зобов’язань за Угодою про асо-

ціацію Україна вживає заходів для поступового на-

ближення законодавства до Директиви 2007/65/

ЄС (із змінами згідно Директивою 2010/13/ЄС) з 

аудіовізуальних медіа послуг. Новий проект закону 

про медіа (реєстр. № 2693 від 27.12.2019) містить 

оновлені правила, що наближують до європейсь-

ких стандартів та відповідають актуальним змінам 

на ринку аудіовізуальних послуг.

Україна забезпечує розроблення та впровад-

ження інклюзивної культурної політики у рамках 

загальної реформи децентралізації з метою зміц-

нення соціальної згуртованості, забезпечення до-

ступу населення до культурних ресурсів та якісних 

послуг на рівні територіальних громад, а також 

вдосконалення системи управління та фінансуван-

ня у сфері культури. Реалізація відповідного урядо-

вого плану заходів розрахована до 2022 року.

Охорона культурної спадщини 

Уряд вживає ефективних законодавчих заходів 

для посилення відповідальності за порушення та 

вдосконалює механізми правової охорони куль-

турної спадщини. Створення електронного інфор-

маційного ресурсу культурної спадщини і куль-

турних цінностей забезпечить умови для рівного 

доступу та доступності культурної спадщини для 

громадян та сприятиме реалізації культурних прав.

У рамках проекту ЄС «Лабораторія асоціації» 

(EU Association Lab) у 2019 році було розроблено 

прототип електронного інформаційного ресурсу 

культурної спадщини. Крім того, було розробле-

но та презентовано електронну публічну частину 

Державного реєстру нерухомих пам’яток Украї-

ни, яку розміщено на вебсайті http://publicregistry.

heritage.in.ua.
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З метою удосконалення митних процедур та 

національного законодавства, спрямованого на 

протидію незаконному переміщенню культурних 

цінностей та незаконним археологічним розкоп-

кам, Україна зацікавлена у тісній співпраці з ЄС у 

контексті імплементації положень Регламенту (ЄС) 

2019/880 від 17.04.2019 про ввезення та імпорт 

культурних цінностей.

У контексті співробітництва у рамках відповід-

них міжнародних організацій, зокрема ЮНЕСКО 

та Ради Європи, Україна завершує здійснення  

внутрішньодержавних юридичних процедур з 

приєднання до Другого протоколу до Гаазької 

конвенції про захист культурних цінностей у разі 

збройного конфлікту 1954 року та приєднан-

ня до Розширеної часткової угоди про культурні  

маршрути.

Підвищення обізнаності громадськості 
про європейську інтеграцію

У повному обсязі виконано План заходів на 

2019 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері 

європейської інтеграції на 2018—2021 роки, який 

затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів 

№ 83-р від 30.01.2019.

Інформування громадськості у євроінтегра-

ційній сфері здійснюється за допомогою  Євроін-

теграційного порталу eu-ua.org та щотижневого 

«Євроінтеграційного дайджесту» (інформаційний 

продукт Офісу Віце-прем’єр-міністра з питань єв-

ропейської та євроатлантичної інтеграції та Урядо-

вого офісу).

На щоквартальній основі відбуваються зустрічі 

Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції України з представ-

никами Української Сторони Платформи грома-

дянського суспільства Україна — ЄС з метою об-

говорення ключових питань виконання Угоди про 

асоціацію та пріоритетів співробітництва з ЄС.

Ключові завдання на 2020 рік

• доопрацювання та прийняття проекту Закону 

України «Про приєднання України до Другого про-

токолу до Гаазької конвенції про захист культурних 

цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року»;

• узгодження та прийняття проекту Закону Украї-

ни «Про внесення змін до Кримінального кодек-

су України щодо посилення відповідальності за 

злочини у сфері охорони культурної спадщини та 

статті 44 Закону України «Про охорону культурної 

спадщини»;

• узгодження та прийняття проекту Закону  

України «Про приєднання України до Розширеної 

часткової угоди про спорт (EPAS)».
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Імплементація Угоди про асоці-

ацію у сфері «Сільське господар-

ство» сприяє досягненню Цілей 

сталого розвитку 1 «Подолання бід-

ності», 2 «Подолання голоду, роз-

виток сільського господарства», 6 

«Чиста вода та належні санітарні 

умови», 8 «Гідна праця та еконо-

мічне зростання», 10 «Скорочення 

нерівності», 13 «Пом’якшення на-

слідків зміни клімату» та 15 «Захист 

та відновлення екосистем суші». 

Зокрема, виконання Угоди про 

асоціацію за 2019 рік сприяло ви-

конанню національних завдань 2.2. 

«Підвищити вдвічі продуктивність 

сільського господарства, насампе-

ред за рахунок використання інно-

ваційних технологій» та 2.3. «Забез-

печити створення стійких систем 

виробництва продуктів харчування, 

що сприяють збереженню екосис-

тем і поступово покращують якість 

земель та ґрунтів, насамперед за 

рахунок використання інновацій-

них технологій».

Аграрний сектор України

Аграрний сектор України забезпечує 12 % ВВП 

і близько 40 % валютних надходжень від експорту.

В Україні налічується понад 33 тис. фермерсь-

ких господарств (більше 70 % від загальної кіль-

кості економічно активних с/г підприємств).

На підтримку розвитку фермерських госпо-

дарств в Україні у 2019 році були безпосередньо 

бюджетовані витрати на суму 1 млрд грн (у 2018 

році — 5010 фермерів та с/г сервісних коопера-

тивів). Держбюджетом на 2020 рік передбачено 

4,4 млрд грн на програми підтримки, включаючи 

фермерські господарства.

З метою забезпечення освіти та задоволення 

потреб малих та середніх сільськогосподарських 

виробників та сільських громад у отриманні не-

обхідних консультативних послуг також розро-

бляється ефективна модель аграрного консульту-

вання.

Квоти на експорт українських с/г товарів 
до ЄС

У 2019 році українські експортери використо-

вували можливості 32 з 40 тарифних квот, 11 з яких 

використані у повному обсязі та 2 використані 

більш ніж на 95 % (у 2018 році використовувались 

можливості в рамках 32 тарифних квот, у 2017 році 

— у рамках 29 тарифних квот, а у 2016 — у рамках 

26 тарифних квот).

У 2020 році ЄС збільшив квоти на ввезення 

українських товарів тваринництва: курятини — з 

19,2 тис. тонн до 20 тис. тонн, яєць — з 2,7 тис. 

тонн до 3 тис. тонн. 

У січні — березні 2020 року Україна зможе вико-

ристати квоти на безмитний експорт до країн ЄС 

5 тис. тонн курятини та 750 тонн яєць. У ІІ кв. 2020 

року (квітень — червень) українські експортери от-

римають квоти на 5 тис. тонн курятини та 1,2 тис. 

тонн яєць.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

64%

Виконано у 2019 році
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Перегляд «аграрної частини» Угоди 
про асоціацію

Досягнуто домовленості щодо початку кон-

сультацій для перегляду аграрної частини Уго-

ди про асоціацію.

Ратифіковано Угоду у формі обміну листа-

ми між Україною та ЄС про внесення змін до 

торговельних преференцій щодо м’яса птиці та 

переробленого м’яса птиці, передбачених Уго-

дою про асоціацію.

Реформа аграрного сектору

Наразі будується перша в Україні «Дорога 

вина та смаку Придунайської Бессарабії» згід-

но з регламентними нормами ЄС. Цей гастро-

номічний маршрут є інноваційним для україн-

ського туристичного продукту, але з великим 

потенціалом для розвитку сільських територій 

та за рахунок підтримки виробників продукції 

з географічним зазначенням, таке зазначення 

гарантує споживачеві унікальні якісні показ-

ники товару, що дозволяє виробнику продава-

ти його дорожче, також через підтримку тра-

диційних продуктів, збереження і зміцнення 

біорозмаїття і культурної спадщини місцевих 

спільнот.

Для сприяння стимулювання нарощування 

обсягів с/г продукції з високою доданою варті-

стю у державному бюджеті на 2019 рік було 

передбачено видатки в обсязі 800 млн грн, що 

сприяло розширенню сфери зайнятості сільсь-

кого населення та забезпеченню сталого еко-

номічного зростання сільських громад через 

розвиток аграрного підприємництва.

Прийнято наказ Мінагрополітики № 330 від 

19.06.2019 «Про затвердження вимог до меду», 

яким гармонізовано правила торгівлі медом та 

захист прав споживачів до законодавства ЄС.

Прийнято Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вдоскона-

лення правової охорони географічних зазначень» 

від 20.09.2019 № 123-IX, яким визначаються вимоги 

та коло осіб, які мають право на державну реєстра-

цію географічного зазначення (ГЗ), умови надання 

правової охорони ГЗ, підстави для відмови в наданні 

такої охорони, а також перелік прав та обов’язків, що 

випливають з державної реєстрації ГЗ.

Розроблено проект Закону України «Про особ-

ливості правової охорони географічних зазначень, 

захист прав на гарантовані традиційні особливості 

та застосування схем якості для сільськогосподар-

ської продукції та харчових продуктів», який готуєть-

ся до внесення на розгляд Верховної Ради України. 

Законопроект спрямований на забезпечення дотри-

мання правил захисту ГЗ і позначень походження с/г 

продукції та продуктів харчування.

Ключові завдання на 2020 рік 

• розробка та прийняття закону щодо державного 

контролю за генетично модифікованою продукцією 

у сільському господарстві та харчовій промисло-

вості;

• прийняття Закону України «Про особливості пра-

вової охорони географічних зазначень, захист прав 

на гарантовані традиційні особливості та застосу-

вання схем якості для сільськогосподарської про-

дукції та харчових продуктів».

Загалом, на 2020 рік план заходів з виконання Уго-

ди про асоціацію визначає широке коло завдань у 

сфері сільського господарства за напрямами: 

• стандарти торгівлі рослинами (хміль, насіння, ви-

ноград, розсадництво: овочеві культури, фруктові 

рослини, садивний матеріал декоративних рослин, 

конопля — 138 заходів;  

• політика якості (виноробство) — 26 заходів;   

• стандарти торгівлі тваринами (молоко, свинячі 

туші) — 14 заходів;  

• стандарти торгівлі — 24 заходи. 
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Імплементація Угоди про асоціацію у сфері «За-
хист прав споживачів» сприяє досягненню Цілей 
сталого розвитку 
1 «Подолання бід-
ності» та 8 «Гідна 
праця та економічне 
зростання».

Відповідно до Угоди про асоціацію (стаття 415 
Глави 20 «Захист прав споживачів» Розділу V «Еко-
номічне та галузеве співробітництво») Україна 
взяла на себе зобов’язання забезпечити високий 
рівень захисту прав споживачів та досягти суміс-
ності української системи захисту прав спожи-
вачів з аналогічними системами держав-членів ЄС. 

Система RAPEX

Продовжується робота щодо отримання досту-
пу до європейської системи попередження про 
небезпечні для споживачів продукти (Community 
Rapid Information System, RAPEX), що передбаче-
но Планом заходів реалізації Концепції державної 
політики у сфері захисту прав споживачів до 2020 
року.

Система RAPEX створена для мінімізації нега-
тивних наслідків, пов’язаних з присутністю на рин-
ку ЄС товарів, які можуть завдати шкоди користува-
чам. У кожній з держав-учасниць системи створено 
контактні бюро, які отримують від уповноважених 
національних органів або ж безпосередньо від спо-
живачів інформацію про наявність на ринку небез-
печних  продуктів. 

Бюро передає всю інформацію до Європейської 
Комісії, яка в свою чергу швидко розсилає  її до кон-
тактних бюро в усіх інших держав-учасницях RAPEX. 
Отримання Україною доступу до даної системи  
сприятиме швидкій реалізації заходів, спрямованих 
на недопущення завдання шкоди споживачу небез-
печною продукцією, яку вже розміщено на ринку.  

У 2019 році не завершено роботу з прийняття 
Верховною Радою України проекту Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо захисту прав споживачів)» (реєстр. 
№ 5548 від 16.12.2016), норми якого передбачають 
повну імплементацію Директиви 1999/44/ЄС про 
певні питання продажу та гарантії товару спожи-
вання, Директиви  97/7/ЄС про захист прав спо-
живачів в умовах дистанційної торгівлі (замінена 
на Директиву 2011/83/ЄС про права споживачів) 
та частково положень Директиви 2009/22/ЄС.  
Також невиконаними завданнями залишаються: 
• встановлення вимог до описових матеріалів 
пакетів туристичних послуг, визначення прав і 
обов’язків сторін, а також умов надання або замі-
ни пакета туристичних послуг відповідно до права 
ЄС, запровадження механізмів  відповідальності за 
невиконання або неналежне виконання зобов’я-
зань за договором  туристичного обслуговування 
(імплементація Директиви Ради 90/314/ЄЕС)6; 
• посилення гарантій та механізмів захисту прав 
споживачів у разі дистанційного надання фінансо-
вих послуг у частині прийняття законопроекту про 
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
удосконалення захисту прав споживачів  фінан-
сових  послуг (імплементація вимог Директиви 
2002/65/ЄС).

Ключові завдання на 2020 рік
• введення в експлуатацію інформаційної системи 
державного ринкового нагляду;
• отримання Україною доступу до системи RAPEX;
• розроблення та прийняття наступних законо-
давчих актів з метою:
• встановлення заборони на здійснення недобро-
совісних комерційних практик;
• визначення мінімального рівня гарантій захисту 
прав споживачів;
• встановлення вимог і гарантій захисту прав спо-
живачів під час укладення дистанційних контрак-
тів;
• визначення гарантій та механізмів захисту прав 
споживачів у разі збуту, продажу та повторного 
продажу контрактів щодо розподілу часу на вико-
ристання нерухомості, довгострокових продуктів 
пов’язаних із відпусткою, а також контрактів із об-
міну;
• врегулювання механізмів судового захисту ко-
лективних інтересів споживачів відповідно до пра-
ва ЄС;
• налагодження співробітництва з ЄС та держава-
ми-членами з питань захисту прав споживачів.

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

0%

Виконано у 2019 році
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Імплементація Угоди про асоці-

ацію у сфері «Соціальна політика 

та трудові відносини» сприяє до-

сягненню Цілей сталого розвитку 

1 «Подолання бідності», 2 «Подо-

лання голоду, розвиток сільського 

господарства», 4 «Якісна освіта», 

5 «Гендерна рівність», 8 «Гідна пра-

ця та економічне зростання» та 10 

«Скорочення нерівності». 

Зокрема, виконання Угоди про 

асоціацію за 2019 рік сприяло ви-

конанню національних завдань 1.2 

«Збільшити охоплення бідного на-

селення адресними програмами 

соціальної підтримки», 8.8. «Захи-

щати трудові права і сприяти забез-

печенню надійних і безпечних умов 

праці для всіх трудящих, включаю-

чи трудящих-мігрантів, особливо 

жінок-мігрантів, та осіб, які не ма-

ють стабільної зайнятості» та 10.3 

«Забезпечити доступність послуг 

соціальної сфери».

Угода про асоціацію містить зобов’язання, що 

передбачені статтями 419—425 Глави 21 «Спів-

робітництво у галузі зайнятості, соціальної політи-

ки та рівних можливостей» Розділу V «Економічне 

та галузеве співробітництво».

Наразі у національне законодавство імплемен-

товано 13 директив ЄС у сфері соціальної політи-

ки та у сфері безпечності нехарчової продукції, 

безпеки та гігієни праці.

Соціальний захист

З метою приведення у відповідність з нормами 

ЄС вимог до обладнання що працює під тиском, 

а саме для імплементації Директиви 2014/68/ЄС, 

постановою Кабінету Міністрів № 27 від 16.01.2019 

затверджено відповідний технічний регламент.

З початку 2019 року запроваджено надання 

субсидій населенню на оплату житлово-кому-

нальних послуг у грошовій формі (постанова Кабі-

нету Міністрів № 62 від 06.02.2019). 

Верховною Радою України схвалено Закон 

України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 

2671-VIII, що має на меті удосконалення діючого 

законодавства, зокрема в частині адміністрування 

соціальних послуг, підвищення статусу соціальних 

працівників та інших фахівців, що надають соціаль-

ні послуги, забезпечення захисту прав осіб, які от-

римують соціальні послуги, розширення повнова-

жень місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування з питань організації 

надання соціальних послуг за місцем проживання 

осіб, які отримують такі послуги.

Захист праці 

У травні 2019 підписано «Генеральну угоду ре-

гулювання основних принципів і норм реалізації 

соціально-економічної політики і трудових відно-

син в Україні на 2019—2021 роки». 

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

100%

Виконано у 2019 році

6 З 01.01.2020 функції у сфері туризму передаються від Мінекономіки до МКМС (постанова Кабінету Міністрів № 885 від 16.10.2019), що також створює 

певну затримку з виконання завдань Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію.
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Відновлено дію порядку здійснення нагляду та 

контролю за додержанням законодавства про працю 

(постанова Кабінету Міністрів № 823 від 21.08.2019).

21.09.2019 року прийнято постанову Кабіне-

ту Міністрів України № 771 «Про затвердження 

Технічного регламенту засобів індивідуального  

захисту», що імплементує Регламент ЄС 2016/425.

Мінсоцполітики розроблено проект Закону 

України «Про колективні договори і угоди», погод-

жено із заінтересованими органами та соціальни-

ми партнерами та направлено на розгляд Кабінету 

Міністрів України. 

За рішенням профільного Урядового комітету 

законопроект було доопрацьовано із соціальни-

ми партнерами та у травні 2019 року повторно 

розглянуто і подано на розгляд Кабінету Міністрів 

України. Проте,  у зв’язку із зміною Уряду проект 

закону було повернуто Мінсоцполітики.

Наразі триває співпраця сторін соціального 

діалогу з питань реалізації Плану заходів з підви-

щення ефективності тристороннього соціального 

діалогу в Україні в рамках Проекту Міжнародної 

організації праці «Інклюзивний ринок праці для 

створення робочих місць в Україні» .

У ході опрацювання зазначеного питання в рамках 

експертної робочої групи Проекту виявлено необхід-

ність удосконалення наявних механізмів і процедур 

ведення соціального діалогу на всіх його рівнях.

Експертами Проекту заплановано проведення 

національного «круглого столу» за участю пред-

ставників соціального діалогу, міжнародних та віт-

чизняних експертів з метою обговорення існуючої 

практики ведення діалогу та надання рекоменда-

цій щодо модернізації його форм і методів, у т. ч. у 

сучасних умовах децентралізації.

З метою ініціювання широкого публічного обго-

ворення питання триває опрацювання попередньо 

підготовленої експертами Проекту в рамках робочої 

групи інформації щодо можливих напрямів модерні-

зації діалогу в Україні для його відповідності сучас-

ним викликам соціально-економічної політики. 

За результатами проведеної роботи представ-

никами сторін соціального діалогу на національ-

ному рівні в співпраці з міжнародними експертами 

буде напрацьовано комплексні пропозиції щодо 

внесення змін до законодавства.

Ключові завдання на 2020 рік

• запровадження стимулюючих механізмів для ро-

ботодавців з метою працевлаштування осіб з ін-

валідністю (Директива Ради 2000/78/ЄС про вста-

новлення загальної системи рівного відношення у 

сфері зайнятості та професійної діяльності) шля-

хом розробки та прийняття відповідного законо-

проекту;

• реалізація Державної соціальної програми про-

тидії торгівлі людьми на 2016—2020 роки;

• удосконалення механізму колективного звіль-

нення (Директива Ради 98/59/ЄС про наближення 

законодавств держав-членів щодо колективного 

звільнення);

• продовження роботи щодо оновлення переліку 

актів законодавства ЄС, передбачених Доповнен-

ням XL до Угоди про асоціацію;

• прийняття Закону України «Про працю», що на-

дасть можливість інкорпорувати в національне за-

конодавство акти права ЄС:

 - Директиву Ради 89/391/ЄЕС про запровадження 

заходів із заохочення поліпшення охорони здо-

ров’я та безпеки працівників на роботі;

 - Директиву Ради 97/81/ЄC стосовно ліквідації 

дискримінації та удосконалення якості умов праці 

на умовах неповного робочого часу та сприяння 

розвитку неповної зайнятості на добровільній ос-

нові;

 - Директиву Ради 91/533/ЄЕС стосовно обов’язку 

роботодавців повідомляти працівників про основ-

ні аспекти трудового договору;

 - Директиву Ради 1999/70/ЄС стосовно забез-

печення гідної праці, виконуваної на умовах 

строкового трудового договору на засадах не-

дискримінації.
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Імплементація Угоди про асоці-

ацію у сфері «Громадське здоров’я» 

сприяє досягненню Цілей сталого 

розвитку 3 «Міцне здоров’я і бла-

гополуччя», 4 «Якісна освіта», 6 

«Чиста вода та належні санітарні 

умови», 14 «Збереження морських 

ресурсів» та 15 «Захист та віднов-

лення екосистем суші». 

Зокрема, виконання Угоди про 

асоціацію за 2019 рік сприяло ви-

конанню національних завдань 3.8 

«Знизити поширеність тютюноку-

ріння серед населення з викорис-

танням інноваційних засобів інфор-

мування про негативні наслідки 

тютюнокуріння» та 3.9 «Здійснити 

реформу фінансування системи 

охорони здоров’я». 

Національна система крові

Прийнято Стратегію розвитку національної 

системи крові та план заходів щодо її реалізації 

на період до 2022 року (розпорядження Кабінету 

Міністрів № 120-р від 20.02.2019), основною ме-

тою якої є забезпечення рівноправного та своє-

часного доступу пацієнтів до якісних та безпечних 

компонентів донорської крові у достатній кількості 

шляхом створення трирівневої системи крові: на 

національному, регіональному та госпітальному 

рівнях. 

На національному рівні вперше планується 

створити Трансфузіологічний центр, що здійс-

нюватиме функцію управління та координації си-

стеми крові та моніторингу її функціонування. 

На регіональному рівні центри крові будуть цен-

тралізовано заготовляти, тестувати, переробляти, 

зберігати та розподіляти донорську кров та її ком-

поненти. Відділення трансфузіології мають транс-

формуватись в лікарняні банки крові у складі за-

кладів охорони здоров’я (госпітальний рівень).

Фінансування потенційно здійснюватиметься з 

кількох джерел: за рахунок державного та місцевого 

бюджетів, коштів міжнародних партнерів, а також за 

рахунок механізмів державно-приватного партнер-

ства реалізація запропонованого плану модернізації 

та підтримки нової національної системи крові оці-

нюється приблизно у 6,5 млрд грн до 2022 року.

На виконання Стратегії передбачено розробку 

нормативно-правових актів, що врегулюють пи-

тання організації донорства, заготівлі, переробки, 

тестування, розподілу, транспортування та на-

лежного застосування донорської крові на нових 

принципах. З метою повної імплементації поло-

жень чотирьох європейських директив ЄС у сфері 

безпеки та якості крові МОЗ готує проект про 

внесення змін до Закону України «Про донорство 

крові та її компонентів». 

Трансплантування

01.01.2019 введено в дію Закон України «Про 

застосування трансплантації анатомічних ма-

теріалів людини», який враховує базові вимоги 

Директиви 2004/23/ЄС. Урядом було схвалено 

План підготовки підзаконних актів, необхідних 

для реалізації вищезазначеного закону, що перед-

бачає затвердження стандартів якості та безпеки 

анатомічних матеріалів, а також затвердження по-

рядку перевезення анатомічних матеріалів та ви-

везення їх за межі митної території країни.

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я
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27.12.2019 Президентом України підписано Закон 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України, що регулюють питання трансплантації 

анатомічних матеріалів людині», який автоматизує 

процеси завдяки поступовому запровадженню 

Єдиної державної інформаційної системи транс-

плантації органів і тканин — реєстру донорів, що 

допомагатиме вчасно знаходити потенційного до-

нора, фізичні показники якого дозволяють врятувати 

пацієнта, який потребує трансплантації. 

Завершується комплекс підготовчих процедур 

для запуску системи, після чого лікарі зможуть кори-

стуватися системою в ЄДІСТ в дослідному режимі 

(орієнтовно з квітня 2020 року). Дата запуску систе-

ми для обов’язкового використання встановлюється 

з січня 2021 року.

Боротьба з інфекційними  
захворюваннями

У частині боротьби з інфекційними захворюван-

нями МОЗ затверджено перелік інфекційних захво-

рювань, які підлягають моніторингу, чим в повному 

обсязі імплементовано Рішення 2000/96/ЄC. 

Також Імплементовано Рішення № 2002/253/ЄС, 

яким встановлюється визначення випадків інфек-

ційних захворювань для подання звітів до мережі 

Співтовариства.

Боротьба з тютюнопалінням

24.12.2019 Кабінет Міністрів схвалив проект 

Закону «Про внесення змін до деяких Законів 

України щодо адаптації законодавства до вимог 

Директиви 2014/40/ЄС Європейського Парла-

менту (щодо охорони здоров’я населення від 

шкідливого впливу тютюну)», який відповідає 

положенням Директиви 2014/40/ЄС про набли-

ження законів, підзаконних нормативно-пра-

вових актів та адміністративних положень дер-

жав-членів щодо виробництва, представлення 

та продажу тютюнових виробів і супутніх про-

дуктів та про скасування Директиви 2001/37/ЄС 

та ратифікацію Протоколу про ліквідацію неза-

конної торгівлі тютюновими виробами.

Ключові завдання на 2020 рік

• продовження роботи щодо оновлення пе-

реліку актів законодавства ЄС, передбачених 

Доповненням XLI до Угоди про асоціацію;

• прийняття проекту Закону України «Про вне-

сення змін до Закону України «Про донорство 

крові та її компонентів», що дозволить забезпе-

чити ефективний державний нагляд і контроль 

за діяльністю закладів та установ системі крові, 

створити механізм відстеження переміщення 

крові та її компонентів тощо.
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ОСВІТА, НАВЧАННЯ ТА МОЛОДЬ

Імплементація Угоди про асоці-

ацію у сфері «Освіта, навчання та 

молодь» сприяє досягненню Цілей 

сталого розвитку 4 «Якісна осві-

та», 8 «Гідна праця та економічне 

зростання», 9 «Промисловість, 

інновації та інфраструктура», 10 

«Скорочення нерівності», 11 «Ста-

лий розвиток міст і громад», 13 

«Пом’якшення наслідків зміни клі-

мату», 16 «Мир, справедливість та 

сильні інститути» та 17 «Партнер-

ство заради сталого розвитку».

Зокрема, виконання Угоди про 

асоціацію за 2019 рік сприяло ви-

конанню національних завдань  4.1. 

«Забезпечити доступність якісної 

шкільної освіти для всіх дітей та 

підлітків», 4.5. «Збільшити пошире-

ність серед населення знань і на-

вичок, необхідних для отримання 

гідної роботи та підприємницької 

діяльності»,  10.2. «Запобігати про-

явам дискримінації в суспільстві» 

та  10.3. «Забезпечити доступність 

послуг соціальної сфери». 

«Нова українська школа»

У 2019 році продовжено імплементацію ре-

форми «Нова українська школа», яка базується на 

кращих європейських практиках та пропонує пе-

рехід до компетентнісного навчання. У бюджеті на 

2020 рік закладено рекордні 1,4 млрд грн на НУШ 

— на оновлення освітнього простору в школах та 

професійний розвиток вчителів.

Прийнято Закон України «Про повну загальну 

середню освіту» № 0901-ІХ від 29.08.2019.

Запущено службу Освітнього омбудсмена — 

посадової особи, на яку Кабінетом Міністрів Украї-

ни покладається виконання завдань із захисту прав 

у сфері освіти.

Підвищення професійних стандартів

У 2019 році відбувся пілот сертифікації вчителів. 

У 2020 році сертифікація продовжиться у більшо-

му масштабі та буде складатися з кількох етапів: 

експертного оцінювання професійних компетент-

ностей учасників сертифікації шляхом вивчення 

практичного досвіду їх роботи, самооцінювання 

учасником сертифікації власної педагогічної май-

стерності, оцінювання фахових знань та умінь 

учасників сертифікації шляхом їх незалежного те-

стування.

За результатами участі у міжнародному порів-

няльному дослідженні якості освіти PISA, Україна 

посіла 50-те місце серед усіх країн-учасниць. За-

непокоєння викликали результати учнів з матема-

тики. Відтак, з 2020/2021 навчального року запла-

новано привернути увагу всього суспільства до 

математики.

У 2019 році затверджено 69 стандартів про-

фесійної (професійно-технічної) освіти, розробле-

них на основі компетентнісного підходу. Всього 

таких стандартів затверджено 179. Відкрито 45 на-

вчально-практичних центрів з новим обладнанням 

та технікою, де учні можуть опанувати практичні 

навички, а дорослі — пройти підвищення кваліфіка-

ції або перенавчання. У бюджет 2020 року на ство-

рення таких центрів закладено у 5 разів більше  

коштів — 259 млн грн.

100%

Виконано у 2019 році



Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2019 рік 

_      _68

У 2019 році у рамках 5-го раунду Туринського 

процесу здійснено аналіз системи професійної 

(професійно-технічної) освіти за критеріями зов-

нішньої ефективності, зокрема у зв’язку з пробле-

мами демографії, економіки, ринку праці, та вну-

трішньої ефективності, що визначається якістю 

управління, фінансування, матеріально-технічно-

го, науково-методичного, кадрового забезпечен-

ня. 

Мови національних меншин

Здійснено низку заходів, передбачених до-

рожньою картою імплементації статті 7 Закону 

України «Про освіту» згідно з рекомендаціями 

Венеціанської комісії:

• збільшено тривалість перехідного періоду до 

2023 року імплементації статті 7 Закону «Про 

освіту» для учнів, які навчаються мовами мен-

шин, що є офіційними мовами ЄС (пункт 3 розділу 

ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про засади функціонування української 

мови як державної» від 25.04.2019);

• продовжується забезпечення достатньої частки 

освіти мовами меншин на початковому та серед-

ньому рівнях; 

• звільнено приватні школи від нових мовних ви-

мог, відповідно до статті 13 Рамкової конвенції. 

Співпраця в рамках ERASMUS+ та TAIEX

Розпочато переговори щодо розширення мож-

ливостей програми міжнародної співпраці ЄС 

ERASMUS+ на заклади професійної (професій-

но-технічної) освіти. Протягом 2019—2020 років 

для України виділено окреме Вікно фінансування 

на загальну суму 5 млн євро (з них — 2 млн євро 

для проектів «Розвиток потенціалу вищої освіти»). 

За результатами конкурсного відбору Євро-

пейської Комісії, у 2019 році розпочали свою 

діяльність 8 проектів із загальним бюджетом понад 

7,2 млн євро. Вони реалізовуватимуться протягом 

2019—2022 років 51 закладом вищої освіти, гро-

мадськими організаціями та МОН.

У травні 2019 року МОН подана заявка на от-

римання міжнародної технічної допомоги TAIEX на 

виконання завдання щодо забезпечення доступу 

до освіти впродовж життя. Заплановано робо-

ту експертної місії для фіналізації проекту Закону 

України «Про освіту дорослих» на І півріччя 2020 

року. 

Ключові завдання на 2020 рік

• затвердження критеріїв присвоєння навчальним 

закладам вищої освіти статусу дослідницьких шля-

хом прийняття відповідних законопроектів;

• розроблення та прийняття законопроекту щодо 

забезпечення доступу до навчання протягом жит-

тя.
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7 Постановою  Кабінету Міністрів № 1110 від 25.10.2017 утворено Міжвідомчу координаційну раду з питань протидії порушенням, які впливають на фінансові 

інтереси України та ЄС, затверджено її посадовий склад та Положення, а також надано повноваження МВС здійснювати функції НКП з організації взаємодії з OLAF та 

Європейським судом аудиторів (ЄСА) з питань виконання Розділу VI Угоди про асоціацію та додатків до нього.

8 04.02.2020 під головуванням Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Д. І. Кулеби проведено перше установче засідання 

Міжвідомчої координаційної ради з питань протидії порушенням, які впливають на фінансові інтереси України та ЄС.

9 Конвенція Європейського Союзу щодо захисту фінансових інтересів Європейських співтовариств від 26.07.1995 та два протоколи до неї від 27.09.1996 та від 19.06.1997.

10 Директива (ЄС) 2017/1371 Європейського Парламенту та Ради від 05.07.2017 про боротьбу з шахрайством, спрямованим проти фінансових інтересів Союзу, 

кримінально-правовими засобами.

ФІНАНСОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА БОРОТЬБА З 
ШАХРАЙСТВОМ

Імплементація Угоди про асо-

ціацію у сфері «Фінансове співро-

бітництво та боротьба з шахрай-

ством» сприяє досягненню Цілей 

сталого розвитку 8 «Гідна праця та 

економічне зростання», 10 «Ско-

рочення нерівності» та 16 «Мир, 

справедливість та сильні інститу-

ти». 

Зокрема, виконання Угоди про 

асоціацію за 2019 рік сприяло ви-

конанню національного завдання 

16.4 «Зміцнити систему запобіган-

ня та протидії легалізації доходів, 

отриманих злочинним шляхом, фі-

нансуванню тероризму та поши-

рення зброї масового знищення». 

Співробітництво з OLAF

Питання співробітництва з Європейським бюро 

з боротьби з шахрайством (OLAF) у частині захи-

сту фінансових інтересів України та ЄС у зв’язку 

із використанням коштів ЄС є предметом постій-

ного діалогу Сторін під час проведення засідань 

двосторонніх органів Україна — ЄС.

Національним контактним пунктом (НКП)7 

розпочато комунікацію зі Стороною ЄС щодо 

укладення окремої угоди (меморандуму) про спів-

робітництво між МВС та OLAF, яка визначала б пра-

вові підстави та порядок оперативної взаємодії. 

У 2019 році діалог Сторін у вирішенні цього 

питання уповільнився, що було пов’язано із за-

снуванням інституту Європейської прокуратури 

(European Public Prosecutor’s Office, EPPO), від-

повідним процесом реформування OLAF, а також 

пов’язаним з цим процесом розподілу повнова-

жень.

Протягом 2019 року НКП було:

• ініційовано комунікацію зі Стороною ЄС щодо 

оновлення Додатку XLIV до Угоди про асоціацію 

та визначення обсягу і строків імплементації поло-

жень чинного законодавства ЄС у цій сфері;

• здійснено підготовку установчого засідання 

Міжвідомчої координаційної ради з питань проти-

дії порушенням, які впливають на фінансові інтере-

си України та ЄС8

Урядовим офісом забезпечено переклад 

українською мовою текстів законодавства ЄС9, 

імплементація яких передбачена у рамках вико-

нання  Розділу VІ Угоди про асоціацію, та діючої 

Директиви ЄС10, якою, починаючи з липня 2019 

року, було замінено попередні акти ЄС у цій 

сфері.

Ключові завдання на 2020 рік

• розроблення та прийняття законодавчих актів 

щодо імплементації положень законодавства ЄС 

у сфері захисту фінансових інтересів сторін Угоди 

про асоціацію;

• узгодження порядків взаємодії інституцій, за-

лучених до системи міжвідомчої координації з 

питань протидії порушенням, які впливають на  

фінансові інтереси України та ЄС та встановлення 

порядків взаємодії OLAF з відповідними органами 

державної влади.

100%

Виконано у 2019 році
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Імплементація Угоди про асоці-

ацію у сфері «Поглиблена та все-

охоплююча зона вільної торгівлі» 

сприяє досягненню Цілей стало-

го розвитку 1 «Подолання бідно-

сті», 2 «Подолання голоду, розви-

ток сільського господарства», 3 

«Міцне здоров’я і благополуччя», 

4 «Якісна освіта», 5 «Гендерна рів-

ність», 8 «Гідна праця та економіч-

не зростання», 9 «Промисловість, 

інновації та інфраструктура», 10 

«Скорочення нерівності», 11 «Ста-

лий розвиток міст і громад», 12 

«Відповідальне споживання та ви-

робництво», 15 «Захист та віднов-

лення екосистем суші» та 17 «Парт-

нерство заради сталого розвитку». 

Зокрема, виконання Угоди про 

асоціацію за 2019 рік сприяло ви-

конанню національного завдання  

8.1. «Забезпечити стійке зростання 

ВВП на основі модернізації вироб-

ництва, розвитку інновацій, під-

вищення експортного потенціалу, 

виводу на зовнішні ринки продукції 

з високою часткою доданої варто-

сті». 

Обсяги торгівлі Україна — ЄС

Європейський Союз є найбільшим торговель-

ним партнером України з питомою вагою торгівлі 

товарами  41,3 % від загального обсягу зовнішньої 

торгівлі України.

Товарообіг між Україною та ЄС після відкриття 

зони вільної торгівлі постійно зростає. За резуль-

татами 2019 року обсяги зовнішньої торгівлі това-

рами між Україною та ЄС у порівнянні з 2018 ро-

ком збільшилися на 5,5 %, експорт зріс на 3,0 %, а 

імпорт на 7,7 %.

Україна виходить на ринок ЄС з новими товара-

ми, серед яких все більшу частку починають зай-

мати товари з високим ступенем обробки.

Використання тарифних квот

Активно використовуються і можливості без-

митного експорту в рамках тарифних квот. У 2019 

році українські експортери використовували мож-

ливості 32 з 40 тарифних квот, 11 з яких викори-

стані у повному обсязі та 2 використані більш ніж 

на 95 % (у 2018 році використовувались можли-

вості в рамках 32 тарифних квот, у 2017 році — у 

рамках 29 тарифних квот, а у 2016 — у рамках 26 

тарифних квот).

Повністю використано 11 тарифних квот на 

кукурудзу, пшеницю, ячмінь, мед, цукор, вино-

градний та яблучний соки, оброблені томати,  

оброблений крохмаль, вершкове масло, м’ясо 

птиці та крохмаль. 

Використовувалися тарифні квоти на продукти 

переробки солоду та крохмалю (99,9 %), обробле-

ну продукцію із зернових (99,5 %), яйця та альбумі-

ни (84,5 %), солод та пшеничну клейковину (90,3 

%), ячмінь, ячмінне борошно та гранули (80,4 %), 

часник (78,6 %), висівки, відходи та залишки (72,3 

%), яйця та альбуміни, додаткова (63,0 %).

ПОГЛИБЛЕНА ТА ВСЕОХОПЛЮЮЧА ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ
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Збільшення тарифних квот

У 2019 році було внесено зміни до Додатка І-А 

до Угоди про асоціацію в частині зміни зобов’язань 

Європейського Союзу щодо обсягів тарифних квот 

на м’ясо птиці в бік збільшення, що зробить мож-

ливим забезпечити збереження інтересів україн-

ських виробників м’яса птиці (Закон України «Про 

ратифікацію Угоди у формі обміну листами між 

Україною та Європейським Союзом про внесен-

ня змін до торговельних преференцій щодо м’яса 

птиці та переробленого м’яса птиці, передбачених 

Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сто-

рони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми держа-

вами-членами, з іншої сторони» від 05.12.2019 № 

345-IX). 

17.01.2020 в офіційному журналі ЄС опубліко-

вано інформацію про набуття чинності Угоди у 

формі обміну листами між Європейським Союзом 

та Україною про внесення змін до торгових пре-

ференцій щодо м’яса птиці та переробленого м’я-

са птиці, передбачених Угодою про асоціацію, яка 

набуває чинності 01.02.2020, як це передбачено 

зазначеною Угодою у формі обміну листами.

Сертифікати EUR.1

Кількість українських компаній, які здійснюють 

експорт товарів до держав-членів ЄС, зростає. 

Так, якщо в 2014 році експорт до ЄС здійснюва-

ли 10 002 компанії, у 2019 році їх кількість значно 

збільшилась і склала 14 545 компаній. 

У 2019 році було видано більше 107 тис. сер-

тифікатів EUR.1. З початку застосування ПВЗВТ 

митними органами видано більше 330 тис. сер-

тифікатів EUR.1.

Збільшується і кількість орієнтованих на Європу 

експортерів, які отримали статус уповноважено-

го експортера та можуть експортувати до ЄС без 

оформлення сертифікату EUR.1. На сьогодні таких 

підприємств вже 251.




