
 

 

 

 

ПЕРША РІЧНИЦЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ 

УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ 

УКРАЇНА — ЄС 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ 
УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ 

ТА ПОРЯДКУ ДЕННОГО АСОЦІАЦІЇ 
УКРАЇНА — ЄС 

 

Урядовий офіс з питань європейської інтеграції 
 
Секретаріат Кабінету Міністрів України 



Угода про асоціацію між Україною та      
Європейським Союзом передбачає        
політичну асоціацію та економічну           
інтеграцію    України з ЄС.  
 
Порядок денний асоціації (ПДА) є практи-
чним інструментом для належної  
імплементації Угоди про асоціацію.  
 
З ЄС визначено десять короткострокових 
пріоритетів ПДА, які є першочерговими 
для України. 
  
Передбачено, що ЄС надаватиме Україні 
підтримку у виконанні Угоди про  
асоціацію та пріоритетів ПДА через  
використання усіх доступних інструментів 
допомоги, а також шляхом обміну  
досвідом та поширенням кращих практик. 



Конституційна реформа 

Д 
О 
С 
Я 
Г 
Н 
Е 
Н 
Н 
Я 

 

ПОДАЛЬШІ КРОКИ 

Конституційна реформа передбачає два головні напрямки: децентралізація 
та правосуддя.  

Децентралізація: 

 1 липня 2015 року Президент України подав до Верховної Ради                     
України підготовлений Конституційною Комісією проект Закону України 
«Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації  
влади)» (реєстр. № 2217а). Законопроект в цілому отримав позитивну  
оцінку Венеціанської Комісії, а також позитивний висновок Конституційного  
Суду України. Верховна Рада попередньо схвалила законопроект № 2217а. 

 Законопроект передбачає зміни адміністративно-територіального          
устрою: скасування інституту голів місцевих державних адміністрацій та                           
запровадження інституту префектів для нагляду за додержанням               
Конституції і законів України органами місцевого  самоврядування.  

Правосуддя: 

 25 листопада 2015 року Президент України подав до Верховної Ради                     
України підготовлений Конституційною Комісією проект Закону  
України «Про внесення змін до Конституції України (щодо  
правосуддя)» (реєстр. № 3524). Законопроект в цілому отримав позитивну 
оцінку Венеціанської Комісії. Верховна Рада планує розглянути  
законопроект на початку 2016 року. 

 Законопроект передбачає: Вища рада правосуддя займатиметься  
обранням суддів та суддівською кар'єрою; призначення суддів безстроково 
(окрім суддів Конституційного Суду); підвищення вікових та професійних 
цензів до кандидатів на посаду судді; конкурсний принцип призначення  
судді на посаду; функціональний, а не абсолютний імунітет судді;  
уточнення юрисдикції судів, у тому числі Міжнародного кримінального суду 
на умовах, визначених Римським статутом; тощо.   

 
Прийняти Закони: 
 
1 Про внесення змін до Конституції України                 

(щодо децентралізації влади)  
(реєстр. № 2217а). 

 
2 Про внесення змін до Конституції України                 

(щодо правосуддя) (реєстр. № 3524) 

Міжнародна підтримка 

Децентралізація та реформа правосуддя в 
Україні підтримуються у  
рамках проектів технічної  
допомоги, що фінансуються 
ЄС, США, Швецією, Канадою і 
Швейцарією. 



Виборча реформа 
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Зміни у виборчому законодавстві: 

 14 липня 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про місцеві  вибори» (№ 595-VIII). Закон визначає, що  
вибори депутатів обласних, районних, міських, районних у містах рад проводяться за пропорційною виборчою системою у  
багатомандатному виборчому окрузі.  

 4 вересня 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо           
організації проведення перших  виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (№ 676-VIII). Законом  
передано повноваження призначення виборів об’єднаної територіальної громади ЦВК, а також узгоджено у часі процедури  
об’єднання громад із виборчим процесом. 

Місцеві вибори: 

 25 жовтня 2015 року в Україні відбулися вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Участь у  
моніторингу за місцевими виборами в Україні взяло 1555 спостерігачів. Згідно з висновками міжнародних спостерігачів, виборчий 
процес був відкритий, конкурентний, добре організований та продемонстрував повагу до дотримання демократичного процесу.  

Зміни у фінансуванні політичних партій: 

 8 жовтня 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній  
корупції» (№ 731-VIII). Закон спрямований на виконання рекомендацій (GRECO) і  
передбачає щорічне державне фінансування політичних партій не пов’язане із участю у  
виборах, а також, облік коштів на спеціальних рахунках партій у банках із одночасною  
забороною їх  перерахування до виборчих фондів. 

 8 жовтня 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення  
зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України (щодо фінансування політичних  
партій)» (№ 732-VIII).  Закон передбачає віднесення до видатків Державного бюджету 
України видатків на державне фінансування статутної діяльності політичних партій та  
відшкодування витрат партій на передвиборну агітацію. 

Міжнародна підтримка 

Виборча реформа підтримується, у  
тому числі за рахунок проекту техніч-
ної допомоги 
«Зміцнення  
демократичних пар-
тій та громадських  
організацій» 
(фінансується  

http://zakon.rada.gov.ua/go/731-VIII


Боротьба з корупцією 
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ПОДАЛЬШІ КРОКИ Нове законодавство у сфері боротьби з корупцією: 

 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та 
Національного агентства з питань запобігання корупції» (№ 198-VIII); 

 Закон України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу 
України щодо виконання рекомендацій Європейського Союзу з виконання 
Україною плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режи-
му для України стосовно уточнення підслідності органів досудового розсліду-
вання» (№ 771-VIII); 

 Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення,  
розшуку та  управління активами, одержаними від корупційних та інших зло-
чинів» (№ 772-VIII). 

Інституційне забезпечення боротьби з корупцією: 

 Створені та розпочали роботу Національне антикорупційне бюро України,  На-
ціональне агентство з питань запобігання корупції та Спеціалізована антико-
рупційна прокуратура. 

Програма реалізації антикорупційної політики: 

 29 квітня 2015 року Кабінет Міністрів України затвердив Державну програму 
щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні 
(Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки (постанова № 265).  Програма 
містить план заходів, моніторинг реалізації якого забезпечує Національне  
агентство з питань запобігання корупції.  

 
 

 

         Прийняти закони: 
 

1 Про внесення змін до Конституції України 

(щодо недоторканності народних депутатів 
України та  суддів) (реєстр. № 1776); 

2 Про внесення змін до деяких законів           

України у сфері доступу до публічної                      
інформації щодо вдосконалення їх окремих 
положень (реєстр. № 2913); 

3 Про внесення змін до Кодексу України про            

адміністративні правопорушення щодо            
посилення  державного контролю за дотри-
манням права на  доступ до публічної                
інформації, захист персональних даних та 
звернення громадян (реєстр. № 2043а). 

Міжнародна підтрима 

У контексті реформування сфери юстиції, у  
тому числі боротьби з корупцією, надається  
підтримка у рамках проекту  
технічної допомоги «Підтримка  
реформ у сфері юстиції в  
Україні» (фінансується ЄС).             

http://zakon.rada.gov.ua/go/771-VIII
http://zakon.rada.gov.ua/go/771-VIII
http://zakon.rada.gov.ua/go/771-VIII
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ПОДАЛЬШІ КРОКИ 

Проект змін до Конституції: 

 25 листопада 2015 року Президент України подав до Верховної Ради                     
України підготовлений Конституційною Комісією проект Закону України «Про 
внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (реєстр. № 3524). 
Законопроект в цілому отримав позитивну оцінку Венеціанської Комісії.  
Верховна Рада України планує розглянути законопроект на початку 2016 року. 

Зміни у законодавстві України у частині правосуддя: 

 Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд» (№ 192-VIII). 
Закон запроваджує кваліфікаційне оцінювання професійного рівня судді та пе-
ревірки доброчесності суддів, а також удосконалює підготовку кандидата на 
посаду судді та посилює дисциплінарну відповідальність суддів; 

 Закон України «Про прокуратуру» (№ 1697-VII); 

 Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру»  
(щодо удосконалення та особливостей застосування окремих положень)»  
(№ 578-VIII).  

Стратегія судової реформи: 

 Схвалено Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних             
правових інститутів на 2015 - 2020 роки (Указ Президента України № 276); 

 21 жовтня 2015 року Уряд схвалив головні напрями концепції змін до Конститу-
ції України щодо судової реформи Концепцію судової реформи. 

 
 
 

 

  Прийняти Закони: 
 

 1 Про виконавче провадження (реєстр.  

№ 2507а); 
 

2 Про органи та осіб, які здійснюють при-

мусове виконання судових рішень і рішень 
інших органів (реєстр. № 2506а). 

Міжнародна підтримка 

Для підтримки реформи правосуддя в  
Україні реалізуються проекти технічної  
допомоги: 
«Підтримка реформ у сфері юстиції в  

Україні» (фінансується ЄС);  

«Освіта суддів для                        

економічного                                             

розвитку» (фінансується  

Канадою). 



Державне управління 
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ПОДАЛЬШІ КРОКИ 

Новий Закон про державну службу: 

 10 грудня 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про           
державну службу». Закон передбачає розмежування політичних на  
адміністративних посад, а також запроваджує посади державних секретарів у 
міністерствах. Закон набирає чинності 1 травня 2016 року. 

Стратегія реформування державного управління: 

 Спільно з експертами програми SIGMA/OECD розроблено проекти Стратегії  
реформування державного управління України на 2015 – 2020 роки та плану 
заходів з реалізації Стратегії на 2015 – 2017 роки. Документи є передумовою 
для отримання бюджетної підтримки ЄС, а також є індикаторами програми  
Макрофінансової допомоги ЄС і Контракту з розбудови держави. Проекти  
наразі доопрацьовуються спільно зі Стороною ЄС. 

Реформа адміністративних послуг: 

 З червня 2015 року започатковано роботу нового порталу державних послуг 
iGov.org.ua, за допомогою якого громадяни України можуть отримати державні 
послуги. Частина цих послуг вже надається через Інтернет, інші – очікують на 
впровадження в електронній формі.  

  1 Прийняти Закон про службу в органах    

місцевого самоврядування (реєстр. № 2489); 
 

  2 Завершити розробку та прийняти  

Стратегію реформування державного  
управління на 2015-2020 роки разом із  
Планом заходів з її реалізації. 

Міжнародна підтримка 

Для реалізації реформи державного  

управління в Україні зі Стороною 

ЄС опрацьовується питання  

залучення бюджетної підтримки. 

https://igov.org.ua/
https://igov.org.ua/
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ПОДАЛЬШІ КРОКИ Створення більш сприятливих умов ведення бізнесу в Україні: 

 Спрощено  порядок реєстрації міжнародних систем інтернет-розрахунків (PayPal, 
ApplePay, GoogleWallet та інші); 

 Заборонено фізичне вилучення контролюючими органами серверів                           
ІТ-компаній; 

 Спрощено умови роботи українських фрілансерів із закордонними клієнтами; 
 Відмінено обов’язкове оформлення технологічних карт для ведення                            

ресторанного бізнесу; 
 Скасовано обов'язкове отримання карантинного сертифікату. 

Спрощення порядку відкриття бізнесу: 

 Встановлено строк реєстрації підприємств протягом 2 днів; 
 Строк реєстрації представництв іноземних компаній скорочено в два рази: з 60 до 

30 робочих днів. 

Спрощення дозвільних процедур: 

 Скорочено перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню з 56 до 30; 
 Оптимізовано перелік органів ліцензування з 33 до 26 органів; 
 Запроваджено можливості надання ліцензій на окремі види господарської                

діяльності на  місцевому рівні; 
 Забезпечено безоплатний доступ до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб і фізичних осіб-підприємців за допомогою мережі Інтернет. 

Підвищення рівня правового захисту суб’єктів господарювання: 

 Створено інститут Бізнес-омбудсмена; 
 Запрацював інститут Уповноваженого з питань  підприємництва. 

          Прийняти Закони: 

1 Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень  
(реєстр. № 2982); 
 

2 Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань  (реєстр. № 2983); 
 

3 Про внесення змін до деяких законів 

України з питань банкрутства (щодо                     
забезпечення європейських стандартів у  
сфері відновлення платоспроможності           
боржника та спрощення умов ведення           
бізнесу в Україні) (реєстр. № 3163). 

Міжнародна підтримка 

Для підтримки реалізації пріоритету з  
дерегуляції в Україні планується залучення  
експертної та фінансової  
допомоги ЄС у рамках програми 
EU SURE (EU Support to Ukraine to 
Re-launch the Economy).  



Державні закупівлі 
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ПОДАЛЬШІ КРОКИ Законодавство та стратегія реформування: 

 Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері 
державних закупівель щодо приведення їх у відповідність з міжнародними  
стандартами та вжиття заходів з подолання корупції» (№ 679-VIII). Закон ; 

 Україна приєдналася Угоди СОТ про державні закупівлі; 

 Розроблено проект Стратегії реформування системи державних закупівель в 
Україні на 2015-2032 роки. 

Прозорість процесу та реєстр порушників:  

 Працює пілотний проект  електронних державних закупівель ProZorro.               
Електронна система спрощує доступ малого і середнього бізнесу до державних      
торгів, дозволяє економніше витрачати бюджетні кошти та забезпечує            
громадський контроль за процесом торгів; 

 Задля усунення корупції, створено електронний реєстр порушників у сфері дер-
жавних закупівель. 

1 Перевести усі державні закупівлі в елект-

ронний формат, зокрема прийняти Закон 
України «Про публічні закупівлі»  
(реєстр. № 3559); 
 

2 Схвалити та узгодити зі Стороною ЄС  

дорожню карту з імплементації положень  
Директив ЄС у сфері державних закупівель; 
 

 3 Отримати доступ до ринків державних  

закупівель Європейського Союзу. 

Міжнародна підтримка 

Для реформування системи державних  
закупівель залучається експертна та  
фінансова допомога у рамках 
проекту «Гармонізація  
системи державних  
закупівель в Україні зі  
стандартами 
ЄС» (фінансується ЄС). 



Податкова реформа, в т.ч. відшкодування ПДВ 
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ПОДАЛЬШІ КРОКИ 

Податкова реформа: 

 8 грудня 2015 року на засіданні Національної ради реформ Міністр фінансів  
представила пропозиції щодо податкової реформи, які були сформовані на базі 
проекту Міністерства фінансів з урахуванням пропозицій народних депутатів,  
бізнесу та громадськості.   

Адміністрування ПДВ: 

 Прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість» (№ 643-VIII). 

 Прийнято всі підзаконні акти, необхідні для функціонування системи електронно-
го адміністрування ПДВ. 

 На сьогодні система електронного адміністрування ПДВ працює в штатному  
режимі безперебійно (з 1 лютого 2015 р. працювала у тестовому режимі,  
з 1 липня 2015 р. переведена у звичайний режим роботи); 

 Впроваджено електронні сервіси, які дають можливість отримати інформацію з 
системи електронного адміністрування податку на додану вартість; 

 Система електронного адміністрування ПДВ забезпечує відповідність  
сплаченого та нарахованого ПДВ, а також унеможливлює формування фіктивного 
ПДВ та неправомірного відшкодування його з бюджету.  

 

 

. 

 

 

1 Забезпечити внесення на розгляд ВРУ 

необхідний законопроект для проведення 
податкової реформи. 

 

             Міжнародна підтримка 

Планується залучення  
експертної та фінансової  
допомоги ЄС на здійснення 
податкової реформи. 



Зовнішній аудит 
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 Рахункова палата отримала додаткові повноваження у сфері контролю за  
надходженням коштів до державного бюджету (Закон № 274-VIII).  

 

 Прийнято нову редакцію Закону України «Про Рахункову палату» (№ 576-VIII).  

 Розрахункова палата є колегіальним органом і здійснює аудит ефективності та 
фінансовий аудит  у сфері  управління об'єктами державної власності, обслуго-
вування і погашення державного боргу, здійснення державних закупівель за ра-
хунок коштів державного бюджету, а також виконання державних цільових про-
грам, інвестиційних проектів та державного замовлення. 

 

 Для імплементації повноважень Розрахункової палати затверджено Методичні  
рекомендації з проведення Рахунковою палатою фінансового аудиту. 

 

 

ПОДАЛЬШІ КРОКИ 

1 Розробити та затвердити стратегію і 

план дій з розбудови інституційної спро-
можності Рахункової палати у  
рамках INTOSAI. 

2 Підготувати зміни до Закону України 

«Про Рахункову палату» відповідно до 
очікуваних змін до Конституції України 
(щодо місцевих бюджетів, державних  
підприємств, державного майна)  
(після внесення відповідних змін до Кон-
ституції України). 

Міжнародна підтримка 

Для реалізації пріоритету 
планується залучення  
експертної та фінансової 
допомоги ЄС. 

http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16746274/Metod_rek_fin_audit.pdf
http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16746274/Metod_rek_fin_audit.pdf


Енергетичний сектор 
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ПОДАЛЬШІ КРОКИ 
Реформування газового ринку: 

 Прийнято Закон України «Про ринок природного газу» (№ 329-VIII); 
 Прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу»  
(№ 812-VIII).  

 Прийнято ряд рішень Кабінету Міністрів України та підзаконних актів НКРЕКП, 
необхідних для застосування нового Закону України «Про ринок природного 
газу». 

Прозорість в енергетичному секторі: 

 Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях» (№ 521-VIII); 

 Уряд затвердив план заходів із впровадження Ініціативи щодо забезпечення 
прозорості у видобувних галузях на 2015 рік (Ініціатива прозорості                           
видобувних галузей (ІПВГ) перший звіт якої було оприлюднено у грудні  
2015 року; 

 Схвалено План реформування газового сектору, яким передбачено проведення 
реструктуризації НАК «Нафтогаз України» до 2017 року (розпорядження  
Кабінету Міністрів України № 375). 

 

1 Прийняти Закон України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних  
послуг» (реєстр. № 2966); 

2 Завершити розробку та прийняти Закон  

України «Про ринок електричної енергії» з  
метою приведення національного  
законодавства у відповідність до положень  
Директиви 2009/72/ЄС щодо загальних правил 
функціонування внутрішнього ринку  
електроенергії та Регламенту (ЄС)№ 714/2009 
про умови доступу до мережі для  
транскордонного обміну електроенергією; 

3 Завершити розробку та схвалити                     

Державну цільову економічну програму                     
розвитку атомно-промислового комплексу                    

Міжнародна підтримка 

У рамках реалізації пріоритету реалізується 
проект технічної допомоги Твіннінг 
«Підтримка Національної  комісії, що  
здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та  
комунальних послуг, у процесі 
реформування ринку  
електроенергії» (фінансується ЄС) 

http://zakon.rada.gov.ua/go/812-VIII


РОЗДІЛ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ: Політичний діалог  
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ПОДАЛЬШІ КРОКИ Регіональна політика: 
 Закон України «Про засади державної регіональної політики» (№ 156-VIII); 
 Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (№ 157-VIII). 

Реформування правоохоронних органів внутрішніх справ: 
 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо  

реформування органів внутрішніх справ» (№ 193-VIII); 
 Закон України «Про Національну поліцію» (№ 580-VIII); 
 Закон України «Про пробацію» (№ 160-VIII); 
 Закон України «Про Державне бюро розслідувань» (на підписі у Президента України). 

Права людини та основні свободи: 
 Національна стратегія у сфері прав людини (Указ Президента України № 501) та  

урядовий План дій щодо її реалізації на період до 2020 року. 

Забезпечення демократичних стандартів у сфері свободи слова: 
 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо  

посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів» (№ 421-VIII); 
 Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення  

прозорості власності засобів масової інформації та реалізації принципів державної   
політики у сфері телебачення і радіомовлення» (№ 674-VIII). 

Ратифіковано: 
 Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським    

офісом щодо встановлення захищеної лінії зв’язку;  
 Угоду між Кабінетом Міністрів України, Урядом Литовської Республіки та Урядом       

Республіки Польща стосовно створення спільної військової частини. 

Підписано: 
 Адміністративну домовленість між Міністерством оборони України та Європейським 

оборонним агентством. 
 
 

Прийняти Закони: 

1 Про внесення змін до статті 124                   

Конституції України (щодо визнання           
положень Римського статуту)  
(реєстр. № 1788); 
 

2 Про внесення змін до деяких                              

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

3 Про сервісні послуги та сервісні центри 

Міністерства внутрішніх справ України 
(реєстр. № 2567). 
 

 
 
 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/193-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/193-19


РОЗДІЛ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ: Юстиція, свобода, безпека 
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ПОДАЛЬШІ КРОКИ 
Лібералізація візового режиму: 

 Відбулися місії експертів ЄС з оцінки виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС     
візового режиму для України (весна, осінь 2015 року). Наразі, ЄК готує Шосту          
доповідь про прогрес України у виконанні Плану дій щодо лібералізації ЄС візового 
режиму для України; 

 Забезпечено оформлення в Україні паспорта громадянина України для виїзду за    
кордон, дипломатичних і службових паспортів України з безконтактним                         
електронним носієм;  

 Придбано 610 комплектів біометричної ідентифікації та розроблено спеціальне     
програмне забезпечення для терміналів видачі біометричних паспортів.  

Співробітництво у сфері управління кордонами, міграції та притулку: 

 Схвалено План заходів з організації спільної оперативної охорони державного                 
кордону з державами–членами ЄС – Республікою Польща, Словацькою                             
Республікою, Румунією та Угорщиною, а також з Республікою Молдова; 

 Отримано прямий доступ до Баз даних Інтерполу; 
 Схвалено Стратегію розвитку Державної прикордонної служби України та Концепцію 

Державної цільової правоохоронної програми «Облаштування та реконструкція 
державного кордону»  на період до 2020 року. 

Забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб 

 Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо поси-
лення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб)» (№ 245-VIII).  

 

 

1 Продовжити будівництво та облаштуван-

ня органами охорони державного кордону 
пунктів тимчасового утримання незаконних 
мігрантів та спеціально обладнаних примі-
щень у рамках проекту РЕАДМІТ-1; 
 

2 Завершити першу чергу реконструкції          

пункту тимчасового перебування іноземців 
та осіб без громадянства, які незаконно            
перебувають в Україні, в с. Журавичі                 
Ківерцівського району Волинської області та 
реконструкцію першого пускового комплек-
су такого пункту в с. Розсудів Ріпкинського 
району Чернігівської області. 
 
 

 

 

 



РОЗДІЛ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ: Торгівля і питання пов'язані з торгівлею 
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Доступ товарів на ринки ЄС: 

 З 1 січня 2016 року починається впровадження торговельної                 
частини Угоди про асоціацію. Українські митниці готові  
забезпечувати видачу сертифікатів за формою EUR.1 на товари 
українського походження, що будуть експортуватися до  
держав-членів ЄС; 

 Набирає чинності Порядок контролю за використанням                   
тарифної квоти. 

Технічне регулювання: 

 Прийнято Закон України «Про технічні регламенти та оцінку            
відповідності» (№ 124-VIII); 

 Затверджено Стратегію розвитку системи технічного                             
регулювання на період до 2020 року та план заходів щодо її  
реалізації; 

 Відповідно до європейської практики визначено національний              
орган стандартизації; 

 Скасовано обов’язкову сертифікацію на 16 категорій товарів 
(паливо, труби, трубопровідна арматура та малогабаритні                  
трактори, товари легкої промисловості). 

СФЗ, митне законодавство, електронна комерція: 

 Проводиться наближення законодавства України до  
законодавства ЄС у санітарні та фітосанітарні сфері; 

 Задля сприяння підприємницькій діяльності, торгівлі                       
послугами та електронній торгівлі, прийнято Закон України «Про 
електронну комерцію» (від № 675-VIII). 

 

 

Конкуренція: 
 Закон України «Про внесення зміни до Бюджетного кодексу 

України щодо рішень Уповноваженого органу з питань  
державної допомоги» (№ 416-VIII); 

 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного 
комітету України» (№ 782-VIII);  

 Визначено порядок призначення представників України до 
складу арбітражних груп у рамках процедури розгляду спорів, 
визначеної статтями 306 і 307 Угоди про асоціацію (постанова 
Кабінету Міністрів № 995). 

http://zakon.rada.gov.ua/go/416-VIII
http://zakon.rada.gov.ua/go/782-VIII


РОЗДІЛ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ: Торгівля і питання пов'язані з торгівлею 

У сфері технічного регулювання: 

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

 Затвердити технічні регламенти: неавтоматичних зважувальних 
приладів; щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у 
готову упаковку; низьковольтного електричного обладнання; з  
електромагнітної сумісності обладнання; енергетичного маркування 
телевізорів; енергетичного маркування побутових барабанних  
сушильних машин. 

У сфері санітарного та фітосанітарного регулювання: 

 Прийняти Закон України «Про корми» (реєстр. № 2845-1); 
 Прийняти Закон України «Про внесення змін до деяких  

законодавчих актів України з питань ідентифікації та реєстрації  
тварин» (реєстр. № 1484); 

 Прийняти Закон України «Про державний контроль, з метою переві-
рки якості харчових продуктів і кормів, здоров'я та благополуччя 
тварин» (реєстр. № 0906); 

 Підготувати та узгодити зі Стороною ЄС Стратегію імплементації за-
конодавства у сфері санітарного та фітосанітарного регулювання. 

Митні питання та сприяння торгівлі: 

 Прийняти Закон України «Про внесення змін до Податкового  
кодексу України» (реєстр. № 3470); 

 Прийняти Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу 
України (щодо виконання Угоди про асоціацію) (реєстр. № 3444); 

 Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів проекти  
нормативно-правових актів з метою імплементації положень              
Регламенту Ради (ЄC) щодо митних питань (Ради (ЄC) № 1383/2003 
від 22 липня 2003 р. Регламенту Ради (ЄC) № 1383/2003 від 22                
липня 2003 р.). 

 

Підприємницька діяльність, торгівля послугами: 

 Прийняти проект Закону України «Про електронні довірчі  
послуги» (реєстр. № 2544а). 

Інтелектуальна власність: 

 Прийняти проект Закону України «Про внесення змін до деяких                 
законодавчих актів України щодо захисту авторського права і  
суміжних прав у мережі Інтернет» (реєстр. № 3353); 

 Завершити розробку та прийняти проекти законів України: 
 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту 

прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів  
через митний кордон України»; 

 «Про колективне управління майновими правами суб’єктів  
авторського права і суміжних прав»; 

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з  
питань інтелектуальної (промислової)  власності»; 

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 
посилення захисту прав інтелектуальної власності)». 

Конкуренція: 

 Прийняти Закон України «Про внесення змін до Закону України 
«Про захист економічної конкуренції» (щодо підвищення                         
ефективності системи контролю за економічними  
концентраціями)» (реєстр. № 2168а). 

Прозорість: 

 Визначити або утворити контактні пункти оброблення                                 
інформаційних запитів із специфічних питань створення зони                  
вільної торгівлі між Україною та ЄС, що стосуються заходів  
загального застосування Угоди про асоціацію. 

Торгівля та сталий розвиток: 

 Утворити дорадчу групу з питань сталого розвитку з метою                        
вироблення рекомендацій щодо імплементації положень глави 
«Торгівля та сталий розвиток» Угоди про асоціацію  
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РОЗДІЛ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ:  

Економічне та секторальне співробітництво 
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Енергетика: 

 Відновлено реверсні поставки природного газу з Європи,           
зокрема з Польщі, Словаччини та Угорщини; 

 Ратифіковано Фінансову угоду між Україною та Європейським 
інвестиційним банком щодо реалізації проекту «Реконструкція, 
капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального 
газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» (Закон № 603-VIII). 

Енергоефективність:  

 Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва 
електроенергії з альтернативних джерел енергії» (№ 514-VIII); 

 Затверджено Технічний регламент енергетичного маркування 
побутових посудомийних машин; 

 Схвалено Національний план дій з енергоефективності на  
період до 2020 року. 

Банківська сфера: 

 Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких                    
законодавчих актів України щодо розбудови інституційної                
спроможності Національного банку України» (№ 541-VIII); 

 Прийнято Закон України «Про внесення змін до Бюджетного  
кодексу України щодо розбудови інституційної спроможності                 
Національного банку України» (№ 542-VIII). 

Фінансові послуги: 

 Схвалено  Комплексну програму розвитку фінансового сектору 
України до 2020 року.  

 

 

Освіта: 

 Прийнято низку рішень Кабінету Міністрів України та  
підзаконних актів МОН, необхідних для імплементації Закону 
України «Про вищу освіту», приведення системи освіти у  
відповідність до європейської практики, зокрема в частині авто-
номії навчальних закладів освіти. 

Співробітництво у сфері науки, технологій та культури: 

 Ратифіковано Угоду між Україною і Європейським Союзом про 
участь України у програмі Європейського Союзу Горизонт 2020 - 
Рамкова програма з досліджень та інновацій (2014-2020) (Закон  
№ 604-VIII); 

 Україна та ЄС підписали угоду про участь України у програмі ЄС 
«Креативна Європа»; 

 Прийнято нову редакцію Закону України «Про наукову і                         
науково-технічну діяльність». 

Соціальна політика: 

 Прийнято Закон України «Про зовнішню трудову міграцію»  
(№ 761-VIII); 

 Внесено на розгляд парламенту проект Закону України  
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  
щодо зайнятості інвалідів» (реєстр. № 2322а). 

Охорона здоров’я: 

 Розроблено низку законопроектів з метою реформування  
системи охорони здоров'я, зокрема законопроекти реєстр. 
№ 2309а, № 2310а, № 2311а. 

Сільське господарство та розвиток сільських територій: 

 Схвалено Концепцію розвитку сільських територій 
(розпорядження Кабінету Міністрів України № 995). 

http://zakon.rada.gov.ua/go/603-VIII
http://zakon.rada.gov.ua/go/541-VIII
http://zakon.rada.gov.ua/go/541-VIII
http://zakon.rada.gov.ua/go/602-VIII
http://zakon.rada.gov.ua/go/761-VIII


РОЗДІЛ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ:  

Економічне та секторальне співробітництво 

Навколишнє середовище: 

 Прийняти Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (реєстр. 
№ 2009-а), який забезпечить попередження шкоди у рамках  
реалізації окремих проектів і програм, що можуть мати негативний 
вплив на довкілля відповідно до вимог Директив № 2011/92/ЄС,  
№ 2003/4/ЄС, № 2003/35/ЄС, а також Конвенції про оцінку впливу 
на навколишнє середовище у транскордонному контексті 1991 року 
(Конвенція Еспо) та Конвенції про доступ до інформації, участь             
громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з 
питань, що стосуються довкілля 1998 року (Орхуська конвенція); 

 Прийняти Закон України «Про стратегічну екологічну  
оцінку» (реєстр. № 3259), який  забезпечить встановлення  
механізму стратегічної екологічної оцінки відповідно до вимог  
Директиви 2001/24/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 
27 червня 2001 р. про оцінку наслідків окремих планів та програм 
для довкілля). 

Транспорт: 

 Завершити розробку та прийняти проект Закону України «Про  
мультимодальні перевезення»; 

 Прийняти проект нової редакції Закону України «Про залізничний 
транспорт» (реєстр. № 3650);  

 Прийняти проект Закону України «Про приведення законодавства 
України у сфері автомобільного транспорту у відповідність з актами 
Європейського Союзу»;  

 Завершити розробку та схвалити план заходів з підготовки до запро-
вадження спільного авіаційного простору України з ЄС. 

 

Громадське здоров’я:  

 Прийняти Закон України «Про внесення змін до деяких  
законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з 
питань охорони здоров'я» (реєстр. № 2309а); 

 Прийняти Закон України «Про внесення зміни до підрозділу 4  
розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України  
щодо удосконалення законодавства з питань охорони  
здоров'я» (реєстр. № 2310а); 

 Прийняти Закон України «Про внесення змін до Бюджетного  
кодексу України щодо удосконалення законодавства України з  
питань охорони здоров'я» (реєстр. № 2310а). 

Освіта, навчання та молодь: 

 Прийняти нову редакцію Закону «Про освіту» (реєстр. № 3491); 
 Прийняти Закон України «Про внесення змін до деяких законів 

України (щодо визнання неформальної освіти)» (реєстр. № 2121); 
 Розробити та прийняти Державну програму молодіжної політики на 

період до 2020 року. 

Статистика: 

 Прийняти Закон «Про внесення змін до деяких законів України, що 
регулюють державну статистичну діяльність» (реєстр. № 3512).  
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