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ВСТУП 

Починаючи з 2014 року, Україна активно рухалась шляхом європейської інтеграції, підписавши Угоду про Асоціацію з 

Європейським Союзом. За останні 8 років, Україна впровадила низку євроінтеграційних реформ та суттєво наблизилась до acquis 

ЄС, попри фактичний стан війни, у якому Україна перебувала весь цей час, що зменшувало здатність держави до проведення реформ. 

У лютому 2022 року, Російська Федерація здійснила неспровокований повномасштабний напад на Україну, розпочавши перше 

відкрите воєнне протистояння між державами у Європі з часів Другої світової війни. Реагуючи на екзистенційну загрозу державі, 

Президент України Володимир Зеленський подав заявку про вступ до Європейського Союзу 28 лютого 2022 року, активізувавши 

таким чином процес європейської інтеграції в державі. Вже 15 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус 

кандидата у члени ЄС, а 24 червня Європейська Рада надала Україні статус кандидата у члени ЄС. Ці події визначають напрямок і 

темп роботи у сфері європейської інтеграції на майбутнє і роблять євроінтеграцією однією з найбільш нагальних задач у повоєнному 

відновленні України 

Метою цього розділу Плану відновлення є досягнення відповідності України критеріям повноправного членства та готовності до 

вступу в ЄС. 

Важливо відзначити, що група з європейської інтеграції є наскрізною відносно інших груп Національної ради з відновлення 

України від наслідків війни (далі - Нацрада), а зміст напрацювань групи з європейської інтеграції є релевантним для кожної з 22 груп 

Нацради. Відтак, у більшості робочих груп Нацради існували підгрупи з питань європейської інтеграції. Водночас, група з 

європейської інтеграції прагнула не дублювати у своєму плануванні напрацювання інших груп, але розробити загальну рамку 

євроінтеграції, яка буде актуальною для всіх секторів. За час своєї діяльності, група з європейської інтеграції співставила 

напрацювання усіх робочих груп між собою для уникнення невідповідностей та дублювань та забезпечила включення релевантних 

євроінтеграційних положень до напрацювань відповідних секторальних груп. 

У межах робочої групи з питань європейської інтеграції не створювалися окремі підгрупи, оскільки процес європейської 

інтеграції є надзвичайно комплексним. У межах розділу Плану відновлення присвяченого європейській інтеграції покриваються теми 

впровадження євроінтеграційних реформ та наближення до acquis ЄС, збільшення інституційної спроможності органів влади, 

здійснення відновлення з урахуванням принципів та стандартів Європейського Союзу, а також здійснення процедурних заходів з 

наближення до ЄС. 

У цьому розділі плану відновлення мова йтиме про поточний стан галузі, вплив війни на галузь, виклики та можливості, які 

існують у сфері європейської інтеграції, рамка, у якій буде відбуватись європейська інтеграція, а також визначаються операційні цілі, 

завдання та заходи, що мають бути вжиті для успішної реалізації мети, сформульованої вище. Розділ містить також опис 

пріоритетних загальнонаціональних проектів у сфері європейської інтеграції.  

 



ПРОЕКТ 

4 

 

1. Основні проблеми, які необхідно вирішити в рамках Плану відновлення (за даним напрямом) 

1.1. Поточний стан галузі/сектору: ключові числові показники, вплив війни на галузь, стан реалізації 

програмних документів 

• Із підписанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Україна активно почала рухатись шляхом 

європейської інтеграції. Станом на кінець 2021 року, стан виконання Угоди про асоціацію оцінювався українською стороною 

на рівні 63%.  
• 28 лютого 2022 року, Президент України Володимир Зеленський подав заявку на вступ до Європейського Союзу.  
• Водночас, підтримка вступу України до ЄС неухильно зростає. Так, у квітні 2014 року підтримка членства України в ЄС 

серед українців становила 54%, а у березні 2022 року зросла до рекордних 91%. 
• Більше того, зростає і підтримка вступу України до ЄС серед європейських виборців. Так, станом на квітень 2022 року, рівень 

підтримки громадян країн-членів ЄС складає 66%. Найвищий рівень підтримки демонструють мешканці Португалії (87%), а 

найнижчий – Угорщини (48%), яка є єдиною країною-членом ЄС, де рівень підтримки складає менше 50%.  
• Крім того, Євросоюз скасував мита для імпорту українських товарів строком на один рік на знак підтримки України.  
• Важливим кроком стало також приєднання об’єднаної енергетичної системи України до енергомережі континентальної 

Європи (ENTSO-E), що відбулося 16 березня 2022 року, раніше запланованого часу.  
• У квітні 2022 року було оприлюднено звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 

2021 рік. На момент його підготовки згідно з урядовою системою оцінки виконання “Пульс Угоди”, Україна виконала 63% 

всіх завдань, що розраховані Угодою про асоціацію з ЄС до 2024 року. За рік прогрес сягнув +9%, загалом же протягом 2014-

2021 років, Кабінет Міністрів виконав 62% своїх завдань, Верховна Рада виконала 53% завдань, інші органи влади виконали 

52% завдань.  
• 8 квітня 2022 року Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйен передала Президенту України Володимиру 

Зеленському анкету-опитувальник для отримання Україною статусу кандидата у члени ЄС.  
• 18 квітня Президент України Володимир Зеленський передав голові Представництва Європейського Союзу в Україні Матті 

Маасікасу заповнену першу частину анкети-опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС.  
• 9 травня Президент України презентував другу частину заповненої анкети-опитувальника для отримання Україною статусу 

кандидата на членство в Європейському Союзі.  
• 16 травня Єврокомісар з політики сусідства та розширення Олівер Варгеї підтвердив отримання Європейською Комісією 

відповідей України на анкету-опитувальник та повідомив, що Європейська Комісія розпочинає підготовку висновку щодо 

заявки, який Україна очікує отримати вже у червні 2022 року.  
• Разом з тим, варто відзначити, що у 2022 році через початок повномасштабної війни Російської Федерації проти України, 

швидкість прийняття законопроектів та підзаконних актів суттєво знизилась порівняно із планами, затвердженими 

Протоколом № 5 засідання Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
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Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної і  державами-членами, з іншої сторони від 26 січня 2022 

року.  
 

1.2. Ключові виклики у сфері 

• Повномасштабна війна, її ведення та наслідки призводять до значних втрат людського, часового та фінансового ресурсу, 

уповільнюють темпи проведення реформ, а деякі – унеможливлюють. З цим пов’язані також обмежені можливості 

проведення оцінки усіх наслідків агресії у поточних умовах. 
• Зменшення обсягів торгівлі з ЄС через війну і порушення логістичних і виробничих ланцюжків з ЄС, і як наслідок - втрата 

українськими виробниками частини європейських споживачів, які можуть переорієнтуватися (тимчасово чи постійно) на 

інших постачальників; 
• Подальша протидія Російської Федерації євроінтеграційним прагненням України на усіх напрямках; 
• Необхідність досягнення консенсусу держав-членів ЄС щодо підтримки України у набутті членства в ЄС, у тому числі в 

контексті актуалізації дискусії серед країн ЄС щодо розширення на схід та Балкани, побоювань окремих держав-членів щодо 

наслідків розширення. 
• Ризик поступового зменшення зацікавленості Європейського Союзу у підтримці європейської інтеграції України. 
• Необхідність продовження та досягнення належного прогресу у реформуванні у ключових сферах, зокрема таких як державне 

управління, верховенство права (судочинство, правоохоронні органи), боротьба з корупцією тощо. Важливо забезпечити 

комунікацію успішності реформ у вказаних сферах з ЄС та його державами-членами. 
• Необхідність збереження наявних фахівців у сфері європейської інтеграції, що працюють у публічному секторі та мають 

необхідні навички та секторальну компетенцію, поступове збільшення кількості таких фахівців та підвищення ефективності 

їхньої роботи у процесі зростання кількості завдань, пов’язаних з набуттям Україною членства в ЄС. Такі фахівці мають 

отримувати гідну оплату своєї праці та мати високий рівень соціального захисту. 
• Слабка залученість органів місцевого самоврядування до планування загальнонаціональних реформ, державних програм, у 

т.ч. спрямованих на європейську інтеграцію. 
• Низька обізнаність щодо політики згуртованості ЄС. 

1.3. Ключові можливості 

• Значна підтримка євроінтеграції у парламенті, зменшення впливу олігархічних інтересів у різних секторах, що гальмували 

ухвалення євроінтеграційних законів 
• Ключовою можливістю залишається розширення доступу до ринку ЄС для українських товарів і послуг в результаті 

імплементації Угоди про асоціацію, її торговельно-економічного та секторального сегменту. 
• Нові можливості для українських експортерів - cанкції на російські товари та послуги створюють можливості для заміщення 

цих товарів і послуг українськими на ринках ЄС та інших ринках наших торговельних партнерів. Крім того, ЄС зняв усі митні 



ПРОЕКТ 

6 

 

обмеження для товарів з України, тож створюються умови для подальшого зменшення кількості тарифних та нетарифних 

бар’єрів. 
• Збільшення рівня прозорості діяльності публічного сектору.  
• Саме зараз, коли підтримка і держав-членів ЄС, і європейських інституцій, і громадян країн-членів знаходиться на такому 

високому рівні, час для рішучих реформ і швидкого завершення процесу європейської інтеграції 
• Країни Європейського Союзу (у тому числі, але не виключно) проявляють інтерес до здійснення інвестицій в Україну та 

надання допомоги у відбудові держави від наслідків війни. Це можливість для України отримати таку необхідну підтримку і 

не просто відбудувати країну, але відбудувати її за принципом “build back better”.  
• Україна зараз має шанс нарешті покінчити з колоніальним минулим і завершити процес оформлення свого геополітичного 

вибору, таким чином утвердивши свою незалежність.  
• Зараз створюються найкращі умови для укладання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції  

(Угода АСАА), що дозволить відкрити доступ промислової продукції України на ринок ЄС на основі взаємного визнання 

результатів робіт з оцінки відповідності.  
• Імплементація acquis у достатньому обсязі та набуття статусу кандидата дає Україні доступ до фінансових ресурсів, у тому 

числі донорських коштів – ефективність їх використання є запорукою економічного зростання 
• Підтримка політичного керівництва, "єдиний голос" коаліції та опозиції у питанні необхідності напрацювання та втілення 

реформи адміністрування міжнародної допомоги з боку ЄС. 
• Заявка України щодо набуття статусу кандидата у члени ЄС активізувала політичний дискурс щодо питань розширення ЄС.  
• Україна має шанс здійснювати відбудову інфраструктури одразу відповідно до екологічних та енергоефективних підходів  

ЄС.  
• Налагодження взаємодії з Європарламентом та національними парламентами держав-членів ЄС.  
• Завдяки створенню “коридорів солідарності” та підтримці з боку сусідніх держав-членів ЄС відкривається можливість для 

модернізації транскордонного сполучення та логістичних шляхів між ЄС та Україною. 
• Спільна робота з європейською енергосистемою дозволяє зменшити енергетичну залежність від Російської Федерації та 

повністю перейти на європейські стандарти в електроенергетичній сфері, а також розпочати експортні поставки 

електроенергії до країн ENTSO-E. 
• Отримання доступу до європейських ринків за рахунок здійснення стандартизації та сертифікації української продукції 

відповідно до європейських правил. 
• Отримання доступу до розвинутих світових ринків після запровадження стандартів ЄС, які є одними з найвищих у світі і 

такими, що приймаються і цінуються у більшості розвинених економік світу. 

1.4. Ключові обмеження / рамка 

• Слід розуміти, що допомога Європейського Союзу на повоєнну відбудову, а у подальшому і на проведення євроінтеграційних 

реформ, у будь-якому разі буде відбуватися за певних встановлених умов, з конкретною метою наближення України до 
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європейських та міжнародних норм та стандартів (зокрема, щодо системи судочинства, регуляторного середовища тощо), та, 

найбільш імовірно, з урахуванням принципу “more for more”. 
• Україна має усвідомлювати, що попри величезну підтримку Європейського Союзу вступ не буде миттєвим, і все одно Україні 

необхідно пройти всі етапи, що й іншим кандидатам, виконати всі необхідні реформи та досягти політичних та економічних 

критеріїв членства.  
• Протягом періоду після відновлення незалежності, національні виробники переважно орієнтувалися на ринок країн 

колишнього СРСР, що зумовило використання старих радянських стандартів, а перехід на європейські стандарти для 

більшості секторів економіки займе певний час. 
• Перехід на європейські стандарти також означатиме і те, що Україні будуть потрібні фахівці різних сфер, які будуть вже 

обізнані з новими стандартами роботи. Це означає, що Україна вже зараз має розпочинати підготовку фахівців відповідних 

профілів та перекваліфікацію наявних фахівців. Цей процес має відбуватися на основі глибокого аналізу щодо того, які галузі 

нашої економіки є конкурентоспроможними і які фахівці та у якій кількості нам потрібні. 
• Україна має чітко визначити, які сектори мають бути драйверами економіки, і для того, щоб відновити або розвинути такі 

сектори мають бути розроблені і впроваджені цільові програми та необхідне законодавство. 
• Дієве відновлення економіки України буде неможливим без активної державної політики та співпраці з бізнесом за 

напрямком повернення громадян, розвитку людського капіталу  та сприяння визначення центру життєвих інтересів громадян 

в Україні. 
• Недостатня інституційна спроможність Уряду, ЦОВВ для здійснення повномасштабних євроінтеграційних процесів.  
• Зниження підтримки європейської інтеграції України з боку ЄС є ймовірним сценарієм, але суспільна підтримка 

євроінтеграції як всередині нашої держави, так і ззовні великою мірою формуватиме рамку європейської інтеграції. 
• Імідж країни з високим рівнем корупції має негативний вплив  на переговорну позицію України на шляху до вступу до ЄС. 
• Рішення у рамках політики розширення ЄС приймаються країнами-членами консенсусом, і треба бути готовим до того, що 

кожна країна ЄС може накласти вето та/або виставити додаткові умови на кожному з етапів переговорів щодо членства. 
• Втрати України в інфраструктурі та в людському капіталі (зокрема і через загрозу brain drain) створюють додаткові ризики в 

частині імплементації євроінтеграційних пріоритетів, завдань та якісних трансформацій. 
• Надані ЄС торговельні преференції носять тимчасовий характер, що зумовлює необхідність починати проводити переговори 

про торгову лібералізацію по закінченню цього періоду вже зараз.  
• Росія продовжує блокувати українські морські порти, разом з тим, мають місце недостатня пропускна спроможність 

інфраструктури залізничного і автомобільного транспорту через кордони з ЄС, черги для вантажних перевезень на кордоні, 

недостатня кількість автомобільних пунктів пропуску з ЄС, недостатня кількість пунктів пропуску зі спільним контролем з 

ЄС. 
• Інтеграція до ЄС має відбуватись системно і підтримуватись якісною аналітикою щодо стану справ. 
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2. Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за даним напрямком 

2.1. Мета (цілі) запропонованих змін 

• Забезпечити підтримку Євросоюзом та його державами-членами Плану відновлення України. 
• Виконати у повному обсязі Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, у тому числі, реалізувавши реформи в рамках 

зобов’язань за Угодою та можливі інші умови, що можуть бути зазначені в рішенні Європейської Ради 23-24 червня 2022 

року. 
• Забезпечити безперервність та послідовність процесу європейської інтеграції. 
• Здійснювати ефективну комунікацію для підтримання рівня підтримки членства України в ЄС і всередині країни, і 

безпосередньо в самому ЄС. 
• Залучення максимально можливої кількості прямих іноземних інвестицій з наданням інвесторам страхування ризиків за 

допомогою впровадження реформ судових і правоохоронних органів. 
• Завершити реформування  системи управління та аудиту залучення/витрачання державних коштів відповідно до acquis ЄС. 
• Імплементувати acquis ЄС та виконати завдання, пов'язаних з процесом набуття членства України в ЄС. 
• Забезпечити підтримку економіки та поглиблення секторальних звʼязків з країнами ЄС. 
• Здійснити інтеграцію до внутрішніх ринків ЄС, забезпечити продовольчу безпеку та функціонування логістичної мережі з 

країнами ЄС. 
• Отримати фактичну (реальну) можливість адміністрування Україною структурних фондів ЄС. 
• Посилити інституційну спроможність Уряду, ЦОВВ та Парламенту з метою імплементації acquis communautaire у сфері 

європейської інтеграції. 
• Вихід на новий рівень лібералізації торгівлі та секторальної євроінтеграції, модернізація відносин з ЄС та Угоди про 

асоціацію, у тому числі шляхом скасування тарифних і нетарифних бар'єрів   у торгівлі з ЄС та сприяння українському 

експорту до ЄС, у тому числі надання допомоги новим експортерам, які хочуть виходити на ринок ЄС. 
• Впровадження інклюзивного підходу до прийняття рішень, формування дорожніх карт, напрацювання нормативних та 

регуляторних документів з метою отримання зворотного зв’язку від реального сектору економіки. 

2.2. Основні завдання та необхідні заходи/кроки  (короткострокові) 

        етапу «Економіка воєнного часу: Все для перемоги!», червень – грудень 2022р.  

№ Завдання Захід/крок 

1.  Забезпечити реалізацію  

реформ в рамках зобовʼязань 

по Угоді про асоціацію між 

1. Виконання плану-графіку подання на розгляд Уряду проектів НПА у сфері європейської 

інтеграції на 2022 рік та схваленням Парламентом переліку пріоритетних законопроектів, 
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Україною та ЄС, а також 

планів на 2022 рік  

які затверджені Комісією з питань координації виконання Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС (рекомендований список законопроектів станом на … додається); 

2. Формування плану-графіку подання на розгляд Уряду проектів НПА у сфері європейської 

інтеграції на 2023 рік; 

3. Забезпечення крос-секторальної роботи ЦОВВ з розробки, прийняття, імплементації НПА, 

що затверджені Планом відновлення; 

4. Здійснення аналізу законопроектів у сфері європейської інтеграції на 2022 рік,  з 

урахуванням таких критеріїв: 

- чи передбачається ними розроблення підзаконних НПА і яких;  

- чи передбачається ними створення нових органів, фінансування яких здійснюватиметься за 

рахунок коштів державного бюджету;  

- чи передбачається ними встановлення додаткових регуляторних вимог до суб’єктів 

господарської діяльності і яких саме. 

5. Забезпечення супроводження, включаючи активну роботу членів Уряду  з депутатським 

корпусом, законопроектів відповідно до вищевказаного переліку законопроектів у сферах 

європейської та євроатлантичної інтеграції на 2022 рік (рекомендований список 

законопроектів станом на … додається); 
 

6. Здійснення нагальних заходів до 1 липня 2022 року для виконання зобов’язання щодо 

імплементації Регламенту (ЄС) № 1227/201 відповідно до рішення Ради Міністрів 

Енергетичного Співтовариства № 2021/07/MC-EnC від 30 листопада 2021 року. 

2.  Забезпечити інституційну та 

адміністративну 

спроможність Уряду, 

Парламенту та органів 

виконавчої влади для 

проведення реформ, 

імплементації acquis ЄС та  

виконання завдань, 

пов'язаних з процесом 

набуття членства України в 

ЄС 

1. Забезпечити  ефективну координацію роботи Уряду, Парламенту та органів виконавчої 

влади на виконання завдань, пов'язаних з набуттям членства України в ЄС; 

2. Підвищення інституційної спроможності органів виконавчої влади та збільшення 

людського капіталу, залученого до євроінтеграційних реформ, імплементації acquis ЄС з 

метою виконання завдань, пов'язаних з переговорами стосовно набуття членства України в 

ЄС  та недопущення погіршення умов праці; 

3. Посилення адміністративної спроможності Парламенту у сфері європейської інтеграції, 

зокрема реформування  структури секретаріатів парламентських комітетів з метою 

введення посади заступників з євроінтеграції; 
4. Здійснення порівняльного аналізу адміністративних структур рекомендованих ЄС для 

імплементації acquis ЄС з відповідною організацією таких структур в Україні; 
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5. Підготувати “дорожню карту адміністративної спроможності” для забезпечення 

формування загального рівня адміністративної спроможності відповідно до найкращих 

практик ЄС з метою оцінки потреб органів державної влади та Парламенту на 

національному та субнаціональному рівнях. 

6. Залучити проекти технічної допомоги для посилення інституційної спроможності Уряду та 

ВРУ, в тому числі на експертному рівні, для імплементації acquis ЄС та проведення 

належного скрінінгу законодавтства України на відповідність acquis ЄС. 

7. Запровадити прискорену процедуру розгляду законопроектів, спрямованих на виконання 

міжнародно-правових зобов’язань України в сфері євроінтеграції, які повинні подаватися 

до Парламенту виключно Урядом шляхом: 

○ Підготовки та обговорення концепції запровадження прискореної процедури для 

законопроектів, спрямованих на виконання міжнародно-правових зобов’язань 

України в сфері євроінтеграції з урахуванням Плану заходів з виконання Угоди про 

асоціацію 

○ Підготовки та реєстрації проекту закону про внесення змін в Регламент ВРУ щодо 

запровадження прискореної процедури для законопроектів, спрямованих на 

виконання міжнародно-правових зобов’язань України в сфері євроінтеграції 

○ Внесення змін до інших нормативно-правових актів (регламент КМУ, тощо) щодо 

запровадження прискореної процедури для законопроектів, спрямованих на 

виконання міжнародно-правових зобов’язань України в сфері євроінтеграції  

3. 5

)  

Здійснити крос-секторальні 

заходи для підтримки 

економіки та поглиблення 

секторальних звʼязків з 

країнами ЄС  

1. Долучення України до програми ЄС “Цифрова Європа” шляхом укладання відповідної 

угоди; 

2. Укладення Угоди про вантажні перевезення автомобільним транспортом між Україною та 

Європейським Союзом; 

3. Укладення Угоди щодо оновлення карт Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T); 

4. Проведення консультацій з Європейською платіжною радою щодо умов/критеріїв 

приєднання України до SEPA та здійснення аналізу відповідності законодавства України 

актам права ЄС, які є необхідними для інтеграції учасників українського ринку платіжних 

послуг до SEPA; 

5. Забезпечення функціонування “коридорів солідарності”; 

6. Виконання “Графіку приєднання України до режиму спільного транзиту ЄС/ЄАВТ».  

6.1. Прийняття вищезазначеного Закону ВРУ - перша декада червня 2022 року; 
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6.2. Проведення оціночної місії ЄК та країн-учасниць Конвенції щодо готовності ІТ та 

законодавчих складових для участі  України в режимі спільного транзиту ЄС/ЄАВТ  - 

середина червня 2022 року у разі політичного рішення на високому рівні або вересень 2022 

року за відсутності такого рішення; 

6.3. Надання запрошення Україні на членство в Конвенції про режим спільного транзиту і 

Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами - перша декада липня 2022;  

6.4. Внесення на розгляд уряду проектів Законів щодо ратифікації вищезазначених 

конвенцій та прийняття їх ВРУ- друга декада липня 2022; 

6.5. Депонування ратифікаційних документів у депозитарія Конвенцій і приєднання 

України до режиму спільного транзиту ЄС/ЄАВТ - третя декада липня 2022 року. 

7. Забезпечення надання підтримки українському експорту до ЄС та світу; 

8. Криміналізація шахрайства з фондами ЄС, які надаються в рамках проектів (програм) для 

досягнення цілей асоціації; 

9. Укладення адміністративних домовленостей з Європейським бюро по боротьбі з 

шахрайством; 

10. Розроблення та реалізація програм, заснованих на партнерстві між містами та регіонами 

Європейського Союзу та України; 

11. Проведення аналізу організаційної структури та законодавчої бази функціонування 

системи захисту фінансових інтересів на відповідність критеріям acquis  з метою 

підготовки дорожньої карти заходів для отримання доступу до адміністрування 

структурних фондів ЄС; 

12. Отримання результатів попередньої оціночної місії ЄС щодо готовності інфраструктури 

якості України до укладення Угоди АСАА. 

 

4.  Забезпечити покриття 

дефіциту державного 

бюджету на період до 

завершення війни з 

партнерських джерел  

1. Отримання орієнтовно 5 млрд.дол. на місяць. 

2. Залучення коштів в рамках партнерських ініціатив щодо відновлення України, у тому числі 

за рахунок пільгових кредитних ресурсів, які надаються на покриття бюджетного дефіциту 

та підтримки макроекономічної стабільності. 

 

7. Створити міжнародну 

координаційну “Платформу 

відбудови України” як 

1. Об’єднання в рамках “Платформи відбудови України” партнерів та організацій, що 

підтримують Україну, включаючи країн-членів ЄС, інших двосторонніх та багатосторонніх 

партнерів, а також міжнародні фінансові установи. 



ПРОЕКТ 

12 

 

єдиної точки входу для всіх 

дій з відбудови України, під 

спільним керівництвом 

Єврокомісії, яка представляє 

ЄС, та Уряду України  

8. Виконати  рекомендації 

висновку Європейської 

Комісії щодо заявки України 

на членство в 

Європейському Союзі 

1.  Ухвалення та виконання законодавства про процедуру відбору суддів Конституційного 

суду України, яке запроваджує попередній відбір суддів на основі оцінки їх доброчесності 

та професійних навичок, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії 

2.  Завершення перевірки доброчесності Радою з етики кандидатів у члени Вищої ради 

правосуддя та проведення відбору кандидатів для створення Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України. 

3. Подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні, через 

забезпечення проактивного та ефективного розслідування та формування гідної довіри 

системи обліку переслідувань та засуджень; завершення призначення нового керівника 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури шляхом затвердження визначеного 

переможця конкурсу та запуск і завершення процесу відбору та призначення нового 

директора Національного антикорупційного бюро України. 

4. Забезпечення відповідності законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей 

стандартам Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (ФАТФ) 

5. Ухвалення всеосяжного стратегічного плану реформування всього. 

правоохоронного/правозастосовчого сектора як частини ширшого безпекового блоку 

України. 

6. Впровадження антиолігархічного законодавства з метою обмеження надмірного впливу 

олігархів на економічне, політичне та суспільне життя; це має бути зроблено в юридично 

грамотний спосіб та має враховувати майбутній висновок Венеціанської комісії стосовно 

відповідного законодавства. 

7. Подолання впливу приватних інтересів шляхом ухвалення закону, що приводить 

законодавство України у відповідність до директиви ЄС щодо аудіовізуальних медіа 

послуг та наділяє незалежного регулятора медійної сфери відповідними повноваженнями. 

8. Завершення реформи правових рамок щодо національних меншин, яка перебуває на 

етапі підготовки, згідно з рекомендаціями Венеційської комісії, а також ухвалення 

механізмів її негайного та ефективного впровадження. 
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2.3. Основні завдання та необхідні заходи/кроки  (середньострокові) 

        етапу «Відновлення, перезапуск економіки та інститутів», 2023-2025рр. 

№ Завдання Захід/крок 

1. 1 Забезпечити виконання 

Угоди про асоціацію 

1. Виконання Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію, що затверджений 

постановою КМУ від 25 жовтня 2017 року № 1106 до кінця 2024р; 

2. Виконання планів-графіків подання на розгляд Уряду проектів НПА у сфері європейської 

інтеграції;  

3. Формування Урядом спільно з ВРУ списку законопроектів у сфері європейської 

інтеграції, які потребують першочергового розгляду ВРУ на 2024 рік; 

4. Супроводження та прийняття  законопроектів необхідних для реалізації реформ у сфері 

європейської інтеграції відповідно до сформованих списків. 

5. Забезпечення імплементації у повному обсязі нормативно-правових актів, прийнятих на 
виконання Угоду про Асоціацію. 

6. Оновлення урядової системи Пульс угоди для більш ефективного та зручного її 
використання. 
 

 

2. 2 Забезпечити підготовку 

України до досягнення 

членства в ЄС 

1. Розробка і затвердження державної програми з імплементації acquis  ЄС та прийняття 

нормативно-правових актів спрямованих на відповідність Копенгагенським критеріям; 

2. Проведення належного скрінінгу законодавтства України на відповідність acquis ЄС; 

3. Імплементація декларації щодо відданості та згуртованості усіх гілок влади в Україні 

навколо реформ у сфері верховенства права, передусім боротьби з корупцією, а також тих 

реформ, які необхідні для приєднання України до ЄС; 

4. Підготовка та реалізація Плану заходів щодо підтримки ЄС/державами-членами ЄС 

процесу вступу України в ЄС; 

5. Посилення взаємодії посадовців України з посадовцям ЄС/держав-членів ЄС, депутатів 

України з депутатами парламенту ЄС/ парламентарями держав-членів ЄС,  а також 
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поглиблення співпраці Українського бізнесу, громадських організацій та інших асоціацій 

з відповідними представниками ЄС. 

3. 3 Забезпечити інституційну 

спроможність Уряду, 

Парламенту та органів 

виконавчої влади з метою 

виконання завдань, 

пов'язаних з процесом 

набуття членства України в 

ЄС 

1. Формування відповідно до рекомендацій ЄС та “дорожньої карти адміністративної 

спроможності” адміністративних структур в Уряді, Парламенті та органах виконавчої 

влади для належного супроводження процесів імплементації acquis ЄС; 

2. Забезпечення в рамках проекту Natolin 4 Capacity Building та інших проектів формування 

та навчання пулу експертів з числа державних службовців України, для аналітичного 

супроводу процесу набуття членства в ЄС. 

 

4.  Здійснити кросс-секторальні 

заходи з метою інтеграції до 

внутрішніх ринків ЄС, 

забезпечення продовольчої 

безпеки та функціонування 

логістичної мережі з 

країнами ЄС  

1. Долучення України до програми ЄС Connecting Europe Facilit; 

2. Забезпечення створення спільного простору міжнародного роумінгу між Україною та ЄС. 

3. Укладання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів; 

4. Укладення угод про лібералізацію транспортних перевезень залізничними шляхами та 

внутрішнім водним транспортом; 

5. Розширення взаємного доступу до онлайн-ринків і цифрових послуг, а також приєднання 

України до єдиних правил, стандартів та процедур з ЄС у цифровій сфері; 

6. Здійснення заходів, спрямованих на відновлення інфраструктури із врахуванням підходів 

щодо скорочення шкідливих викидів, енергоефективності та енергетичного переходу в 

рамках  ініціативи ЄС Європейський зелений курс; 

7. Забезпечення безпеки постачання та функціонування енергетичного сектору з метою 

майбутньої торгівлі електроенергією та відновлюваним воднем в рамках ініціативи 

REPowerEU; 

8. Забезпечення приєднання України до SEPA шляхом виконання необхідних 

внутрішньодержавних та міжнародних процедур; 

9. Забезпечення національної та світової продовольчої безпеки та мінімізації жахливих 

збитків від російської агресії, зокрема, у частині зірваних ланцюгів постачання харчових 

продуктів, шляхом відновлення, формування нових економічних ланцюгів та підтримка 

конкурентоздатності підприємств; 

10. Розширення експортного потенціалу аграрної продукції України шляхом узгодження 

нормативних документів та проходження аудитів; 
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11. Лібералізація доступу українських товарів до ринку Євросоюзу шляхом забезпечення 

збереження нульових ставок на ввізне мито на весь український експорт; 

12. Включення України до переліку бенефіціарів  для цілей Регламенту (ЄС) 2021/1529 від 

15.09.2021, яким запроваджено інструмент допомоги з передвступної підготовки (IPA III) 

- Додаток І зазначеного регламенту; 

13. Створення системи захисту фінансових інтересів України та ЄС шляхом виконання 

дорожньої карти заходів для отримання доступу до адміністрування структурних фондів 

ЄС, у тому числі посилення інституційної складової і визначення порядків взаємодії 

складових системи захисту фінансових інтересів відповідно до функцій, передбачених 

acquis; 

14. Започаткування двостороннього діалогу щодо оцінки спроможностей України 

адмініструвати фінансові ресурси сторони ЄС;  

15. Адвокація продовження дії заходів ЄС щодо одностороннього скасування тарифних 

обмежень (нульові ставки і скасування квот та антидемпінгових заходів на український 

експорт) на строк довше, ніж один рік (як мінімум до червня 2024 року); 

 

5.  Розвивати інституційну 

спроможність органів влади 

на всіх рівнях і забезпечити 

їх співробітництво 

1. Аналіз та оцінка дорожньої карти. 

2. Розробка та затвердження плану по наближенню до вимог ЄС у політиці згуртованості.  

3. Розбудова адміністративної спроможності органів, що будуть залучені до політики 

згуртованості. 

4. Створення системи інституцій розвитку.   

5. Підготовка спеціальних навчальних програм для державних службовців (на 

національному та субнаціональному рівнях) на теми: політика згуртованості ЄС, 

принципи політики згуртованості ЄС, робота зі структурними фондами ЄС (ERDF, ESF, 

CF, EAFRD, ESI), міжнародною допомогою та МФО, робота з інструментами 

(програмами) Pre-accession Assistance (IPA) ЄС, стратегічне планування та програмування 

в контексті політики згуртованості, управління проєктами (проєктний менеджмент), 

транскордонне співробітництво тощо.  

6. Розвиток навичок, досвіду, технічного, управлінського та стратегічного потенціалу 

шляхом залучення міжнародної технічної допомоги, проведення короткострокових і 

довгострокових тренінгів, твіннінгів, обміну знаннями та досвідом, а також залучення 

відповідних експертів, робота peer-to-peer. 
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2.4. Основні завдання та необхідні заходи/кроки  (стратегічні) 

        етапу «Структурна модернізація та повноцінна інтеграція до ЄС», 2026-2032рр. 

№ Завдання Захід/крок 

1.  Завершити підготовку 

України до набуття членства 

в ЄС  

1. Виконання державної програми з імплементації acquis  ЄС 

2. Фіналізація переговорів щодо членства в ЄС; 

3. Здобуття підтримки ЄС, його громадян та його держав-членів щодо набуття Україною 

членства в ЄС. 

2.  Здійснити відновлення 

України в рамках 

“Платформи відбудови 

України” 

1. Відбудова країни, зокрема інфраструктури, медичних послуг, житла та шкіл, а також 

цифрової та енергетичної стійкості відповідно до найновіших європейських політик та 

стандартів; 

2. Продовження модернізації держави та її інституцій для забезпечення належного 

управління та поваги до верховенства права шляхом надання підтримки 

адміністративного потенціалу та технічної допомоги, у тому числі на регіональному та 

місцевому рівнях; 

3. Реалізація структурного та регуляторного порядку денного з метою поглиблення 

економічної та соціальної інтеграції України та її народу з ЄС відповідно до її 

європейського шляху; 

4. Підтримка відновлення економіки та суспільства України шляхом сприяння стійкій та 

інклюзивній економічній конкурентоспроможності, сталій торгівлі та розвитку 

приватного сектору, водночас сприяючи зеленому та цифровому переходу країни. 

5. Підтримка відновлення підприємств, що належать до стратегічних галузей промисловості.  

3.  Перейти на модель 

делегованого менеджменту в 

рамках адміністрування 

структурних фондів ЄС 

1. Отримання Україною права адміністрування структурних фондів ЄС в рамках моделі 

непрямого менеджменту структурних фондів; 

2. Перехід від моделі непрямого менеджменту структурних фондів до делегованого.   
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4.  Закінчити розбудову 

інституційної структури на 

національному та 

субнаціональному рівнях, 

відповідно до найкращих 

практик ЄС 

1. Створення системи реалізації з чітким визначенням завдань та відповідальності залучених 

органів, що відповідають за формування та імплементацію політики згуртованості ЄС.  

2. Формування обізнаності працівників цих органів щодо процедур та правил політики 

згуртованості, щоб вони мали необхідні навички по роботі зі структурними фондами ЄС, 

інструментом передвступної підтримки, та вміли працювати з  проектами міжнародної 

технічної допомоги.  

3. Розвиток системи багаторівневого врядування та спеціалізованих інституцій розвитку 

територій.  

3. Основні очікувані результати / ключові показники ефективності 

3.1. Основні очікувані результати / показники ефективності  (короткострокові) 

        етапу «Економіка воєнного часу: Все для перемоги!», червень – грудень 2022р. 

Очікувані результати 

 

• Україна отримала статус кандидата у члени ЄС. 
• Україна є бенефіціаром передвступної допомоги (IPA III). 
• План-графік подання на розгляд Уряду проектів НПА у сфері європейської інтеграції на 2022 рік виконаний. 
• План-графік подання на розгляд Уряду проектів НПА у сфері європейської інтеграції на 2023 рік сформований. 
• Проведено аналіз  пріоритетних законопроектів у сфері європейської інтеграції на 2022 рік з урахуванням таких критеріїв: 

- чи передбачається ними розроблення підзаконних НПА і яких;  

- чи передбачається ними ними створення нових органів, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок коштів 

державного бюджету;  

- чи передбачається ними встановлення додаткових регуляторних вимог до суб’єктів господарської діяльності і яких саме. 

• Адміністративні структури та кількість працівників залучених до проведення реформ та імплементації acquis ЄС відповідає 

принципам ЄС. 
• Україна активно організовує контакти українських високопосадовців та народних депутатів з високопосадовцями та депутатами 

країн-членів ЄС та європарламентарями. 
• Крос-секторальні заходи для підтримки економіки та поглиблення секторальних звʼязків з країнами ЄС виконані. 
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• Підготовлено дорожню карту адміністративної спроможності України до роботи зі структурними фондами в рамках політики 

згуртованості ЄС, яка, у тому числі,  стане основою для розробки плану дій з наближення України до вимог ЄС у політиці 

згуртованості. 
• Запроваджено прискорену процедуру для законопроектів, спрямованих на виконання міжнародно-правових зобов'язань у сфері 

європейської інтеграції, які повинні подаватися до Парламенту виключно Урядом. Внесено зміни до інших нормативно-правових 

актів (регламент КМУ, тощо) щодо запровадження прискореної процедури для законопроектів, спрямованих на виконання 

міжнародно-правових зобов’язань України в сфері євроінтеграції. 
• Виконані рекомендації, що викладені у висновку Європейської Комісії щодо заявки України на членство в Європейському 

Союзі. 
 

Ключові показники ефективності 

• Комісією затверджено план графік прийняття НПА, перелік законопроектів та інших документів необхідних для виконання 

рішення Європейської Ради 23-24 червня 2022 року. 
• До кінця 2022 року план-графік подання на розгляд Уряду проектів НПА у сфері європейської інтеграції виконаний щонайменше 

на 75%. 
• План-графік подання на розгляд Уряду проектів НПА у сфері європейської інтеграції на 2023 рік сформований до середини грудня 

2022 року. 
• Крос-секторальні заходи для підтримки економіки та поглиблення секторальних звʼязків з країнами ЄС виконані в запланованому 

обсязі. 
• Дорожня карта адміністративної спроможності України до роботи зі структурними фондами в рамках політики згуртованості ЄС 

підготовлена до кінця 2022 року. 
• Прийнято закон про внесення змін в Регламент ВРУ щодо запровадження прискореної процедури для законопроектів, 

спрямованих на виконання міжнародно-правових зобов’язань України в сфері євроінтеграції. Внесено зміни до інших 

нормативно-правових актів (регламент КМУ, тощо) щодо запровадження прискореної процедури для законопроектів, 

спрямованих на виконання міжнародно-правових зобов’язань України в сфері євроінтеграції. 
• Кількість державних службовців, які працюють у сфері євроінтеграції та acquis EU з метою виконання завдань, пов'язаних з 

процесом набуття членства України в ЄС  є сталою або збільшена. 
• Рекомендації, що викладені у висновку Європейської Комісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі 

виконані у повному обсязі. 

3.2. Основні очікувані результати / показники ефективності (середньострокові) 

        етапу «Відновлення, перезапуск економіки та інститутів», 2023-2025рр. 

Очікувані результати 
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• План заходів з виконання Угоди про асоціацію, що затверджений постановою КМУ від 25 жовтня 2017 року № 1106, виконаний 

до кінця 2024р. 
• Українські державні службовці надають якісний аналітичний супровід процесу набуття членства в ЄС. 
• Платформа відбудови України об’єднує більшість двосторонніх та багатосторонніх партнерів України та провідних міжнародних 

фінансових організацій. 
• Кросс-секторальні заходи з метою інтеграції до внутрішніх ринків ЄС, забезпечення продовольчої безпеки та функціонування 

логістичної мережі з країнами ЄС виконані. 
• Затверджено план дій по наближенню України до вимог ЄС у політиці згуртованості.  
• Збільшення інвестиційної привабливості шляхом запровадження єдиних і прозорих правил.  

• Затвердження державної програми з імплементації acquis ЄС. 

• Здійснено скрінінг законодавтства України на відповідність acquis ЄС. 
• Система моніторингу Пульс Угоди оновлена та доповнена модулем моніторингу імплементації acquis ЄС. 

 

Ключові показники ефективності 

• У 2025 році виконано 100% зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію згідно з Планом заходів щодо її виконання 

(постанова КМУ від 25 жовтня 2017 року № 1106). 
• Щонайменше 500 державних службовців пройшли навчання у рамках Natolin 4 Capacity Building та інших проектів. 
• У 2023 році Платформа відбудови України об’єднує щонайменше 20 учасників, у 2024 – щонайменше 30, у 2025 – щонайменше 

40 учасників. 
• Щонайменше 75% таких крос-секторальних заходів виконано у 2023 році, щонайменше 90% - у 2024, і 100% таких крос-

секторальних заходів виконано у 2025 році.  
• Не менше 80 відсотків заходів плану дій по наближенню України до вимог ЄС у політиці згуртованості виконані відповідно до 

встановлених строків.   
• 90 % працівників органів влади підвищили управлінську спроможність з імплементації acquis через навчання. 
• Державну програму з імплементації acquis  ЄС виконано на 50 %. 

 

3.3. Основні очікувані результати / показники ефективності  (стратегічні) 

        етапу «Структурна модернізація та повноцінна інтеграція до ЄС», 2026-2032 рр. 

Очікувані результати 

• Вступ України до ЄС підтримують в державах-членах. 
• Україна завершила переговорний процес стосовно вступу до ЄС. 
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• Україна є членом ЄС. 
• Відбудова України з урахуванням  європейських стандартів завершена. 
• Україна використовує модель делегованого менеджменту структурних фондів ЄС. 
• Якість життя в Україні співставна з якістю життя в країнах Європейського Союзу.  

• Розбудовано необхідну інституційну структуру на національному та субнаціональному рівні, яка відповідає вимогам ЄС у 

політиці згуртованості.  
• Забезпечено відповідність принципам  доброго врядування Ради Європи, Рекомендаціям ОЕСР щодо ефективного публічного 

інвестування на всіх рівнях врядування.  

Ключові показники ефективності 

• Державну програму з імплементації acquis  ЄС виконано на 100 %. 
• Вступ України в ЄС підтримують щонайменше більшість громадян у кожній державі-члені Європейського Союзу. 
• До 2032 року ратифіковано Угоду про приєднання України до ЄС Україною, ЄС та його державами-членами. 
• Відбудовано щонайменше 90% інфраструктури з урахуванням європейських стандартів. 
• Інституційна та правова база менеджменту структурних фондів ЄС України відповідає нормам acquis. 
• Україна впроваджує політику згуртованості у відповідності до принципів та підходів, визначених в acquis, план дій щодо 

наближення України до вимог ЄС у політиці згуртованості  виконано на 100 відсотків.  
• Підготовка та підвищення кваліфікації працівників  задіяних у сфері євроінтеграції здійснена на рівні, необхідному для 

виконання завдань щодо членства в ЄС. 
• 100 % працівників, які залучені до реалізації політики територіальної згуртованості пройшли навчання відповідно до 

затверджених програм та володіють необхідними знаннями та навичками.  
 

4. Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів для реалізації завдань 

4.1. Фінансові ресурси для реалізації завдань  (короткострокові) 

        етапу «Економіка воєнного часу: Все для перемоги!», червень – грудень 2022 р. 

 

№ Завдання/крок/захід Вартість, млн. долл.  Джерело фінансування 

1.  Запровадити прискорену процедуру для 

законопроектів, спрямованих на виконання 

міжнародно-правових зобов’язань України в 

Видатки на оплату праці 

співробітників органів державної 

влади (Апарат ВРУ (до 10 осіб), СКМУ 

Державний бюджет \ залучення 

технічної допомоги\грантів на 

бюджетну підтримку 
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сфері євроінтеграції, які повинні подаватися до 

Парламенту виключно Урядом.  

(до 10 осіб), інші ЦОВВ (до 3 

осіб/ЦОВВ), залучених до 

запровадження процедури, визначені в 

Законі про Державний бюджет на 2023 

рік    

2.  Отримати надзвичайну макрофінансову допомогу у розмірі 9 млрд. євро на підтримку макроекономічної стабільності 

 Виконання усіх необхідних умов для 

отримання макрофінансової допомоги 

На сьогоднішній день не потребує 

фінансування. У разі наявності серед 

умов майбутньої програми 

макрофінансової допомоги фінансових 

зобов'язань (для прикладу щодо 

створення/запровадження нових 

інституцій або покращення 

інституційної спроможності), 

потребуватиме фінансування з 

державного бюджету.  

можливі витрати з державного 

бюджету в рамках зобов'язань щодо 

виконання конкретних умов 

майбутньої програми 

макрофінансової допомоги  

3.  Здійснити крос-секторальні заходи для підтримки економіки та поглиблення секторальних звʼязків з країнами ЄС  

 1. Долучення України до програми ЄС 

“Цифрова Європа” шляхом укладання 

відповідної угоди ; 

Згідно з проектом Угоди між Україною 

та Європейським Союзом про участь 

України в програмі Європейського 

Союзу «Цифрова Європа», коефіцієнт 

розрахунку коригування ключа внеску 

повинен бути рівним 0 за 2021 та 2022 

роки 

 

Не потребує фінансування до кінця 

2022 року 

 

 2. Укладення Угоди про вантажні перевезення 

автомобільним транспортом між Україною та 

Європейським Союзом; 

Не потребує фінансування 

 

Не потребує фінансування 
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 3. Укладення Угоди щодо оновлення карт 

Транс’європейської транспортної мережі (TEN-

T); 

Не потребує фінансування 

 

Не потребує фінансування 

 

 4. Проведення консультацій з Європейською 

платіжною радою щодо умов/критеріїв 

приєднання України до SEPA та здійснення 

аналізу відповідності законодавства України 

актам права ЄС, які є необхідними для 

інтеграції учасників українського ринку 

платіжних послуг до SEPA; 

 

У межах заходів, які наразі розглядає 

НБУ для приєднання до SEPA, не 

потребуються витрати з Державного 

бюджету України. Фінансування 

реалізації заходів здійснюватиметься за 

рахунок коштів НБУ та проєктів МТД 

ЄС. 

  

Обсяг витрат, які можуть виникнути у 

інших органів державної влади України 

у межах забезпечення приєднання до 

SEPA, не може бути оцінено НБУ. 

НБУ, інші органи державної влади 

України та проєкти МТД ЄС 

 6. Виконання “Графіку приєднання України до 

режиму спільного транзиту ЄС/ЄАВТ.  

  0,625 * 

 

  Кошти Європейської Комісії  * 

 7. Забезпечення надання підтримки 

українському експорту до ЄС та світу   

Не потребує фінансування Не потребує фінансування 

 8. Отримання результатів попередньої 

оціночної місії ЄС щодо готовності 

інфраструктури якості України до укладення 

Угоди АСАА 

 

Не потребує фінансування Не потребує фінансування 
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 9. Проведення аналізу організаційної структури 

та законодавчої бази функціонування системи 

захисту фінансових інтересів на відповідність 

критеріям acquis  з метою підготовки 

дорожньої карти заходів для отримання 

доступу до адміністрування структурних 

фондів ЄС. 

Держаудитслужба, БЕБ Держаудитслужба, БЕБ 

 

*  У разі приєднання України до програми ЄС “Митниця”, відповідні фінансові видатки покриватимуться Європейською Комісією. 

4.2. Фінансові ресурси для реалізації завдань (середньострокові) 

        етапу «Відновлення, перезапуск економіки та інститутів», 2023-2025 рр. 

№ Завдання/крок/захід Вартість, млн. долл.  Джерело фінансування 

1.  Забезпечення приєднання України до SEPA 

шляхом виконання необхідних 

внутрішньодержавних та міжнародних 

процедур; 

 

У межах заходів, які наразі розглядає 

НБУ для приєднання до SEPA, не 

потребуються витрати з Державного 

бюджету України. Фінансування 

реалізації заходів здійснюватиметься 

за рахунок коштів НБУ та проєктів 

МТД. При цьому, витрати, пов’язані з 

реалізацією технічної складової, 

можуть бути визначені лише після 

опрацювання та узгодження єдиного 

підходу до інтеграції України з SEPA, а 

також оцінки бізнес-вимог, що будуть 

сформовані, базуючись на 

затвердженій моделі підключення 

НБУ, інші органи державної влади 

України та проєкти МТД ЄС 

 



ПРОЕКТ 

24 

 

учасників платіжного ринку України 

до SEPA . 

  

Обсяг витрат, які можуть виникнути у 

інших органів державної влади 

України у межах забезпечення 

приєднання до SEPA, не може бути 

оцінено НБУ. 

2.  Лібералізація доступу українських товарів до 

ринку Євросоюзу шляхом забезпечення 

збереження нульових ставок на ввізне мито на 

весь український експорт 

Держбюджет Держбюджет 

3.  Здійснити кросс-секторальні заходи з метою інтеграції до внутрішніх ринків ЄС, забезпечення продовольчої безпеки та 

функціонування логістичної мережі з країнами ЄС  

 1. Долучення України до програми ЄС Connecting 

Europe Facility  
Розмір внесків буде визначено під 

час офіційних переговорів 

Держбюджет 

 3.   Укладання Угоди про оцінку відповідності 

та прийнятність промислових товарів; 

Не потребує фінансування 

 

Не потребує фінансування 

 

 4.  Укладення угод про лібералізацію транспортних 

перевезень залізничними шляхами та внутрішнім 

водним транспортом; 

Не потребує фінансування 

 

Не потребує фінансування 

 

4.  Забезпечити інституційну спроможність Уряду, Парламенту та органів виконавчої влади з метою виконання завдань, пов'язаних з 

процесом набуття членства України в ЄС 

 Підвищення кваліфікації державних 

службовців у сфері європейської інтеграції в 

рамках проекту Natolin 4 Capacity Building 

1.076 EUR Кошти, виділені  ЄС в рамках проекту 

Natolin 4 Capacity Building 
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5.  Здійснити кросс-секторальні заходи з метою інтеграції до внутрішніх ринків ЄС, забезпечення продовольчої безпеки та 

функціонування логістичної мережі з країнами ЄС 

 Створення системи захисту фінансових 

інтересів України та ЄС шляхом виконання 

дорожньої карти заходів для отримання 

доступу до адміністрування структурних 

фондів ЄС, у тому числі посилення 

інституційної складової і визначення порядків 

взаємодії складових системи захисту 

фінансових інтересів відповідно до функцій, 

передбачених acquis 

Держаудитслужба, БЕБ Держаудитслужба, БЕБ 

 

5. Загальнонаціональні проекти Плану відновлення 

 

№ Назва,  

опис проекту 

Обгрунтування Критерії/показники 

виконання пропозиції 

Головний 

відповідальний 

орган влади 

Вартість, 

млн грн. 

Джерела 

фінансуванн

я 

Нормативно-

правове 

забезпечення 

1 Забезпечення спільного митного 

контролю шляхом створення 

спеціальних контактних пунктів 

держав-членів ЄС за принципом 

«єдиного вікна» з  метою здійснення 

безперешкодного експорту до ЄС та 

зустрічного імпорту.  

Модернізація інфраструктури, яка 

безпосередньо примикає до західних 

стиків з Європейськими країнами. 

Перегляд карти TEN-Т на території 

України та її координація з мережею 

TEN-T країн ЄС. 

Завдяки підтримки з боку 

сусідніх країн 

відкривається можливість 

для модернізації 

транскордонного 

сполучення та логістичних 

шляхів між ЄС та 

Україною. 

 

Розширення пропускної 

спроможності, збільшення 

об’ємів  перевезень 

вантажів та кількості 

пасажирів з ЄС. 

Підвищення 

конкурентоспроможно

сті транспортних 

коридорів, покращення 

якості інфраструктури, 

збільшення обсягів 

вантажних та 

пасажирських 

перевезень. 

Мінінфраструкт

ури 

МВС 

Держмитслужб

а 

Держприкордон

служба 

Укравтодор 

 

3 436,3 

млн грн 

 

3 7150,0 

млн грн 

 

65, 0 млн 

грн 

 

(в цілому 

за проект) 

 

 

 

 

Державний 

бюджет, 

кошти 

спеціально 

створених 

фондів, 

кошти МФО 
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Розвиток мережі TEN-T 

всередині України та 

координація з мережею 

TEN-T у сусідніх країнах 

ЄС  

4 Зміцнення інституційної 

спроможності української державної 

служби для імплементації acquis ЄС.  

Необхідність у 

ефективному та 

прискореному процесі 

імплементації acquis ЄС 

для набуття Україною 

членства в ЄС 

Збільшення обсягів 

імплементації актів 

acquis ЄС шляхом 

розробки відповідних 

законів та 

підзаконних актів 

СКМУ, НАДС 200 млн 

грн. на рік 

Державний 

бюджет/ 

Допомога 

ЄС 

 

 

5 Комунікаційний проект з 

підвищення обізнаності про ЄС, 

його переваги і т.д. 

 

Проєкт розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про схвалення 

Стратегії комунікації з питань 

європейської інтеграції України на 

період до 2026 року»  

(винесення на розгляд Уряду - III 

квартал 2022 р. 

Утвердження в 

українському і 

європейському суспільстві 

свідомої підтримки 

набуття повноправного 

членства України в 

Європейському Союзі, 

інтеграції в європейський 

економічний, культурний і 

політичний простір та 

здійснення внутрішніх 

реформ і перетворень, 

спрямованих до вільного, 

справедливого, 

демократичного, 

успішного суспільства, що 

спирається на європейські 

цінності: гідність, рівність, 

права людини, 

верховенство права, 

свободу та демократію 

Показники рівня 

впливу, що 

вимірюють 

досягнення головної 

мети Стратегії, такі 

як: рівень обізнаності, 

знання, розуміння, 

підтримку, стан 

ставлення до 

компонентів та 

прогресу 

євроінтеграції 

України як всередині 

Україні, так і в 

державах-членах ЄС. 

 

Показники рівня 

результату, що 

вимірюють 

досягнення 

стратегічних цілей 

Стратегії. Такими 

показниками можуть 

бути рівень розуміння 

суті процесу 

МКІП, СКМУ 20 млн. 

грн. 

(щороку 

на заходи 

з питань 

європейсь

кої 

інтеграції) 

1. Реалізація 

Стратегії 

комунікації 

здійснювати

меться за 

рахунок і в 

межах 

бюджетних 

призначень, 

передбачени

х 

центральним 

органам 

виконавчої 

влади, 

іншим 

державним 

органом на 

відповідний 

рік, а також 

інших 

джерел, не 

заборонених 

законодавст

вом 

Розпорядженн

я КМУ 

(Стратегія 

комунікації + 

План заходів) 
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євроінтеграції, 

наприклад, ролі 

євроінтеграції в 

покращенні 

доброботу українців, 

її складових, етапів, 

зон відповідальності 

України і ЄС, 

євроінтеграційних 

досягнень та зв’язку з 

реформами, особистої 

відповідальності через 

особисту поведінку та 

дії, перелік і суть 

цінностей ЄС 

 

6 Підтримка громадянського 

суспільства, залученого у процес 

моніторингу та підтримки процесу 

євроінтеграції України. 

Громадянське суспільства України 

відіграє важливу роль у процесі 

реформування країни, зокрема й у 

процесі підтримки, просування та 

моніторингу якості змін державної 

політики та інституцій, пов’язаних з 

процесом євроінтеграції.  

  НУО 10 млн 

грн.рік 

МТД  

7 Оновлення та модернізація системи 

моніторингу Пульс Угоди та 

створення системи моніторингу 

імплементації acquis ЄС 

  СКМУ 40 млн грн МТД  
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6. Необхідні законодавчі акти 

 

Перелік законопроектів у сфері європейської інтеграції на 2022 рік 

№ п/п Реєстр. № Назва законопроекту Номер, вид, назва акту ЄС, який 

імплементується (директива, 

регламент тощо) 

Основні норми акту ЄС, які 

імплементуються 

Коротка суть змін законодавства України 

1. 

  

3680-д Про внесення змін до 

законів України "Про 

охорону прав на сорти 

рослин" та "Про насіння і 

садивний матеріал" 

Правовідносини, що належать до 

сфери правового регулювання 

проекту Закону, регулюються: 

1) Директивою Ради 2002/55/ЄС від 

13 червня 2002 року щодо 

розміщення на ринку рослинного 

насіння 

2) Регламентом Ради 2100/94 від 27 

липня 1994 року щодо прав на 

сорти рослин у Співтоваристві 

3) Регламентом 2506/95 від 25 

жовтня 1995 року, який вносить 

зміни до Регламенту 2100/94 щодо 

прав на сорти рослин у 

Співтоваристві 

4) Регламентом Комісії 874/2009 від 

17 вересня 2009 року, який 

впроваджує імплементаційні 

правила по застосуванню 

Регламенту Ради 2100/94 щодо 

процедур Офісу сортів рослин 

Співтовариства 

5) Директивою Ради 66/402/ЄЕС 14 

червня 1966 року щодо розміщення 

на ринку насіння зерна 

Положення проекту Закону 

узгоджуються з нормами 

зазначених Регламентів та 

Директив, зокрема щодо: 

вимог по реєстрації та подачі 

заявок на реєстрацію насіння 

рослин; 

вимог до ідентифікації сорту, його 

властивостей, окремих умов подачі 

та дати подачі документів; 

визначення та умов державної 

реєстрації сорту; 

вимог щодо обміну інформацією 

між державами-членами стосовно 

«прав власності, що на них подані 

заявки або що їх отримано». 

- передбачається оптиміза-ція 

документообігу щодо реєс-траційних 

процедур між учасниками процесу; 

- зменшується кількість експертиз по сорту; 

- запроваджується суттєве спрощення у 

процедурі реєстрації сортів; 

- передбачається подання заявок та ведення 

реєстрів із застосуванням електронних 

програмних сервісів; 

- визначається процесуальний порядок дій 

та строки щодо кожного етапу виконання 

експертизи сорту; 

- підзвітність суб’єктів експертизи та 

скорочення часових витрат на підготовку 

документів; 

- зменшуються строки підготовки та 

кількість прийня-тих рішень щодо набуття 

прав інтелектуальної власності на сорт 

тощо. 
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2.    4558 Про внесення змін до 

деяких законів України 

щодо вдосконалення 

державного регулювання 

у сфері поводження з 

пестицидами і 

агрохімікатами 

Регламент (ЕС) № 1107/2009 

Європейского Парламенту і Ради 

від 21 жовтня 2009 року стосовно 

розміщення на ринку засобів 

захисту рослин і скасування 

директив Ради 79/117/ЕЕС та 

91/414/ЕЕС. 

 

Директива № 2009/128/EC 

Європейского Парламенту і Ради 

від 21 жовтня 2009 року, яка 

встановлює порядок денний дій 

Співтовариства, спрямованих на 

досягнення сталого використання 

пестицидів 

- часткове приведення у 

відповідність термінології; 

- введення заборони ввезення на 

митну фізичним особам пестицидів 

і агрохімікатів для власних потреб 

без реєстрації; 

- введення вимоги щодо пакування 

пестицидів у спосіб, що мінімізує 

ймовірність їх помилкового 

прийняття за харчовий продукт, 

напій, лікарський засіб та корм; 

- введення норми щодо вилучення 

фальсифікованих пестицидів та 

їхнього належного знищення 

- термінологія приводиться у відповідність 

до визначень, які передбачені у ЄС; 

- запроваджуються вимоги щодо 

упакування та маркування пестицидів і 

агрохімікатів таким чином, щоб 

мінімізувати ймовірності їх помилкового 

прийняття за харчовий продукт, напій, 

лікарський засіб або корм, а також 

уточнюються вимоги до змісту етикетки, 

якою мають супроводжуватися пестициди і 

агрохімікати які повністю будуть 

відповідати вимогам ЄС; 

- посилюється боротьба з фальсифікатом 

пестицидів; 

- виключення вимог до безпечності 

сільгоспсировини, води та харчових 

продуктів із сфери дії Закону України «Про 

пестициди і агрохімікати» – оскільки такі 

вимоги вже більш повно та системно 

врегульовано законодавством у сфері 

безпечності харчових продуктів; 

вводиться заборона на ввезення на 

територію України пестицидів і 

агрохімікатів фізичними особами для 

власних потреб, що є одним із каналів 

потрапляння контрабанди та фальсифікату 

на територію України тощо 
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3.    4568 Про матеріали і предмети, 

що контактують з 

харчовими продуктами 

1) Регламент Європейського 

Парламенту та Ради (ЄС) 1935/2004 

від 27 жовтня 2004 р. щодо 

матеріалів та виробів, що 

контактують з харчовими 

продуктами, яким скасовуються 

Директиви 80/590/ЄЕС та 

89/109/ЄЕС; 

2) Регламент Європейського 

Парламенту та Ради (ЄС) 282/2008 

від 17 березня 2008 р. щодо 

переробленої пластмаси та виробів, 

призначених для контакту з 

харчовими продуктами; 

3) Регламент Комісії (ЄС) 2023/2006 

про належну виробничу практику 

матеріалів та виробів, призначених 

для контакту з продуктами 

харчування; 

Регламент Комісії (ЄС) 450/2009 від 

29 травня 2009 р. щодо активних та 

“інтелектуальних” матеріалів і 

предметів, призначених для 

контакту з харчовими продуктами 

Проектом Закону передбачено 

застосування термінології, що 

міститься у вказаних Регламентах. 

Визначено, що виробництво 

матеріалів та предметів, в тому 

числі активних та інтелектуальних 

матеріалів та предметів, повинно 

здійснюватися відповідно до вимог 

належної виробничої практики 

(GMP) з тим, щоб за звичайних або 

передбачуваних умов використання 

цих матеріалів та предметів, їх 

складові не потрапляли в харчові 

продукти в кількості, що може: 

1) бути небезпечною для здоров’я 

людини; 

2) призвести до неприйнятних змін 

у складі харчового продукту; 

3) призвести до погіршення 

органолептичних властивостей 

харчового продукту. 

При цьому, маркування, реклама та 

представлення матеріалів та 

предметів не повинні вводити 

споживачів в оману. 

Проект Закону спрямований на комплексне 

врегулювання вимог до безпечності 

матеріалів і предметів, що контактують з 

харчовими продуктами та спрямований на 

забезпечення захисту здоров’я громадян та 

інтересів споживачів. 

Зокрема, проект Закону передбачає: 

1) застосування термінології, що міститься 

у відповідному законодавстві ЄС; 

2) визначення повноважень органів 

виконавчої влади у сфері виробництва, 

обігу та використання матеріалів та 

предметів, що контактують з харчовими 

продуктами; 

3) встановлення загальних вимог до 

матеріалів та предметів, що контактують з 

харчовими продуктами, включаючи активні 

та інтелектуальні матеріали та предмети; 

4) встановлення спеціальних вимоги до 

окремих груп матеріалів та предметів, що 

контактують з харчовими продуктами; 

5) запровадження вимог до перероблених 

пластикових матеріалів та предметів, що 

контактують з харчовими продуктами; 

6) встановлення порядку державної 

реєстрації об'єктів, що використовуються у 

виробництві матеріалів та предметів, що 

контактують з харчовими продуктами; 

7) особливості державної реєстрації 

процесів переробки пластику; 

8) положення щодо внесення змін, 

зупинення дії та скасування рішення про 

державну реєстрацію об'єктів; 

9) вимоги до маркування, декларування 

відповідності та вимоги до забезпечення 

простежуваності матеріалів та предметів, 

що контактують з харчовими продуктами; 

10) положення, щодо належної виробничої 

практики (GMP) при виробництві 
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матеріалів та предметів, що контактують з 

харчовими продуктами 
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4.    4600 Про захист рослин 1) Регламент Європейського 

Парламенту та Ради (ЄС) № 

2016/2031 від 26 жовтня 2016 р. про 

заходи захисту від шкідників 

рослин, що вносить зміни до 

Регламенту (ЄС) № 228/2013, (ЄС) 

№ 652/2014 та (ЄС) № 1143/2014 

Європейського Парламенту та Ради 

і скасовує Директиву Ради 

69/464/ЄЕС, 74/647/ЄЕС, 

93/85/ЄEC, 98/57/ЄК, 2000/29/ЄК, 

2006/91/ЄК і 2007/33/ЄК; 

2) Регламент Європейського 

Парламенту та Ради (ЄС) № 

625/2017 від 15 березня 2017 р. про 

офіційні контрольні перевірки та 

іншу офіційну діяльність, 

спрямовану на забезпечення 

застосування законодавства щодо 

харчових продуктів, норм щодо 

забезпечення здоров’я і добробуту 

тварин, здоров’я рослин і засобів 

захисту рослин; 

3) Регламент Європейського 

Парламенту та Ради (ЄС) № 

1107/2009 від 21 жовтня 2009 р. про 

розміщення на ринку засобів 

захисту рослин, що припиняє дію 

Директив Ради 79/117/ЄЕС та 

91/414/ЄС (в тій частині, яка 

стосується вимог до обігу засобів 

захисту рослин); 

4) Регламент Європейського 

Парламенту та Ради (ЄС) № 

2017/2313 від 13 грудня 2017 р., що 

встановлює специфікації форматів 

паспорта рослини для переміщення 

в межах території Союзу та 

паспорта рослини для ввезення у 

захищену зону та переміщення у її 

межах; 

5) Регламент (ЄС) № 2019/1715 від 

30 вересня 2019 р. (який замінив 

Директиву Комісії 94/3/ЄК від 21 

січня 1994 р. щодо визначення 

процедури повідомлення про 

вилучення партії чи шкідливого 

1) врегулювання особливостей 

проведення фітосанітарних 

процедур, які ґрунтуються на 

положеннях Регламенту (ЄС) 

2016/2031; 

2) удосконалення вимог у сфері 

державного контролю за обігом і 

застосуванням засобів захисту 

рослин з урахуванням вимог 

Директиви 2009/128/ЄС та 

Регламенту (ЄС) 2009/1107); 

3) запровадження європейської 

моделі навчання осіб, які 

відповідальні за обіг і застосування 

засобів захисту рослин, стосовно 

безпечного поводження із ними 

відповідно до Директиви 

2009/128/ЄС; 

4) надання можливості здійснення 

окремих функцій держави 

приватними особами, 

уповноваженими на здійснення 

такої діяльності (Регламент (ЄС) № 

2017/625); 

5) запровадження європейської 

моделі простежуваності рослин, 

продуктів рослинного походження, 

передбаченої Регламентами (ЄС) № 

2016/2031, № 2017/2313; 

6) за зразком ЄС проєкт Закону 

передбачає використання такого 

інструменту, як «паспорт рослини», 

видача якого забезпечить 

простежуваність і усуне 

необхідність отримання 

карантинного сертифіката 

(Регламент (ЄС) № 2016/2031); 

7) запровадження системи 

державної реєстрації у сфері 

захисту рослин, що, передбачає 

створення та функціонування 

чотирьох державних реєстрів 

(Регламент (ЄС) № 2016/2031); 

8) встановлюються вимоги до 

міжнародної торгівлі щодо 

ввезення (пересилання) на митну 

територію України, переміщення 

Проектом Закону передбачено: 

1) консолідувати закони України «Про 

захист рослин», «Про карантин рослин» і 

частину Закону України «Про пестициди та 

агрохімікати», яка стосується обігу і 

застосування засобів захисту рослин, в 

єдиний закон; 

2) системне та комплексне вдосконалення 

законодавства України у сфері захисту 

рослин на основі вимог законодавства ЄС; 

3) реалізувати вимоги статті 64 Угоди про 

асоціацію в частині сфери захисту рослин, 

яка передбачає необхідність наближення 

законодавства України до законодавства 

ЄС. 
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5.    5839 Про державне 

регулювання генетично-

інженерної діяльності та 

державний контроль за 

обігом генетично 

модифікованих організмів 

і генетично 

модифікованої продукції 

для забезпечення 

продовольчої безпеки 

1) Регламент Європейського 

Парламенту та Ради (ЄС) № 

1829/2003 від 22 вересня 2003 р. 

щодо генетично модифікованих 

харчових продуктів та кормів; 

2) Регламент Європейського 

Парламенту та Ради (ЄС) № 

1830/2003 від 22 вересня 2003 р. 

щодо відстеження і маркування 

генетично модифікованих 

організмів і відстеження харчових 

продуктів та кормів, вироблених з 

генетично модифікованих 

організмів, що вносить зміни до 

Директиви 2001/18/ЄС; 

3) Регламент Комісії (ЄС) № 

641/2004 від 06 квітня 2004 р. щодо 

детальних правил для імплементації 

Регламенту Європейського 

Парламенту та Ради (ЄС) № 

1829/2003 стосовно заяв на видачу 

дозволу на нові генетично 

модифіковані харчові продукти і 

корми, а також стосовно 

повідомлення про наявні продукти і 

випадкову або технічно 

невідворотну присутність генетично 

модифікованого матеріалу, щодо 

якого існує позитивна оцінка 

ризику; 

4) Регламент Європейського 

Парламенту та Ради (ЄС) № 

1946/2003 від 15 липня 2003 р. про 

транскордонні переміщення 

генетично модифікованих 

організмів; 

5) Директива Європейського 

Парламенту та Ради (ЄС) 

2001/18/ЄС від 12 березня 2001 р. 

про навмисне вивільнення в 

1) вимоги до генетично-інженерної 

діяльності в замкненій системі, 

система класифікації ризиків 

діяльності з ГМО (Директива 

2009/41); 

2) дослідження та випробування 

ГМО у відкритій системі 

(Директива 2001/18/ЄС); 

3) державна реєстрації ГМ-джерела 

та вимоги до обігу ГМО, 

післяреєстраційний моніторинг 

(Регламенти 1829/2003 та 

1830/2003, Регламент № 641/2004); 

4) транскордонне переміщення 

ГМО (Регламент № 1946/2003); 

5) маркування ГМО (Регламенти 

1829/2003 та 1830/2003) 

Основні положення проекту Закону 

передбачають: 

1) розмежувати повноваження органів 

державної влади з метою усунення 

дублювання функцій у сфері поводження з 

ГМО; 

2) удосконалити систему оцінювання 

ризиків ГМО щодо можливого впливу на 

здоров’я людини та навколишнього 

природного середовища; 

3) запровадити європейські механізми 

державної реєстрації ГМО; 

4) удосконалити вимоги до маркування ГМ-

продукції та запровадити правила щодо її 

простежуваності; 

5) посилити державний контроль у сфері 

поводження з ГМО, а також встановити 

відповідальність за порушення 

законодавства у цій сфері. 
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навколишнє середовище генетично 

модифікованих організмів, що 

вносить зміни до Директиви 

90/220/ЕЕС; 

6) Директива Європейського 

Парламенту та Ради (ЄС) 2009/41 

від 06 травня 2009 р. про обмежене 

використання генетично 

модифікованих мікроорганізмів; 

7) Рішення Комісії (ЄС) № 2009/770 

від 13 жовтня 2009 р. щодо 

встановлення стандартних форм 

звіту для представлення результатів 

вивільнення в навколишнє 

середовище або в продукти, що 

призначені для розміщення на 

ринку, генетично модифікованих 

організмів згідно з Директивою 

Європейського Парламенту та Ради 

(ЄС) 2001/18/ЄС від 12 березня 

2001 р.; 

8) Рекомендації Комісії (ЄС) № 

2010/С 200/01 від 13 липня 2010 р. 

щодо керівних настанов для 

розроблення національних заходів 

співіснування з метою уникнення 

ненавмисної присутності генетично 

модифікованих організмів в 

традиційних та органічних 

культурах 
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6.    6480 Про географічні 

зазначення спиртних 

напоїв 

Регламент ЄС № 2019/787 

Європейського Парламенту та Ради 

(ЄС) від 17 квітня 2019 року щодо 

визначення, опису, представлення 

та маркування спиртних напоїв, 

використання назв спиртних напоїв 

під час представлення та 

маркування інших харчових 

продуктів, захисту географічних 

зазначень спиртних напоїв, 

використання етилового спирту та 

дистилятів сільськогосподарського 

походження в алкогольних напоях 

та скасування Регламенту (ЄС) № 

110/2008 

Основні норми акту ЄС: 

1) визначення термінів «спиртний 

напій», «спиртовий дистилят» та 

встановлення вимог до них при 

використанні для виробництва всіх 

спиртних напоїв; 

2) встановлення класифікації 

спиртних напоїв (44 категорії), 

вимог до них (щодо вмісту спирту 

етилового за % об., сировини, 

способу виробництва, витримки, 

вмісту підсолоджувачів, барвників, 

ароматизаторів тощо); 

3) визначення термінів, зокрема 

«алюзія», «географічне значення 

спиртного напою», «дистиляція 

(перегонка)», «забарвлення», 

«змішування», «купажування», 

«офіційна назва спиртного напою», 

«підсолоджування», «складений 

термін», «специфікація спиртного 

напою»; 

4) встановлення кола суб’єктів, які 

мають право на реєстрацію 

географічного зазначення 

спиртного напою, визначення 

особливих вимог до специфікації 

спиртного напою; 

5) встановлення загальних правил 

визначення, опису, представлення і 

маркування спиртних напоїв, 

правил використання офіційних 

назв спиртних напоїв; 

6) встановлення відповідальності за 

порушення законодавства у сфері 

географічних зазначень спиртних 

напоїв 

1) запроваджується визначен-ня «спиртний 

напій», «спиртовий дистилят», осучаснено 

вимоги до спирту етилового та дистилятів, 

які використовуються для виробництва всіх 

спиртних напоїв; класифікацію та загальні 

вимоги до 44 категорій спиртних напоїв 

(способу виробництва, витримки, вмісту 

підсолод-жувачів, барвників, арома-

тизаторів тощо); 

2) запроваджується визна-чення термінів, 

зокрема «алюзія», «географічне значення 

спиртного напою», «дистиляція (перегон-

ка)», «забарвлення», «змішуван-ня», 

«купажування», «офіційна назва спиртного 

напою», «підсолоджування», «складений 

термін», «специфікація спирт-ного напою»; 

3) визначено коло суб’єктів, які мають 

право на реєстрацію географічного 

зазначення спиртного напою; 

встановлено вимоги до специфікації 

спиртного напою та процедуру її 

погодження; 

4) встановлено єдині правила визначення, 

опису, пред-ставлення і маркування 

спиртних напоїв, використання офіційних 

назв спиртних напоїв 

5) запроваджується систему контролю щодо 

географічних зазначень спиртних напоїв та 

встановлено відповідальність за порушення 

в цій сфері; 

6) з метою приведення у відповідність із 

запропонованими проектом Закону 

передбачено також внесення змін до 

законів України: «Про виноград та 

виноградне вино», «Про державне 

регулювання виробництва і обігу спирту 

етилового, коньячного і плодового, 

алкогольних напоїв, тютюнових виробів, 

рідин, що використовуються в електронних 
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сигаретах, та пального», «Про охорону прав 

на знаки для товарів і послуг». 
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7.    2693-д 

 

Проект Закону про медіа Директива Європейського 

парламенту та Ради 2010/13/ЄС про 

аудіовізуальні медіа послуги від 10 

березня 2010 року зі змінами, 

внесеними Директивою (ЄС) 

2018/1808 від 14 листопада 2018 

року 

Закріплення на рівні закону 

оновленого комплексу правових 

норм у галузі аудіовізуальних 

медіа, який би відповідав 

європейським стандартам та 

сучасному рівню технологічного 

розвитку, спростив державне 

регулювання галузі, визначив 

ефективні та сучасні засади захисту 

прав споживачів на вільне 

отримання інформації, а також 

забезпечив законні механізми 

визначення і обмеження 

шкідливого контенту 

Чинне законодавство у сфері засобів 

масової інформації, прийняте у 1993-2006 

роках, є застарілим і не відповідає 

сучасному рівню технологічного розвитку у 

сфері медіа, а тому потребує оновлення. 

Запуск реформи дозволить вирішити такі 

проблеми: 

1. Всупереч принципу технологічної 

нейтральності законодавством встановлено 

різні правові режими для одних і тих самих 

медіа, залежно від форми їх випуску 

(друкована, електронна тощо). 

2. Деякі форми існування медіа знаходяться 

поза правовим полем (не підпадають під 

дію вимог, заборон чи обмежень, які 

встановлені для таких самих медіа, що 

виходять у світ в іншій формі). Так, 

наприклад, законодавством передбачається 

регулювання «класичного» ТБ (ефір, 

супутник, кабель) при повній відсутності 

регулювання відносно «нових» способів 

поширення ТБ (IPTV, OTT), відео на 

замовлення і платформ спільного доступу 

до інформації. 

3. Законодавство містить цілу низку 

застарілих та неефективних процедурних 

норм, що стосуються реєстрації та/або 

ліцензування діяльності в сфері медіа, 

документообігу тощо, допускає правову 

невизначеність при здійсненні 

регуляторних та наглядових повноважень в 

сфері медіа. 

4. Законодавство не передбачає дієвих 

механізмів захисту національного 

медіапростору України та побудови інфор-

маційного середовища, здатного 

протистояти актуальним реаліям гібридної 

війни, загрозам інформаційній безпеці 
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8.    4162 Про внесення змін до 

Закону України "Про 

туризм" та деяких інших 

законодавчих актів щодо 

основних засад розвитку 

туризму 

Правовідносини, аналогічні тим, які 

пропонується врегулювати 

проєктом Закону, в Європейському 

Союзі (далі – ЄС) регулюються: 

- Договором про функціонування 

Європейського Союзу; 

- Директивою 2015/2302/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради 

від 25 листопада 2015 року щодо 

пакетних турів та пов'язаних з ними 

подорожей, внесення змін до 

Регламенту 2006/2004/ЄС та 

Директиви 

2011/83/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради і скасування 

Директиви Ради 90/314/ЄЕС (далі – 

Директива 2015/2302/ЄС); 

- Директивою 2006/123/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради 

від 12 грудня 2006 року про послуги 

на внутрішньому ринку; 

- Регламентом 810/2009/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради 

від 13 липня 2009 року стосовно 

Кодексу Співтовариства про візи ; 

- Регламентом 692/2011/ЄС. 

 

При підготовці до 2 читання проєкт 

Закону потребує суттєвого 

доопрацювання із максимальним 

врахуванням положень Директиви 

2015/2302/ЄС та зауважень, 

висловлених у висновку Комітету з 

питань інтеграції України до 

Європейського Союзу 

Серед іншого, законопроект 

передбачає внесення змін до 

термінологічно-понятійного 

апарату, удосконалення та 

доповнення з урахуванням 

загальноприйнятих міжнародних 

дефініцій, у тому числі 

класифікації Всесвітньої 

туристичної організації UNWTO та 

імплементації положень Директив 

ЄС у цій сфері. 

Це, зокрема, стосується 

законодавчого розмежування 

поняття «турист» пропонується 

ввести поняття відвідувач, турист, 

екскурсант, що створить 

правове підґрунтя для розбудови 

статистики туризму та забезпечить 

удосконалення статистики туризму 

відповідно до Регламенту (ЄС) № 

692/2011 Європейського 

Парламенту та Ради від 6 липня 

2011 р. щодо європейської 

статистики туризму, що сприятиме 

створенню інформаційної бази для 

запровадження складення 

сателітного рахунка туризму чи 

натомість впровадження методики 

з використання індикаторів сталого 

розвитку туристичної дестинації 

«Європейська система показників 

туризму (The European Tourism 

Indicator System – ETIS)» як 

інструменту управління, 

моніторингу та оцінки на рівні 

туристичної дестинації, з метою 

проведення оцінки внеску туризму 

в економіку країни. 

Проектом закону про-понується внести 

зміни до Закону України «Про туризм» 

виклавши його у новій редакції, а також до 

інших законодавчих актів щодо основних 

засад розвитку туризму. 

Так, законопроектом про-понується 

створити дієву систему організації 

взаємодії усіх учасників туристичної 

діяльності шляхом запровадження 

державної електронної інфор-маційної 

системи, яка містить відомості про усіх 

суб’єктів туристичної діяльності та інші 

відомості щодо організації туристичної 

діяльності, що дозволить зменшити до 

мінімуму корупційну складову в частині 

організації туристичної діяльності, 

створить рівні права для суб’єктів 

туристичної діяльності, умови для 

ефективного функціонування ринку 

туристичних послуг та його розвитку, 

сприятиме підвищенню якості 

національного туристичного продукту до 

рівня міжнародних та європейських 

стандартів та рівня якості надання послуг 

суб’єктами туристичної діяльності. 

Проектом закону пропонується замінити 

ліцензування туропе-раторської діяльності 

на внесення відомостей про суб’єкта 

туристичної діяльності до Єдиного 

туристичного реєстру шляхом подання 

повідомлення про початок провадження 

діяльності, що призведе до зменшення 

адміністративного тиску на суб’єктів 

господарювання та спрощення 

започаткування і ведення бізнесу шляхом 

усунення зайвих обмежень в провадженні 

господарської діяльності у сфері 

туроператорської діяльності. 

Поряд з цим, законопроект концептуально 

змінює умови фінансового забезпечення 
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туроператора, яке як показує практика є 

цілком недієвим та не виконує своєї 

основної функції щодо захисту прав та 

законних інтересів туристів, 

запроваджуючи такий вид фінансового 

забезпечення, як страхування. 

З метою створення додаткового дієвого 

механізму фінансування відповідних 

програм та заходів на місцевому рівні 

проект передбачає утворення у складі 

місцевих бюджетів місцевих фондів 

розвитку туризму наповнення яких 

передбачається здійснювати за рахунок 

туристичного збору, який є місцевим 

збором, та кошти від якого станом на 

сьогодні надходять до загального фонду 

місцевих бюджетів та розподіляються на 

потреби територіальної громади, тобто 

розчиняються у загальному фонді 

місцевого бюджету та фактично не 

виконують свою основну функцію щодо 

розвитку туристичної інфраструктури 

відповідної територіальної громади; 

грошових стягнень за порушення вимог 

законодавства в сфері туризму; цільових та 

інших добровільних внесків підприємств, 

установ, організацій та громадян. Кошти 

місцевих фондів розвитку туризму можуть 

використовуватися виключно для реалізації 

пріоритетів країни в галузі туризму 

відповідно до затверджених в 

установленому порядку місцевих програм 

розвитку туризму 
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9.    5870 Проект Закону України 

«Про захист послуг, що 

надаються із 

застосуванням системи 

умовного доступу» 

Директива № 98/84/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради 

від 20.11.1998 щодо юридичного 

захисту послуг, заснованих на, або 

складаються з, умовного доступу 

 У проекті пропонується визначити правові 

та організаційні засади ринку послуг, що 

надаються із застосуванням системи 

умовного доступу, механізм їх захисту, а 

також відповідальність фізичних осіб і 

суб’єктів господарювання, які беруть 

участь у наданні та отриманні таких послуг. 

У процесі попереднього аналізу 

законопроекту робочою групою Комітету 

з’ясовані певні відмінності у підходах до 

визначення окремих понять, 

запропонованих у проекті від термінології 

чинного національного законодавства та 

термінології Директиви № 98/84/ЄС. 

Законопроект містить суперечливі норми 

щодо порядку виявлення, документування 

фактів несанкціонованого використання 

систем умовного доступу, забезпечення 

відповідальності 

10.     5871 Проект Закону України 

«Про захист послуг 

умовного доступу» 

Директива № 98/84/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради 

від 20.11.1998 щодо юридичного 

захисту послуг, заснованих на, або 

складаються з, умовного доступу 

 Законопроект містить положення, які 

передбачають створення ефективної 

системи протидії виробництву, продажу, 

користуванню та іншій незаконній 

діяльності із застосуванням незаконної 

системи умовного доступу, а також має 

мету щодо узгодження положень чинного 

законодавства України з положеннями 

Директиви 98/84/ЄС шляхом забезпечення 

державного (нагляду) контролю за 

додержанням законодавства про захист 

послуг умовного доступу 
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11.     2350 Проект Закону про 

відходи електричного та 

електронного обладнання 

Директива № 2008/98/ЄС 

 

Директива № 2012/19/ЄС 

Встановлення механізму повного 

покриття витрат згідно з 

принципом «забруднювач платить» 

та принципом розширеної 

відповідальності виробника. 

Введення системи розширеної 

відповідальності виробника щодо 

електричного та електронного обладнання, 

сприяння сталому виробництву та 

споживанню електричного та електронного 

обладнання, запобіганню утворенню ВЕЕО, 

створення системи управління ВЕЕО, 

забезпечення високого ступеня 

рециклювання та повернення в 

економічний обіг цінної вторинної 

сировини, зменшення видалення відходів 

ВЕЕО 

12.     2352 Проект Закону про 

батареї і акумулятори 

Директива № 2008/98/ЄС 

 

Директива № 2006/66/ЄС 

Встановлення механізму повного 

покриття витрат згідно з 

принципом «забруднювач платить» 

та принципом розширеної відпо-

відальності виробника. 

Введення системи розширеної 

відповідальності виробника щодо батарей 

та акумуляторів, сприяння сталому їх 

виробництву та створення системи 

управління відходами батарей та 

акумуляторів, забезпечення високого 

ступеня рециклювання і повернення в 

економічний обіг вторинної сировини, 

зменшення видалення необроблених 

відходів батарей та акумуляторів 

13.     6477 

Проект Закону про 

Національний реєстр 

викидів та перенесення 

забруднювачів 

Регламент № 166/2006 

Європейського парламенту та Ради 

від 18.01.2006 

 

Протокол про реєстри викидів і 

перенесення забруднювачів до 

Орхуської конвенції 

Створення Європейського реєстру 

викидів та переносу забруднюючих 

речовин, який містить дані 

національних РВПЗ сторін 

Протоколу. 

Запровадження правових та організаційних 

засад створення та функціонування 

національного реєстру викидів та 

перенесення забруднювачів (далі – 

національний РВПЗ) і створення єдиної 

уніфікованої електронної системи доступу 

до інформації про стан довкілля для органів 

влади та надання кожному громадянину 

доступу до такої інформації для 

підвищення ефективності електронного 

врядування у сфері охорони навколишнього 

природного середовища 
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14.     5593-д Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 

України щодо 

вдосконалення 

корпоративного 

управління юридичних 

осіб, акціонером 

(засновником, учасником) 

яких є держава 

Угода про асоціацію, Принципи 

ОЕСР щодо корпоративного 

управління 

Керівні принципи ОЕСР щодо 

корпоративного управління на 

підприємствах державної форми 

власності 

Проект розроблено з метою удосконалення 

корпоративного управління юридичних 

осіб, акціонером (засновником, учас-ником) 

яких є держава. 

15.     3869 Проект Закону про 

внесення змін до Закону 

України "Про 

використання ядерної 

енергії та радіаційну 

безпеку" щодо експерта з 

радіаційного захисту, 

КМУ 

Директива Ради 2013/59/ЄВРАТОМ 

від 05.10.2013 про встановлення 

основних норм безпеки для захисту 

від загроз, зумовлених впливом 

іонізуючого випромінювання, і 

скасування директив 

89/618/Євратом, 90/641/Євратом, 

96/29/Євратом, 97/43/Євратом і 

2003/122/Євратом. 

Встановити передумови для 

внутрішньодержавної процедури 

запровадження інституту експерта 

з радіаційного захисту, що 

сприятиме підвищенню 

ефективності забезпечення 

радіаційного захисту персоналу та 

населення. 

Вимога до експерта з радіаційного 

захисту щодо отримання ним 

певної кваліфікації узгоджується з 

п.73 Директиви Ради 

2013/59/Євратом, відповідно до 

якого «експерт із радіаційного 

захисту" означає особу або, якщо 

це передбачено національним 

законодавством, групу осіб, які 

мають знання, підготовку та досвід, 

необхідні для надання 

рекомендацій щодо радіаційного 

захисту з метою забезпечення 

ефективного захисту осіб і чия 

кваліфікація в цій діяльності 

визнається компетентним 

органом». 

З метою повного приведення його 

положень до норм права ЄС 

законопроєкт потребує врахування 

У проекті закону з метою «надання 

можливості суб’єктам діяльності у сфері 

використання ядерної енергії, іншим 

юридичним та фізичним особам, органам 

влади користуватись рекомендаціями 

(консультаціями) кваліфікованих експертів 

з радіаційного захисту, компетенція яких 

визнана в установленому порядку, при 

плануванні та здійсненні заходів з 

радіаційного захисту персоналу та 

населення» пропонується внести зміни до 

Закону України «Про використання ядерної 

енергії та радіаційну безпеку». Цими 

змінами, зокрема: визначаються 

повноваження експерта з радіаційного 

захисту, встановлюються загальні вимоги 

до експерта та перелік документів, які 

особа, що має намір стати експертом, подає 

для визнання її компетентності, також 

надаються повноваження органу 

державного регулювання ядерної та 

радіаційної безпеки щодо визнання 

компетентності експерта з радіаційного 

захисту 
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вимог статті 34 та 82 Директиви 

Ради 2013/59/Євратом. 
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16.     4527 Проект Закону про 

внесення змін до Закону 

України “Про 

комбіноване виробництво 

теплової та електричної 

енергії (когенерацію) та 

використання скидного 

енергопотенціалу” щодо 

розвитку 

високоефективної 

когенерації 

(друге читання) 

Директива 2012/27/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради 

від 25 жовтня 2012 р. про 

енергоефективність, яка змінює 

Директиви 2009/125/ЄС та 

2010/30/ЄС і скасовує Директиви 

2004/8/ЄС та 2006/32/ЄС 

Узгодження положень чинного 

законодавства України з 

принципами та положеннями 

законодавства Європейського 

Cоюзу у сфері розвитку 

високоефективної когенерації, 

зокрема, Директиви 2004/8/ЄС та 

Директиви 2012/27/ЄС. 

У проекті закону шляхом внесення змін до 

Закону України «Про комбіноване 

виробництво теплової та електричної 

енергії (когенерацію) та використання 

скидного енергопотенціалу» пропонується 

врегулювати питання створення умов для 

розвитку в Україні високоефективної 

когенерації. 

17.     5322 Проект Закону про 

внесення змін до деяких 

законів України щодо 

запобігання 

зловживанням на оптових 

енергетичних ринках 

Адаптована редакція Регламенту 

1227/2011 Європейсь-кого 

Парламенту та Ради про 

доброчесність та прозорість на 

оптовому енергетичному ринку від 

25 жовтня 2011 року 

Імплементування в українське 

законодавство адаптованої версії 

Регламенту № 1227/2011 від 25 

жовтня 2011 року. Для чого 

пропонується конкретизувати 

аспекти регуляторної політики, 

захисту прав споживачів, 

встановити на законодавчому рівні 

правила, що забезпечать прозорість 

та цілісність оптових енергетичних 

ринків: ринків електричної енергії 

та природного газу 

Проєкт закону спрямований на 

попередження зловживання з боку 

учасників на оптових енергетичних ринках 

та встановлення відповідальності для 

учасників за маніпулювання на 

енергетичних ринках, а також за торгівлю 

на основі інсайдерської інформації. 
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18.     5860 Проект Закону про 

внесення змін до Закону 

України "Про 

використання ядерної 

енергії та радіаційну 

безпеку", КМУ 

Директива 2014/87/Євратом від 8 

липня 2014 року про внесення змін і 

доповнень до Директиви 

2009/71/Євратом про встановлення 

рамок Співтовариства для ядерної 

безпеки ядерних установок. 

Директива Ради 2013/59/Євратом 

від 5 грудня 2013 року про 

встановлення основних норм 

безпеки для захисту від загроз, 

зумовлених впливом іонізуючого 

випромінювання, і скасування 

Директив 89/618/Євратом, 

90/641/Євратом, 96/29/Євратом, 

97/43/Євратом і 2003/122/Євратом 

Введення визначень термінів 

«відпрацьоване ядерне паливо» та 

«радіоактивна речовина» 

відповідно до Директиви Ради 

2013/59/Євратом; 

Приведення до положень 

Директиви Ради 2014/87/Євратом 

положень Закону, які стосуються 

удосконалення ядерного законо-

давства (пункти 7, 8, 9 статті 1 

Директиви 

У проекті закону шляхом внесення змін до 

Закону України «Про використання ядерної 

енергії та радіаційну безпеку» 

врегульовуються зокрема, питання: 

удосконалення термінів у сфері безпеки 

ядерних установок і відпрацьованого 

ядерного палива відповідно до права ЄС; 

проведення оцінки нормативно-правової 

бази у сфері використання ядерної енергії 

та діяльності органу державного 

регулювання ядерної та радіаційної безпеки 

(не рідше ніж один раз на 10 років) за 

участі міжнародних експертів, (п.9 .ст.1 

Директиви 2014/87/Євратом); забезпечення 

ліцензіатами у разі залучення підрядників 

або субпідрядників до виконання робіт, які 

впливають на безпеку під час використання 

ядерної енергії, щоб такі підрядники мали 

необхідні ресурси та персонал відповідно 

до вимог законодавства (п.7 статті 1 

Директиви Ради 2014/87/ Євратом); 

відповідальність ліцензіатів щодо 

попередження аварій та пом’якшення їхніх 

наслідків у випадку виникнення аварії (п. 8 

статті 1 Директиви Ради 2014/87/Євратом) 
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19.     6425 Проект Закону про 

внесення змін до Закону 

України "Про дозвільну 

діяльність у сфері 

використання ядерної 

енергії", КМУ 

Директива Ради 2013/59/Євратом 

від 5 грудня 2013 року про 

встановлення основних норм 

безпеки для захисту від загроз, 

зумовлених впливом іонізуючого 

випромінювання, і скасування 

Директив 89/618/Євратом, 

90/641/Євратом, 96/29/Євратом, 

97/43/Євратом і 2003/122/Євратом 

Узгодження зі статтею 25 

Директиви 2013/59/Євратом. 

Законопроєктом передбачається: 

1) запровадження процедури інформування 

суб’єкта діяльності на його сповіщення про 

наміри щодо можливості провадження 

діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання: без ліцензії 

та без державної реєстрації джерел 

іонізуючого випромінювання; без ліцензії, 

за умови здійснення державної реєстрації 

джерел іонізуючого випромінювання у 

встановленому порядку; після подання 

заяви та отримання ліцензії, за умови 

здійснення державної реєстрації джерел 

іонізуючого випромінювання у 

встановленому порядку; 

2) удосконалення ліцензування шляхом 

виключення пере-оформлення ліцензії, як 

такого, що не передбачене правом ЄС та, у 

зв’язку з цим, перегляду підстав для 

внесення змін до ліцензій у сфері 

використання ядерної енергії; 

3) можливість залишення заяви про 

отримання ліцензії без розгляду та 

наводяться підстави для прийняття такого 

рішення. Введення такої норми оптимізує 

діяльність органу державного регулювання 

ядерної та радіаційної безпеки та заявника. 

Реалізація положень проєкту Закону 

України дозволить удосконалити 

процедури видачі документів дозвільного 

характеру на здійснення діяльності у сфері 

використання ядерної енергії з урахуванням 

положень документів права ЄС та набутого 

досвіду провадження дозвільної діяльності. 
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20.     4142 Про систему 

громадського здоров’я 

(готується до 

другого читання) 

Угода про асоціацію між Україною, 

з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої 

сторони, Розділ V "Економічне та 

галузеве співробітництво", Глава 

22. Громадське здоров'я. 

Рішення Європейського 

Парламенту та Ради №1082/2013/ЄС 

від 22 жовтня 2013 року про 

серйозні транскордонні загрози 

здоров'ю та скасування Рішення № 

2119/98/ЄС. 

Імплементаційне рішення Комісії 

(ЄС) № 2018/945 від 22 червня 2018 

року про інфекційні захворювання 

та пов’язані з ними спеціальні 

проблеми охорони здоров’я, які 

повинні охоплюватися 

епідеміологічним наглядом, а також 

відповідні визначення випадків 

Рекомендована ВООЗ система 

попередження інфекційних та 

найбільш поширених неінфек-

ційних хвороб і контроль над ними. 

Імплементуються: 

передбачені Рішенням 

№1082/2013/ЄС вимоги щодо 

призначення у кожній країні 

компетентного органу, 

відповідального за 

епідеміологічний нагляд в державі-

члені, а також механізми обміну 

інформацією про серйозні 

транскордонні загрози здоров'ю 

(інфекційні, хімічні, екологічні 

тощо) між країнами- членами та 

Єврокомісією; передбачені 

Рішенням № 2018/945 положення 

щодо створення мережі 

епідеміологічного нагляду та 

контролю за поширенням 

інфекційних захворювань в 

Співтоваристві. 

Законопроект: 

вводить на законодавчому рівні поняття 

«громадське здоров'я»; 

визначає суб’єктів відносин у системі 

громадського здоров’я; 

визначає і розмежовує повноваження КМУ, 

МОЗ України, інших ЦОВВ, місцевих 

органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування в системі 

громадського здоров'я; 

утворює національну систему громадського 

здоров’я та мережу центрів контролю та 

профілактики хвороб як складова системи 

епідеміологічного нагляду та реагування на 

надзвичайні ситуації в сфері громадського 

здоров’я, з урахуванням комплексного 

підходу – здоров’я у всіх політиках; 

визначає оперативні функції громадського 

здоров'я, тобто основні напрямки 

діяльності, які здійснюються в державі для 

забезпечення максимально високих 

показників здоров'я і благополуччя 

населення, а також найбільш повного 

дотримання принципу справедливості щодо 

здоров'я; 

передбачає формування інформаційного 

фонду громадського здоров'я як державного 

інформаційного ресурсу, що містить дані 

про стан здоров'я, благополуччя населення і 

показники середовища життєдіяльності; 

визначає основні засади здійснення 

оперативної функції моніторингу, 

готовності і реагування на небезпечні 

чинники та надзвичайні ситуації у сфері 

громадського здоров’я, у тому числі 

положення щодо виконання Міжнародних 

медико-санітарних правил та своєчасність 

реагування з метою локалізації та ліквідації 

таких загроз 
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21.     6082 Про транскордонне 

співробітництво 

Регламент №1082/2006 

Європейського Парламенту і Ради 

від 05.06.06 

Стаття 1 

.. 

2. Метою європейського 

об’єднання територіального 

співробітництва (ЄОТС) є 

сприяння, зокрема, 

територіальному співробітництву, 

включаючи один або декілька 

транскордонних, транснаціональ-

них та міжрегіональних напрямків 

співпраці між його членами, з 

метою зміцнення економічної, 

соціальної та територіальної 

згуртованості Європейського 

Союзу. 

Стаття 1 

1. ЄОТС можуть створюватися на 

території Європейського Союзу 

відповідно до умов визначених 

Регламентом 

.. 

3. ЄОТС повинне мати 

правосуб’єктність 

.. 

5. Зареєстрований офіс ЄОТС 

повинен знаходитись на території 

країни-члена Європейського 

Союзу, згідно із законодавством 

якої створений принаймні один із 

учасників ЄОТС. 

Стаття 7 

ЄОТС виконує завдання, покладені 

на нього учасниками відповідно до 

Регламенту. Завдання ЄОТС 

визначаються угодою, погодженою 

його учасниками, відповідно до 

статей 4 та 8. 

 

Стаття 8 

В проекті Закону України «Про 

транскордонне співробітництво» додано 

нову статтю (статтю 12), яка присвячена 

імплементації Регламенту №1082/2006 

Європейського Парламенту і Ради від 

05.06.06 в частині створення та участі 

українських суб’єктів транскордонного 

співробітництва в європейських 

об’єднаннях територіального 

співробітництва. Змінами визначаються 

учасники європейського об’єднання 

територіального співробітництва, механізм 

розробки угод про утворення 

європейського об’єднання територіального 

співробітництва та статуту такого 

об’єднання. Прийняття Закону з даними 

змінами створить умови для розширення 

доступу суб’єктів транскордонного 

співробітництва України до додаткових 

джерел фінансових ресурсів та сприятиме 

реалізації проектів транс-кордонного 

співробітництва, в т.ч. проектів відбудови 

після збройної агресії 
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ЄОТС має керуватися угодою, 

укладеною одноголосно його 

учасниками. 

Стаття 9 

Статут ЄОТС має бути 

затверджений на основі та 

відповідно до угоди про утворення 

ЄОСТ одноголосно його 

учасниками. 

Стаття 4а 

У випадку створення ЄОТС з 

потенційним учасником з «третьої 

країни», держава-член 

Європейського Союзу, з якою 

пов'язаний такий потенційний 

учасник, повинна переконатися, що 

умови статті 3а виконуються, та 

письмово підтвердити державі-

члену Європейського Союзу, де 

буде зареєстрований офіс ЄОТС, 

що компетентним органом «третьої 

країни» погоджено участь 

майбутнього учасника у ЄОТС 

відповідно до умов та процедур, 

викладених у Регламенті. 
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    Регламент № 1303/2013 

Європейського Парламенту і Ради 

від 17.12.2013 

7.2 Держави-члени та регіони 

повинні, на відповідних територіях, 

прагнути звертатися до 

транскордонної та 

транснаціональної співпраці з 

метою: сприяння узгодженому 

плануванню та розвитку 

транскордонної мережевої 

інфраструктури, зокрема відсутніх 

транскордонних зв’язків, і 

екологічно безпечним і 

функціонально сумісним видам 

транспорту на більших 

географічних територіях 

 

22.     7039 Проект Закону про освіту 

дорослих 

Угода про асоціацію між Україною, 

з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої 

сторони, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 

жовтня 2017 р. №1106 

  

23.     №0931 

Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 

України (щодо 

гармонізації 

законодавства у сфері 

запобігання та протидії 

дискримінації із правом 

Європейського Союзу) 

План дій щодо лібералізації ЄС 

візового режиму для України (далі – 

ПДВЛ), передбачених підрозділом 

2.4.3. “Права громадян, включаючи 

захист меншин” 

 Усунення прогалин у законодавстві щодо 

відповідальності за порушення 

законодавства у сфері запобігання та 

протидії дискримінації в України та 

уточнення положень Закону України “Про 

засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні” відповідно до 

актів права ЄС, імплементація яких 

передбачена Угодою про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії та їхніми 

державами-членами, з іншої сторони. 
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24.     6516 Проект Закону України 

про внесення змін до 

Закону України “Про 

імміграцію” 

Стаття 16 „ Співробітництво у сфері 

міграції, притулку та управління 

кордонами” розділу ІІІ „ Юстиція, 

Свобода та Безпека” Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони 

Висновок Комітету з питань 

інтеграції України з Європейським 

Союзом від 22 червня 2022 року - 

не суперечить цілям Угоди про 

асоціацію 

Удосконалення механізмів надання дозволу 

на імміграцію, у тому числі спрощення 

процедур надання дозволу на імміграцію 

іноземним висококваліфікованим ІТ-

спеціалістам, відмови в наданні дозволу на 

імміграцію, скасування дозволу на 

імміграцію та посвідки на постійне 

проживання, а також посилення заходів 

протидії нелегальній міграції відносно осіб, 

яким відмовлено у видачі дозволу на 

імміграцію або скасовано такий дозвіл, з 

урахуванням вимог та викликів сьогодення 

25.     6089 Проект Закону України 

«Про внесення змін до 

Кодексу України про 

адміністративні 

правопорушення щодо 

встановлення 

відповідальності за 

порушення вимог 

законодавства про плату 

за використання 

автомобільних доріг 

загального користування» 

Директива Ради ЄС 1999/62/ЕС від 

17 червня 1999 року про збори з 

транспортних засобів для 

перевезення товарів великої ваги за 

використання певних 

інфраструктур, відповідно до Угоди 

про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої 

сторони та Плану заходів з 

виконання Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 

жовтня 2017 року № 1106 «Про 

виконання Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з 

Запровадження юридичної 

відповідальності за недотримання 

вимог здійснення плати за 

використання автомобільних доріг 

загального користування та з 

метою на адаптації нормативно-

правових актів України до актів 

Європейського Союзу 

Метою законопроекту є запровадження 

адміністративної відповідальності: 

1) рух транспортного засобу 

автомобільними дорогами загального 

користування та їх окремими ділянками, на 

яких справляється плата за використання 

автомобільних доріг загального 

користування, без наявності приладу, що 

забезпечує передачу інформації щодо 

використання таких доріг, та за умови 

внесення плати за використання 

автомобільних доріг загального 

користування такими транспортними 

засобами відповідно до порядку, 

установленого Кабінетом Міністрів 

України. 

2) порушення порядку справляння плати за 

використання автомобільних доріг 

загального користування транспортними 

засобами з повною масою 12т і більше 
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атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони» 

26.     4331 Проект Закону про 

внесення змін до Кодексу 

України про 

адміністративні 

правопорушення щодо 

розширення повноважень 

приватних виконавців 

Меморандум про взаєморозу-міння 

між Україною як Позичальником та 

Європейським Союзом як 

Кредитором і Кредитної угоди між 

Україною як Позичальником та 

Національним банком України як 

Агентом позичальника та 

Європейським Союзом як 

Кредитором (щодо отримання 

Україною макрофінансової 

допомоги Європейського Союзу у 

сумі до 1 мільярда 200 мільйонів 

євро) 

стаття14 «Верховенство права та 

повага до прав людини і 

основоположних свобод» Угоди 

про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами членами, з іншої 

сторони 

Пропонується внести зміни до статей 300, 

308 Кодексу України про адміністративні 

правопору-шення, якими визначити, що 

постанова про накладення 

адміністративного стягнення виконується 

не тільки уповноваженими на те органами, 

але й приватним виконавцем, зокрема, у 

разі несплати правопорушником штрафу у 

встановлений законом термін 
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27.     5643 Проект Закону про 

внесення змін до Кодексу 

України про 

адміністративні 

правопорушення, 

Кримінального кодексу 

України та Кримінального 

процесуального кодексу 

України щодо 

відповідальності за 

порушення авторського 

права і (або) суміжних 

прав 

Директива 2001/29/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради 

від 22 травня 2001 року про 

гармонізацію окремих аспектів 

авторського права та суміжних прав 

у інформаційному суспільстві 

Положення статей 161-192 частини 

другої “Стандарти, що стосуються 

прав інтелектуальної власності” 

Глави 9 Розділу IV “Торгівля та 

пов’язані з торгівлею питання” 

Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами 

членами, з іншої сторони. 

Посилення адміністративної та 

кримінальної відповідальності за 

порушення авторського права і (або) 

суміжних прав та виключення 

адміністративної та кримінальної 

відповідальності за відсутність маркування 

контроль-ними марками примірників 

аудіовізуальних творів, фоно-грам, 

відеограм, комп'ютерних програм, баз 

даних. 

28.     6097 Проект Закону про 

внесення змін до Кодексу 

України про 

адміністративні 

правопорушення та 

Кримінального 

процесуального кодексу 

України щодо 

електронної ідентифікації 

та електронних довірчих 

послуг 

Регламент (ЄС) № 910/2014 

Європейського Парламенту та Ради 

від 23 липня 2014 року щодо 

електронної ідентифікації та 

довірчих послуг для цілей 

електронних транзакцій на 

внутрішньому ринку, що скасовує 

Директиву 1999/93/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради. 

Положення статті 6 та цілями 

Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони 

Приведення положень Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та 

Кримінального процесу-ального кодексу 

України у відповідність із Законом України 

“Про електронні довірчі послуги” у зв’язку 

з удосконаленням державного регулювання 

у сферах електронної ідентифікації та 

електронних довірчих послуг на основі 

законодавства Європейського Союзу та 

досвіду держав-членів Європейського 

Союзу для спрощення доступу до 

електронних послуг 
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29.     5488 Проект Закону «Про 

внесення змін до Кодексу 

України про 

адміністративні 

правопорушення та 

Кримінального кодексу 

України щодо боротьби з 

проявами дискримінації 

Директива № 2000/43/ЄС Ради ЄС, 

що імплементує принцип рівного 

поводження з людьми, незалежно 

від їх расового або етнічного 

походження 

Стаття 8 Директиви № 2000/43/ЄС 

Ради ЄС, що імплементує принцип 

рівного поводження з людьми, 

незалежно від їх расового або 

етнічного походження передбачає, 

що «Держави-члени ЄС 

запроваджують такі заходи, які є 

необхідними відповідно до їх 

судової системи, з метою 

забезпечення для суду або іншого 

компетентного органу можливості 

встановлення фактів, виходячи з 

яких можна зробити висновок про 

наявність актів прямої або непрямої 

дискримінації в тому випадку, коли 

особа вважає себе потерпілим у 

результаті незастосування до нього 

принципу рівного ставлення. В 

обов'язки відповідача повинно 

входити доведення того факту, що з 

його боку не було допущено 

порушення принципу рівного 

ставлення» 

Проектом Закону узгоджу-ється понятійний 

апарат Кримінального кодексу України, 

Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Закону України «Про 

засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні» у частині 

кваліфікації різних форм та проявів 

нетерпимості 
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30.     5054 Про внесення змін до 

Кодексу законів про 

працю України щодо 

визначення поняття 

трудових відносин та 

ознак їх наявності 

Директива (ЄС) 2019/1152, 

Директива Ради 2001/23/ЄС, 

Директива Ради 2002/14/ЄС, 

Директива Ради 89/391/ЄЕС 

 Пропонується внести низку змін до 

Кодексу законів про працю України, якими 

на законодавчому рівні визначити поняття 

трудових відносин і їх ознаки (при 

наявності принаймні трьох з яких робота 

вважатиметься такою, що виконується в 

межах трудових відносин, незалежно від 

назви та виду договірних відносин між 

сторонами); запровадити принцип 

презумпції наявності трудових відносин; 

врегулювати питання правонаступництва у 

трудових відносинах; визначити зміст 

терміну «роботодавець», під яким 

розуміється власник підприємства, 

установи, організації або уповноважений 

ним орган (особа) чи фізична особа, які в 

межах трудових відносин використовують 

найману працю, тощо 



ПРОЕКТ 

56 

 

31.     1193-1 Проект Закону про 

внесення змін до деяких 

законів України щодо 

приведення їх у 

відповідність із 

законодавством 

Європейського Союзу у 

сфері перевезення 

небезпечних вантажів 

Директива Європейського 

Парламенту та Ради 2008/68/ЄС від 

24 вересня 2008 року про внутрішні 

перевезення небезпечних вантажів 

Статтею 4 Директиви 2008/68/ЄС 

передбачено, що перевезення 

небезпечних вантажів між 

державами-членами ЄС та третіми 

країнами має бути дозволене до тієї 

міри, до якої воно відповідає 

вимогам Європейської Угоди про 

міжнародне дорожнє перевезення 

небезпечних вантажів 

(ДОПНВ/ADR), укладеної в Женеві 

30 вересня 1957 року, Регламенту 

міжнародних перевезень 

небезпечних вантажів залізницею 

(РІД/RID), зазначеного у Додатку С 

до Конвенції про міжнародні 

залізничні перевезення 

(КОТІФ/COTIF), укладеної у 

Вільнюсі 03 червня 1999 року, 

Європейської Угоди про 

міжнародні перевезення 

небезпечних вантажів внутрішніми 

водними шляхами (ВОПНВ/ADN), 

укладеної у Женеві 26 травня 2000 

року, якщо інше не буде зазначено 

в Додатках до Директиви 

2008/68/ЄС. 

Пропонується приведення окремих 

законодавчих актів України, що регулюють 

відносини у сфері перевезення небезпечних 

вантажів у відповідність до вимог 

Директиви зокрема пропонується: 

встановити для спеціалізованих 

транспортних засобів, що перевозять 

небезпечні вантажі, щорічне проходження 

обов’язко-вого технічного контролю (чинна 

норма – 1 раз що півроку); визначити низку 

нових термінів: «вантаж підвищеної 

небезпеки»; «вантажні операції з 

небезпечними вантажами», «інші операції з 

небезпечними вантажами», «інші учасники 

перевезення небезпечних вантажів», 

«пакувальник», «маркувальник», 

«відповідальний за наповнення», 

«навантажувач» тощо; 

переглянути компетенцію органів, які 

здійснюють державне управління у сфері 

перевезення небезпечних вантажів; 

встановити права та обов’язки інших 

учасників перевезення небезпечних 

вантажів; 

визначити обов’язки уповноважених з 

питань безпеки перевезення небезпечних 

вантажів, експертів з перевезення 

небезпечних вантажів тощо 
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32.     1196-1 Проект Закону про 

залізничний транспорт 

України 

Директива Ради 91/440/ЄЕС від 29 

липня 1991 року про розвиток 

залізниць Співтовариства; 

Директива Ради 95/18/ЄС від 19 

червня 1995 року про ліцензування 

залізничних підприємств; 

Директива 2001/14/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради 

від 26 лютого 2001 року про 

розділення пропускної здатності 

залізничної інфраструктури і 

стягнення зборів за користування 

залізничною інфраструктурою; 

Директива 2004/49/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради 

від 29 квітня 2004 року про безпеку 

залізниць у Співтоваристві; 

Директива 2007/59/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради 

від 23 жовтня 2007 року про 

сертифікацію машиністів 

локомотивів та поїздів в залізничній 

системі Співтовариства; 

Директива 2008/57/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради 

від 17 червня 2008 року про 

інтероперабельність залізничної 

системи в межах Співтовариства; 

Директива Ради 92/106/ЄЕС від 7 

грудня 1992 року про встановлення 

спільних правил для окремих видів 

комбінованих перевезень вантажів 

між державами-членами; 

Регламент (ЄС) № 1370/2007 

Європейського Парламенту та Ради 

від 23 жовтня 2007 року про 

громадські пасажирські перевезення 

залізничним та автомобільним 

транспортом; 

Акти законодавства ЄС 

передбачають створення умов для 

розвитку конкурентного 

середовища на ринку залізничних 

перевезень Співтовариства 

шляхом: 

- допуску до здійснення перевезень 

пасажирів та вантажів 

перевізниками будь-яких форм 

власності; 

- ліцензування діяльності з 

перевезення пасажирів та вантажів; 

- визначення процедури видачі 

свідоцтв та сертифікатів 

машиністів, сертифікатів безпеки 

та сертифікатів авторизації; 

- застосування вільних тарифів на 

перевезення пасажирів і вантажів; 

- допуску до залізничної 

інфраструктури на 

недискримінаційній основі; 

- встановлення компенсаційної 

основи для надання послуг з 

суспільно важливих перевезень 

пасажирів (перевезення пасажирів 

у внутрішньому та приміському 

сполученні) 

Законопроекти презентують нову модель 

ринку залізничних перевезень, аналогічну 

європейським залізничним системам, 

визначають основні вимоги, обов’язки та 

права оператора інфраструктури, 

перевізника, основні вимоги до 

залізничного рухомого складу та основи 

діяльності операторів залізничного 

рухомого складу. Законопроекти 

передбачають: 

1) конкурентний ринок перевезень 

пасажирів та вантажів шляхом: 

здійснення перевезення пасажирів та 

вантажів перевізники будь-яких форм 

власності, які забезпечують тяговий 

рухомий склад; 

ліцензованої діяльності з перевезення 

пасажирів та вантажів; 

застосування вільних тарифів на 

перевезення пасажирів та вантажів; 

2) недискримінаційний доступ до 

інфраструктури загального користування 

шляхом: 

надання доступу до інфраструктури 

залізничного транспорту загального 

користування перевізникам на 

недискримінаційній основі за умови 

наявності сертифікату безпеки; 

функціонування інфраструк-тури 

загального користування, що є державною 

власністю, яку експлуатує та утримує 

оператор інфраструктури; 

розвитку інфраструктури загального 

користування за рахунок інвестиційної 

складової у тарифі на послуги з доступу до 

інфраструктури; 

нагляду за недискриміна-ційним доступом 

до інфраструктури загального користування 

регуляторним органом; 
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Регламент (ЄС) № 1371/2007 

Європейського Парламенту та Ради 

від 23 жовтня 2007 року про права 

та обов’язки пасажирів, які 

користуються залізничним 

транспортом; 

Регламент (ЄС) № 913/2010 

Європейського Парламенту та Ради 

від 22 вересня 2010 року стосовно 

Європейської залізничної мережі 

для конкурентоздатності вантажних 

перевезень; 

Регламент Ради (ЄЕС) № 1192/69 

від 26 червня 1969 року про спільні 

правила стандартизації звітності 

підприємств залізничного 

транспорту 

державному регулюванню Національною 

комісією, що здійснює регулювання в сфері 

транспорту тарифів на послуги доступу до 

інфраструктури загального користування; 

надання на конкурентних засадах 

додаткових та допоміжних послуг 

інфраструктури (маневрові роботи на 

станції; постачання палива, сервісне 

обслуговуван-ня); 

3) врегулювання діяльності володільців 

під’їзних колій шляхом: 

відсутності ліцензування для здійснення 

маневрових робіт на під’їзних коліях без 

виїзду на інфраструктуру загального 

користування; 

зобов’язання володільцю під’їзної колії, яка 

потенційно може обслуговувати більше ніж 

одного суб’єкта господарювання, надати 

доступ перевізникам до своєї 

інфраструктури; 

4) створення двох нових органів, що 

здійснюватимуть державне управління на 

конкурентному ринку перевезень 

(регулятор), а саме: 

центрального органу виконавчої влади, що 

здійснює державне регулювання та нагляд у 

сфері залізничного транспорту, до 

компетенції якого відноситься розгляд 

скарг щодо рівноправного доступу до 

інфраструктури, розподілення пропускної 

спроможності інфраструктури, рівня або 

структури тарифів, видачі ліцензій, 

сертифікатів безпеки/авторизації; 

національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері транспорту, до 

компетенції якої відноситься: затвердження 

методики формування тарифу на 

обов’язкові послуги з доступу до 

інфраструктури та послуги, що надаються 



ПРОЕКТ 

59 

 

суб’єктами, які займають монопольне 

становище; 

5) впровадження системи безпеки руху на 

залізничному транспорті шляхом 

зобов’язання оператора інфраструктури, 

перевізника та володільця під’їзної колії 

розробити, впровадити, підтримувати та 

удосконалювати власні системи управління 

безпекою руху, що підтверджується 

сертифікатом авторизації/безпеки; 

6) введення технічного розслідування 

залізничних транспортних подій задля 

встановлення причин залізничних 

транспортних подій, удоско-налення систем 

управління безпекою руху та вжиття 

профілактичних заходів щодо запобігання 

таким подіям у майбутньому, що 

здійснювати-меться державною спеціалізо-

ваною експертною установою з технічного 

розслідування подій на транспорті, яка 

створюється Кабінетом Міністрів України; 

7) встановлення правових основ технічного 

регулювання для забезпечення інтеропера-

бельності (здатності залізничного 

транспорту підтримувати безпечний рух) 

шляхом: 

введення в експлуатацію структурних 

підсистем залізничного транспорту; 

ведення реєстрів залізничного рухомого 

складу, інфраструктури загального 

користування та під’їзних колій; 

підготовки машиністів та видання 

свідоцтва, сертифікату машиніста; 

новий підхід до забезпечення суспільно 

важливих перевезень, що передбачає 

визначення Кабінет Міністрів України та 

органами місцевого самовряду-вання 

суспільно важливих перевезень на 

конкурсних засадах, що здійснюються на 
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компенсаційній основі за рахунок 

державного та місцевих бюджетів 
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33.     4353 Про поштовий зв'язок Директива 97/67/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради від 15 грудня 

1997 р. про спільні правила 

розвитку внутрішнього ринку 

поштових послуг Співтовариства та 

покращення якості обслуговування 

зі змінами, внесеними Директивою 

Європейського Парламенту та Ради 

2002/39/ЄC від 10 червня 2002 р., 

Регламентом (ЄC) Європейського 

Парламенту та Ради № 1882/2003 

від 29 вересня 2003 р., Директивою 

Європейського Парламенту та Ради 

2008/6/ЄС від 20 лютого 2008 р. 

Врегульовується діяльність у сфері 

надання послуг поштового зв’язку: 

повноваження центральних органів 

виконавчої влади та національного 

регулятора; 

права та обов’язки операторів 

поштового зв’язку та користувачів 

зазначених послуг; 

врегулювання засад 

відповідальності операторів 

поштового зв’язку та користувачів 

послуг у цій сфері 

Забезпечення надання всім користувачам на 

всій території України вільного доступу до 

мережі поштового зв’язку; 

забезпечення безперервності надання 

послуг поштового зв’язку, окрім випадків 

форс-мажору; 

отримання користувачами якісних послуг 

поштового зв’язку тощо 

34.     4560 Проект Закону про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів 

України щодо 

врегулювання ринку 

послуг автомобільного 

транспорту в Україні з 

метою приведення їх у 

відповідність з актом 

Європейського Союзу 

Регламент (ЄС) № 1071/2009 

Європейського Парламенту та Ради 

від 21 жовтня 2009 року, що 

запроваджує загальні правила 

стосовно умов допуску до роботи 

операторів автомобільних 

перевезень та скасування 

Директиви Ради № 96/26/ЄС 

Врегулювання питання у сфері 

допуску операторів (автомобільних 

перевізників) до ринку перевезень. 

Пропонується: 

- визначити особливості ліцензування на 

автомобільному транспорті із врахуванням 

бездоганної ділової репутації, професійної 

компетентності, належного фінансового 

стану; 

- запровадження системи отримання 

свідоцтв професійної компетентності 

менеджерів (управителей) з перевезень, 

- запровадження механізму підтвердження 

бездоганної ділової репутації 

автомобільних перевізників. 

У проекті Закону передбачено створення 

Єдиного комплексу інформаційних систем 

(Реєстру автомобільних перевізників) 

35.     4583 Проект Закону про 

внесення змін до деяких 

законів України щодо 

суспільно важливих 

послуг з перевезення 

пасажирів автомобільним 

та міським електричним 

транспортом 

Регламент (ЄС) № 1370/2007 

Європейського Парламенту та Ради 

від 23 жовтня 2007 року про 

громадські пасажирські перевезення 

залізничним та автомобільним 

транспортом та скасування 

Регламентів Ради (ЄЕС) № 1191/69 

та № 1107/70 

Врегульовується діяльність у сфері 

надання пасажирських послуг 

громадським транспортом. 

Забезпечення комплексного підходу до 

надання соціально значущих послуг з 

перевезень пасажирів автомобільними 

маршрутами загального користування та 

впровадження системи отримання 

фінансового відшкодування, що 

виплачується автомобільним перевізникам, 

які надають соціально значущі послуги 
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36.     6087 Про внесення змін до 

деяких законів України 

щодо плати за 

використання 

автомобільних доріг 

загального користування 

Директива 1999/62/ЕС від 17 червня 

1999 року про збори з транспортних 

засобів для перевезення товарів 

великої ваги за використання 

певних інфраструктур 

Імплементується збір за проїзд з 

вантажних транспортних засобів. 

Визначається категорія 

транспортних засобів з яких 

справляються збори. 

Передбачається: 

- встановлення плати за користування 

автомобільними дорогами загального 

користування державного значення 

транспортними засобами з повню масою 12 

т і більше незалежно від країни реєстрації 

транспортного засобу; 

- запровадження системи контролю за 

рухом транспортними засобами за 

допомогою мітки радіочастотної 

ідентифікації та веденням електронної 

системи плати за користування 

автомобільними дорогами; 

- кошти отримані за справляння плати за 

користування автомобільними дорогами 

загального користування державного 

значення та кошти від санкцій за 

порушення порядку справляння такої плати 

направляються до державного дорожнього 

фонду; 

- встановлення основних обов’язків щодо 

впровадження, утримання та розвиток 

системи справляння плати за використання 

автомобільних доріг загального 

користування транспортними засобами, а 

також доступу до неї; 

- забезпечення належного контролю за 

дотриманням законодавства щодо сплати за 

користування автомобільними дорогами 
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37.     5353 Проект Закону про 

внесення змін до Митного 

кодексу України щодо 

приведення порядку 

визначення країни 

походження товару у 

відповідність із Митним 

кодексом Європейського 

Союзу 

№ 952/2013 Регламент 

Європейського Парламенту і Ради 

(ЄС) про встановлення Митного 

кодексу Союзу; 

№ 2015/2446 Делегований 

Регламент комісії (ЄС) на 

доповнення Регламенту 

Європейського Парламенту і Ради 

(ЄС) № 952/2013 стосовно 

детальних правил щодо певних 

положень Митного кодексу Союзу; 

№ 2015/2447 Імплементаційний 

регламент Комісії (ЄС) щодо 

детальних правил імплементування 

певних положень Регламенту 

Європейського Парламенту і Ради 

(ЄС) № 952/2013 про встановлення 

Митного кодексу Союзу 

Мета визначення непреферен-

ційного походження товарів (стаття 

59 Митного кодексу ЄС); 

особливості визначення 

походження приладдя, запасних 

частин та інструментів (cтаття 35 

акта № 2446), нейтральних 

елементів і пакування (стаття 36 

акта № 2446); 

перелік товарів, повністю 

вироблених у даній країні (стаття 

31 акта № 2446); 

критерії достатньої переробки 

товарів, що виробляються з 

використанням матеріалів 

іноземного походження (стаття 32 

акта № 2446); 

перелік простих операцій (стаття 34 

акта № 2446); 

порядок перевірки митними 

органами сертифікатів про 

походження товарів (у тому числі 

електронних сертифікатів про 

походження) після завершення 

митного оформлення (стаття 59 

акта № 2447). 

 

За висновком Комітету з питань 

інтеграції України до 

Європейського Союзу (протокол № 

87 від 20.10.2021р.) проект не 

суперечить міжнародно-правовим 

зобов’язанням України у сфері 

європейської інтеграції за 

виключенням положення щодо 

внесення змін до пункту 10 статті 

38 Митного кодексу 

Проектом Закону пропонується розділ II 

«Країна походження товару» Митного 

кодексу України викласти в новій редакції, 

до якої включити певні положення Митного 

кодексу Європейського Союзу, 

Делегованого акта № 2015/2446, 

Імплементаційного акта №2015/2447 
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38.     4517 Проект Закону про 

внесення змін до Митного 

кодексу України щодо 

урегулювання процедури 

складання митних 

декларацій на товари, які 

підпадають під різні 

товарні підпозиції згідно з 

УКТ ЗЕД, відповідно до 

Митного кодексу 

Європейського Союзу 

Угода про асоціацію між Україною, 

з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої 

сторони. 

 

Регламент Європейського 

парламенту і Ради (ЄС) від 9 жовтня 

2013 року №952/2013 про 

встановлення Митного кодексу 

Союзу 

 

Імплементаційний регламент 

Комісії (ЄС) 2015/2447 від 24 

листопада 2015 року щодо 

детальних правил імплементування 

певних положень Регламенту 

Європейського Парламенту і Ради 

(ЄС) № 952/2013 про встановлення 

Митного кодексу Союзу 

Згідно з висновком Комітету з 

питань інтеграції України до 

Європейського Союзу від 

19.02.2021 положення проекту 

Закону відповідають міжнародно-

правовим зобов'язанням в сфері 

європейської інтеграції 

Спрощене декларування партії 

товарів, які класифікуються в 

різних товарних підпозиціях згідно 

з УКТ ЗЕД (на рівні перших шести 

знаків) за одним класифікаційним 

кодом згідно з УКТЗЕД, за умови, 

що цьому коду відповідає 

найбільша ставка мита з товарної 

підпозиції УКТ ЗЕД у межах однієї 

товарної позиції УКТ ЗЕД (стаття 

177 (1) МК ЄС); 

поширення спрощеного 

декларування партії товарів, які 

класифікуються в різних товарних 

підпозиціях УКТ ЗЕД, на експорт 

товарів (стаття 177 (1) МК ЄС); 

порядок перерахунку специфічної 

ставки мита в адвалорну для 

справляння мита за найбільшою 

ставкою з товарної підпозиції УКТ 

ЗЕД у межах однієї товарної 

позиції УКТ ЗЕД (стаття 177 (1) 

МК ЄС) (стаття 228 акта № 2447). 

Проектом Закону пропонується викласти у 

новій редакції статтю 267 та доповнити 

статтю 280 Митного кодексу України 

відповідними положеннями європейського 

законодавства 
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39.     4603 Проект Закону про 

внесення змін до Митного 

кодексу України у зв’язку 

з прийняттям Закону 

України "Про захист 

рослин" 

Угода про асоціацію між Україною, 

з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським Спів-

товариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої 

сторони. 

 

Регламент Європейського 

парламенту і Ради (ЄС) від 9 жовтня 

2013 року №952/2013 про 

встановлення Митного кодексу 

Союзу 

 

Згідно з висновком Комітету з 

питань інтеграції України до 

Європейського Союзу від 

11.02.2022 положення проекту 

Закону відповідають міжнародно-

правовим зобов'язанням в сфері 

європейської інтеграції 

Стаття 134 Регламенту 

Європейського Парламенту і Ради 

(ЄС) № 952/2013, відповідно до 

якої товари, переміщувані на митну 

територію Союзу, з моменту їх 

прибуття підлягають митному 

нагляду і можуть підлягати 

митному контролю. Якщо 

необхідно, вони підлягають таким 

заборонам та обмеженням, що 

виправдані, між іншим, потребами 

підтримання суспільної моралі, 

публічного порядку або 

громадської безпеки, захисту 

здоров'я та життя людей, тварин і 

рослин, охорони довкілля, захисту 

національних надбань, що мають 

художню, історичну або 

археологічну цінність, та захисту 

промислової або комерційної 

власності, - включаючи контроль 

прекурсорів наркотичних засобів, 

товарів, що порушують деякі права 

інтелектуальної власності, та 

грошових коштів, - а також щодо 

них вживаються заходи зі 

збереження та управління рибними 

ресурсами та заходи торговельної 

політики 

Проектом Закону передбачено: 

врегулювати окремі питання здійснення 

державного контролю на кордоні вантажів з 

рослинами, продуктами рослинного поход-

ження, засобами захисту рослин та діючими 

речовинами засобів захисту рослин з 

урахуванням норм законодавства ЄС, 

імплементація яких передбачена проектом 

Закону України «Про захист рослин»; 

усунути невідповідності, у тому числі 

термінологічні, між Митним кодексом 

України і проектом Закону України «Про 

захист рослин». 
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40.     5125 Проект Закону про 

кредитні спілки 

 

(повторне друге читання) 

Глава 6 «Заснування підприєм-

ницької діяльності, торгівля 

послугами та електронна торгівля» 

Розділ IV «Торгівля і питання, 

пов’язані з торгівлею» Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони. 

Директива 2001/24/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради 

від 4 квітня 2001 року про 

реорганізацію та ліквідацію 

кредитних установ (OJ L 125, 

5.5.2001, p. 15–23) 

Директива 2013/36/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради 

від 26 червня 2013 року про доступ 

до діяльності кредитних установ та 

пруденційний нагляд по 

відношенню до кредитних установ 

та інвестиційних фірм, що вносить 

зміни до Директиви 2002/87/ЄС та 

припиняє дію Директиви 

2006/48/ЄС та 2006/49/ЄС (OJL 176, 

21.11.2006, р. 338) 

Весь законопроект побудований на 

вимогах Директиви 2001/24 та 

Директиви 2008/48. 

Відповідно до висновку Комітету з 

питань інтеграції України до 

Європейського Союзу "№ 04-20/10-

2021/163994 від 20.05.2021 проект 

Закону за своєю метою не 

суперечить Угоді про асоціацію, 

але потребує суттєвого 

доопрацювання, зокрема, з метою 

врахування зазначених положень 

Директиви 2001/24 та Директиви 

2008/48. 

Зауваження були враховані під час 

доопрацювання законопроекту до 

другого читання цього 

законопроекту, а також у Законі 

України "Про фінансові послуги та 

фінансові компанії". 

Метою законопроекту є розширення 

можливостей та перспектив розвитку 

кредитних спілок, актуалізація вимог 

регулювання та нагляду за ними з 

урахуванням міжнародних практик, що 

дозволить створити передумови для 

функціонування стабільного, ефективного, 

конкурентного та прозорого ринку 

кредитних спілок та підвищить захищеність 

прав членів кредитних спілок. 

Прийняття законопроекту забезпечить 

запровадження якісно нової моделі 

регулювання діяльності кредитних спілок в 

Україні, що враховує положення директив 

ЄС, найкращі світові практики регулювання 

та нагляду на такому ринку, забезпечить 

більш глибоке проникнення кредитних 

спілок на фінансовий ринок, сприятиме їх 

більш ефективному функціонуванню, 

підвищенню стресостійкості ринку та 

захисту прав споживачів і кредиторів 
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41.     5810 Проект Закону про 

внесення змін до Митного 

кодексу України щодо 

виконання Угоди про 

асоціацію між Україною, 

з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, 

Європейським 

співтовариством з атомної 

енергії і їхніми 

державами-членами, з 

іншої сторони, в частині 

звільнення від сплати 

ввізного мита 

1) Угода про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони 

2) Регламент Ради (ЄС) № 

1186/2009, що встановлює систему 

Співтовариства для звільнення від 

сплати мит 

3) Директива Ради № 2007/74/ЄС 

(розділ ІІІ) про звільнення від 

податку на додану вартість і акцизів 

на товари, що ввозяться особами, 

які подорожують з третіх країн 

(відповідно до висновку Комітету 

ВРУ з питань інтеграції України до 

ЄС (№ 04-20/10-2021/312142 від 

07.10.2021) - проект Закону не 

суперечить міжнародно-правовим 

зобов’язанням України в сфері 

європейської інтеграції, водночас 

окремі його положення потребують 

доопрацювання з метою повного 

врахування норм Регламенту Ради 

(ЄС) № 1186/2009 від 16.11.2009 

року про створення спільної 

системи звільнення від мита, 

передбачених Угодою про 

асоціацію.) 

1) стаття 84, 353, Додатка XV 

«Наближення митного 

законодавства» та Додатка XXVIII 

до Глави 4 «Оподаткування» до 

Угоди, пунктів 567 – 585 та 1469 – 

1471 плану заходів з виконання 

Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони, 

затвердженого постановою КМУ 

від 25.10.2017 № 1106. 

Угодою передбачено 

імплементувати до національного 

законодавства положення розділів І 

і ІІ Регламенту № 1186 та розділу 3 

Директиви № 74 

Запроваджується ряд звільнень від сплати 

ввізного мита, у відповідності до 

зобов’язань, взятих Україною в рамках 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони, ратифікованої Законом України 

від 16.09.2014 № 1678-VII (далі – Угода), в 

частині впровадження до законодавства 

України положень розділів І і ІІ Регламенту 

Ради (ЄС) № 1186/2009, що встановлює 

систему Співтовариства 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 
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42.     6003 Проект Закону про 

внесення змін до деяких 

законів України щодо 

вдосконалення механізмів 

валідації інформації про 

кінцевих бенефіціарних 

власників та структуру 

власності юридичних осіб 

(друге читання) 

Угода про асоціацію між Україною, 

з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої 

сторони. 

Директива 2015/849 Європейського 

Парламенту та Ради від 20 травня 

2015 року про запобігання 

використанню фінансової системи 

для цілей відмивання грошей або 

фінансування тероризму, про 

внесення змін до Регламенту 

Європейського Парламенту і Ради 

(ЄС) № 648/2012 та про скасування 

Директиви Європейського 

Парламенту і Ради 2005/60/ЄС та 

Директиви Комісії 2006/70/ЄС. 

Директива 2018/843 Європейського 

Парламенту та Ради ЄС від 30 

травня 2018 року про внесення змін 

до Директиви 2015/849/ ЄС про 

запобігання використанню 

фінансової системи з метою 

відмивання коштів та фінансування 

тероризму, та внесення змін до 

Директиви 2009/138/ ЄС, 

2013/36/ЄС 

В рамках проведення першої та 

другої національної оцінки ризиків 

«неефективні заходи із 

встановлення кінцевих бене-

фіціарних власників (контролерів) і 

контролю над ними» двічі були 

ідентифіковані як загально-

національний ризик у сфері 

відмивання коштів. 

Згідно з висновками другої 

національної оцінки ризиків 

інформація про бенефіціарного 

власника юридичної особи 

вноситься до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських 

формувань (далі – ЄДР), що є у 

відкритому доступі, без перевірки 

на предмет достовірності та 

актуальності. 

Відповідно до висновку Комітету з 

питань інтеграції України до 

Європейського Союзу № 04-20/10-

2021/383907 від 09.12.2021: 

Положення законопроекту не 

суперечать п.3 статті 30 Директиви 

2015/849, в якому передбачено, що 

інформація про бенефіціарних 

власників, яка міститься в цій базі 

даних, може збиратися відповідно 

до права національних систем. 

Відповідно до статті 30 Глави III 

«Інформація про бенефіціарних 

власників» Директиви 2015/849 

«держави-члени повинні 

забезпечити застосування до 

корпоративних та інших 

юридичних осіб, створених на їхній 

території, вимоги щодо отримання 

та зберігання достатньої, 

достовірної та актуальної 

інформації про їхніх бенефіціарних 

власників, включа-ючи деталі щодо 

бенефіціарних інтересів таких 

власників. Держави-члени повинні 

забезпечити зобов’язання 

зазначених осіб надавати, на 

Законопроект вносить зміни до частини 4 

статті 9 Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань», в 

якій передбачається, що «відомості про 

юридичну особу, громадське формування, 

що не має статусу юридичної особи, та 

фізичну особу - підприємця вносяться до 

Єдиного державного реєстру на підставі: 

повідомлень про виявлення розбіжностей 

між відомостями про кінцевих 

бенефіціарних власників та структуру 

власності клієнта, зокрема про виявлення 

неповноти або неточностей чи помилок у 

інформації про кінцевого бенефіціарного 

власника або структуру власності, що 

містяться Єдиному державному реєстрі. 

Також законопроект доповнює пунктом 24 

статтю 17 Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань» 

положеннями, які встановлюють механізм 

виявлення розбіжностей між відомостями 

про кінцевих бенефіціарних власників та 

структуру власності юридичної особи 

(зокрема, при виявленні неповноти або 

неточностей чи помилок у інформації про 

кінцевого бенефіціарного влас-ника або про 

структуру власності такої особи, що 

міститься в Єдиному державному реєстрі) 
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43.     6085 Проект Закону про 

внесення змін до 

Податкового кодексу 

України щодо 

електронної ідентифікації 

та електронних довірчих 

послуг 

Регламентом (ЄС) № 910/2014 

Європейського Парламенту та Ради 

від 23 липня 2014 року про 

електронну ідентифікацію та 

довірчі послуги для електронних 

транзакцій в межах внутрішнього 

ринку та про скасування Директиви 

1999/93/ЄС, імплементація якої 

передбачено Доповненням XVII-3 

Предмет правового регулювання 

законопроєкту охоплюється 

положеннями Глави 14 

«Інформаційне суспільство» 

Розділу V «Економічне та галузеве 

співробітництво» Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони (далі – 

Угода про асоціацію). 

Правовідносини, які є предметом 

правового регулювання 

законопроєкту, в Європейському 

Союзі регулюються: 

Регламентом (ЄС) № 910/2014 

Європейського Парламенту та Ради 

від 23 липня 2014 року про 

електронну ідентифікацію та 

довірчі послуги для електронних 

транзакцій в межах внутрішнього 

ринку та про скасування Директиви 

1999/93/ЄС, імплементація якої 

передбачено Доповненням XVII-3 

(далі – Регламент 910/2014). 

Комітет з питань інтеграції України 

до Європейського Союзу 

(07.06.2022) - Законопроект не 

суперечить вимогам пунктів 1 та 2 

статті 27 Регламенту № 910/2014, 

відповідно до яких якщо державі-

члену потрібен удосконалений 

електронний підпис для 

використання онлайн-послуг, які 

пропонує орган публічного сектора 

або які пропонують від його імені, 

така держава-член визнає 

вдосконалені електронні підписи, 

вдосконалені електронні підписи на 

Законопроектом передбачається внесення 

змін до Податкового кодексу України, 

спрямованих на забезпечення законодавчих 

підстав для застосування нового 

понятійного апарату, запровадже-ного у 

зв’язку з прийняттям Закону України “Про 

електронні довірчі послуги”, спрощення 

порядку отримання електронних довірчих 

послуг та на забезпечення можливості вико-

ристання удосконалених елект-ронних 

підписів, які базуються на кваліфікованих 

сертифікатах відкритих ключів, та засобів 

електронної ідентифікації з аналогічним 

рівнем довіри. 
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основі кваліфікованого сертифіката 

електронних підписів та 

кваліфіковані електронні підписи 

та визнає вдосконалені електронні 

підписи на основі кваліфікованого 

сертифіката та кваліфіковані 

електронні підписи 
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44.     6086 Проект Закону про 

внесення змін до Митного 

кодексу України щодо 

електронної ідентифікації 

та електронних довірчих 

послуг 

Регламент (ЄС) № 910/2014 

Європейського Парламенту та Ради 

від 23 липня 2014 року про 

електронну ідентифікацію та 

довірчі послуги для електронних 

транзакцій в межах внутрішнього 

ринку та про скасування Директиви 

1999/93/ЄС, імплементація якої 

передбачено Доповненням XVII-3 

 

Згідно з висновком Комітету з 

питань інтеграції України до 

Європейського Союзу від 

16.12.2021 положення проекту 

Закону не суперечать міжнародно-

правовим зобов'язанням в сфері 

європейської інтеграції 

Предмет правового регулювання 

законопроєкту охоплюється 

положеннями Глави 14 

«Інформаційне суспільство» 

Розділу V «Економічне та галузеве 

співробітництво» Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони (далі – 

Угода про асоціацію). 

Правовідносини, які є предметом 

правового регулювання 

законопроєкту, в Європейському 

Союзі регулюються: 

Регламентом (ЄС) № 910/2014 

Європейського Парламенту та Ради 

від 23 липня 2014 року про 

електронну ідентифікацію та 

довірчі послуги для електронних 

транзакцій в межах внутрішнього 

ринку та про скасування Директиви 

1999/93/ЄС, імплементація якої 

передбачено Доповненням XVII-3 

(далі – Регламент 910/2014) 

Прийняття акта забезпечить: 

застосування нового поняті-йного апарату, 

запровадженого у зв’язку з прийняттям 

Закону України “Про електронні довірчі 

послуги”; 

спрощення порядку отримання електронних 

довірчих послуг; 

забезпечення можливості вико-ристання 

удосконалених елек-тронних підписів, які 

базуються на кваліфікованих сертифікатах 

відкритих ключів, та засобів електронної 

ідентифікації з аналогічним рівнем довіри. 

У зв’язку з цим проектом акта 

пропонується внести зміни до Митного 

кодексу України. 

45.     6245 Проект Закону про 

внесення змін до деяких 

законів України щодо 

удосконалення правових 

засад провадження 

аудиторської діяльності в 

Україні 

Директива Європейського 

Парламенту та Ради (ЄС) від 

17.05.2006 № 2006/43/ЄС про 

обов’язковий аудит річної звітності 

та консолідованої звітності та 

Регламент Європейського 

парламенту та Ради (ЄС) від 

16.04.2014 № 537/2014 про 

конкретні вимоги стосовно 

обов’язкового аудиту суспільно 

значимих суб’єктів господарювання 

Подальша імплементація норм 

Директиви ЄС та Регламенту 

Європейського парламенту та Ради 

(ЄС) 

Приведення термінів Закону України “Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність” у відповідність до інших 

законів, вдосконалення положення щодо 

особливостей проведення обов’язкового 

аудиту, зокрема аудиту ССІ, тощо. 

Комітет з питань інтеграції України до 

Європейського Союзу планує розглянути 

законопроект 14.07.2022 року 
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46.     6320 Проект Закону про 

внесення змін до деяких 

законів України щодо 

спрощення порядку 

подання інформації, 

необхідної для 

проведення фінансового 

моніторингу 

(друге читання) 

Предмет правового регулювання 

законопроекту охоплюється 

положеннями Підрозділу 6 Глави 6 

«Заснування підприємницької 

діяльності, торгівля послугами та 

електронна торгівля» Розділу IV 

«Торгівля і питання, пов’язані з 

торгівлею», Глави 13 

«Законодавство про заснування та 

діяльність компаній, корпоративне 

управління, бухгалтерський облік та 

аудит» Розділу V «Економічне і 

галузеве співробітництво», Додатків 

ХVII та ХХХІV Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтова-риством з 

атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони (далі – 

Угода про асоціацію). 

Правовідносини, які є предметом 

правового регулювання 

законопроекту, в Європейському 

Союзі регулюються: 

Директивою (ЄС) 2015/849 

Європейського Парламенту та Ради 

від 20 травня 2015 р. про 

запобігання використанню 

фінансової системи для цілей 

відмивання грошей або 

фінансування тероризму, що 

вносить зміни до Регламенту № 

648/2012 Європейського 

Парламенту і Ради, а також 

скасовує Директиву 2005/60/ЕС 

Європейського Парламенту і Ради 

та Директиву Комісії 2006/70/ЕС 

(Official Journal L 141, 5.6.2015, p. 

73–117) (далі – Директива 

2015/849). 

Директивою (ЄС) 2017/1132 

Європейського Парламенту та Ради 

від 14 червня 2017 р., що 

стосуються певних аспектів 

корпоративного права (Official 

Journal L 169, 30.6.2017, p. 46–127) 

(далі – Директива 2017/1132) 

Запровадження ефективної проце-

дури розкриття юридичними 

особами інформації про кінцевого 

бенефіціарного власника та 

структуру власності є складовою 

міжнародних зобов'язань України, 

зокрема щодо гармонізації 

національного законодавства з 

вимогами Директиви Євро-

пейського Парламенту і Ради (ЄС) 

2015/849 "Про запобігання 

використанню фінансової системи 

для цілей відмивання грошей або 

фінансування тероризму, про 

внесення змін до Регламенту 

Європейського Парламенту і Ради 

(ЄС) № 648/2012 та про скасування 

Директиви Європейського 

Парламенту і Ради 2005/60/ЄС та 

Директиви Комісії 2006/70/ЄС", а 

також 8-ї і 25-ї рекомендацій Групи 

з розробки фінансових заходів 

боротьби з відмиванням грошей 

(FATF). 

Відповідно до висновку Комітету з 

питань інтеграції України до 

Європейського Союзу № 04-20/03-

2022/17695 від 21.01.2022: 

Згідно з положеннями статті 127 

Угоди про асоціацію, кожна 

Сторона докладає необхідних 

зусиль для забезпечення 

впровадження міжнародних 

стандартів регулювання та нагляду 

у сфері фінансових послуг та для 

боротьби з ухиленням від сплати 

податків на всій її території. Такі 

міжнародні стандарти включають, 

зокрема, «Основні принципи 

ефективного банківського нагляду» 

Базельського комітету, «Основні 

принципи страхування» 

Міжнародної асоціації органів 

нагляду за страховою діяльністю, 

«Цілі та принципи регулювання 

обігу цінних паперів» Міжнародної 

організації комісій з цінних 

Метою законопроекту є спрощення подання 

інформації про кінцевих бенефіціарних 

власників та структуру власності 

юридичними особами, що вносяться до 

Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, прискорення 

перевірки поданих відомостей, створення 

системи методологічної допомоги 

юридичним особам при визначенні 

кінцевих бене-фіціарних власників та 

структури власності. 
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47.     7420 Проект Закону про 

внесення змін до Митного 

кодексу України щодо 

деяких питань виконання 

Глави 5 Розділу ІV Угоди 

про асоціацію між 

Україною, з однієї 

сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної 

енергії і їхніми 

державами-членами, з 

іншої сторони 

1) Виконання зобов’язань України в 

рамках Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони (далі – 

Угода), в частині наближення 

митного законодавства України до 

митного законодавства ЄС згідно з 

Додатком XV до цієї Угоди; 

2) виконання статей 76, 84 Угоди, 

Додатка XV до Угоди в частині 

подальшої участі України у спільній 

транзитній системі відповідно до 

Конвенції про процедуру спільного 

транзиту від 20 травня 1987 року 

3) Конвенція про процедуру 

спільного транзиту від 20 травня 

1987 року 

Відповідно до висновку Комітету 

ВРУ з питань інтеграції України до 

ЄС (№ 04-20/10-2021/312142 від 

07.10.2021) - проект Закону не 

суперечить міжнародно-правовим 

зобов’язанням України в сфері 

європейської інтеграції 

1) Статті 76, 84 Угоди, Додатка XV 

до Угоди в частині подальшої 

участі України у спільній 

транзитній системі відповідно до 

Конвенції про процедуру спільного 

транзиту від 20 травня 1987 року; 

 

2) Конвенція про процедуру 

спільного транзиту від 20 травня 

1987 року 

Впровадження європейських практик у 

здійснення митної справи в Україні, 

підготовки національного законодавства до 

виконання організаційних проце-дур для 

приєднання України до Конвенції про 

процедуру спільного транзиту від 20 травня 

1987 року й участі України у Новій 

комп’ютеризованій тран-зитній системі 

(NCTS), яка використовується договірними 

сторонами Конвенції, і сприяння 

ефективному захисту прав та інтересів 

суб’єктів ЗЕД 
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48.     5628 Про захист персональних 

даних 

Конвенція про захист фізичних осіб 

у зв’язку з автоматизованою 

обробкою персональних даних 

(Конвенція 108) 

Регламент Європейського 

парламенту та Ради про захист 

фізичних осіб в зв’язку з обробкою 

персональних даних і про вільний 

рух таких даних 2016/679 

(Загальний регламент про захист 

персональних даних) 

Підвищення рівня захисту 

конституційного права на повагу до 

приватного життя через посилення 

стандартів обробки персональних 

даних та надання прав суб’єкту 

персональних даних для забезпе-

чення можливості здійснення пов-

ноцінного контролю суб’єктом за 

обробкою його персональних даних 

Наближення України до отримання статусу 

держави, яка забезпечує належний захист 

персональних даних, що у свою чергу 

пришвидшить та полегшить входження 

нашої держави до Єдиного цифрового 

ринку Європейського Союзу; надання 

можливості суб’єктам персона-льних даних 

контролювати обробку їх персональних 

даних; посилення прав та обов'язків тих, 

хто відповідає за обробку персональних 

даних, і наділяє їх відповідними 

повноваженнями для моніторингу та 

забезпечення дотримання правил із захисту 

персональних даних, і застосування санкцій 

до порушників; встановлення чітких 

обов'язків контролера та оператора даних 

дотримуватися вимог Закону та заохочення 

користувачів даних запровадити внутрішні 

заходи, які дозволяють їм, як контролерам 

даних, довести факт виконання 

нормативних вимог; впровадження 

суворіших санкцій, що підлягають 

застосуванню у випадку порушення 

законодавства в сфері захисту 

персональних даних 
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49.     6173 Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 

України щодо 

забезпечення укладення 

угоди між Україною та 

Європейським Союзом 

про взаємне визнання 

кваліфікованих 

електронних довірчих 

послуг та імплементації 

законодавства 

Європейського Союзу у 

сфері електронної 

ідентифікації 

Регламент (ЄС) № 910/2014 

Європейського Парламенту та Ради 

від 23 липня 2014 року про 

електронну ідентифікацію та 

довірчі послуги для електронних 

транзакцій в межах внутрішнього 

ринку та про скасування Директиви 

1999/93/ЄС 

Впровадження механізмів 

віддаленої ідентифікації особи та 

підтвердження даних про неї, в 

тому числі для отримання 

електронних довірчих послуг; 

використання псевдонімів під час 

отримання послуг електронної 

ідентифікації та електронних 

довірчих послуг; 

доповнення та уточнення 

понятійного апарату за результа-

тами міжнародного експертного 

оцінювання положень Закону 

України “Про електронні довірчі 

послуги” на відповідність 

законодавству Європейського 

Союзу. 

Наближення положень національного 

законодавства до європейських вимог у 

сферах електронної ідентифікації та 

електронних довірчих послуг; 

використання фізичними та юридичними 

особами надійних, безпечних, 

альтернативних для одного рівня довіри, 

сучасних засобів електронної ідентифікації 

за принципом технологічної нейтральності; 

утворення системи надавачів послуг 

електронної ідентифікації, їх обліку та 

сприяння їх ефективній діяльності; 

підтвердження відповідності засобів 

електронної іденти-фікації, що видаються в 

рамках схеми електронної ідентифікації, 

певному рівню довіри до засобів 

електронної ідентифікації; 

включення схем електронної ідентифікації 

до переліку схем електронної ідентифікації, 

які використовуються у сфері електронного 

урядування; 

можливості використання засобів 

електронної ідентифікації для 

автентифікації в інформа-ційних та 

інформаційно-комунікаційних системах, за 

допомогою яких надаються електронні 

послуги; 

забезпечення транскордонного визнання 

схем та засобів електронної ідентифікації, в 

тому числі тих, що базуються на 

кваліфікованих електронних довірчих 

послугах; 

удосконалення державного регулювання у 

сфері електронних довірчих послуг 

  

 


