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УКРАЇНА – ЄС
ЗУСТРІЧІ НА ВИСОКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ РІВНІ
Обговорено співпрацю України та ЄС
7 серпня відбулася телефонна розмова Президента України
Віктора Януковича з Президентом Європейського Парламенту
Мартіном Шульцем, під час якої обговорено питання двосторонніх
відносин України та ЄС, передусім в контексті перспектив підписання
Угоди про асоціацію на Вільнюському саміті Східного партнерства.
Глава держави зазначив, що діяльність української влади нині
сконцентрована на здійсненні заходів, необхідних для забезпечення
підписання Угоди у листопаді поточного року. Президент підкреслив,
що робота за всіма напрямами ведеться у тісній взаємодії з
профільними структурами ЄС, Ради Європи та ОБСЄ.
Віктор Янукович також зазначив, що законопроект про
реформування прокуратури передано до Венеціанської комісії для урахування рекомендацій
цієї інституції перед направленням до Парламенту. «Ми налаштовані на те, що Верховна
Рада зможе розглянути новий закон «Про прокуратуру» вже найближчим часом», - зазначив
Президент України.
Візит Секретаря РНБОУ до Брюсселя
27 серпня відбувся офіційний візит Секретаря
Ради національної безпеки і оборони України Андрія
Клюєва до Брюсселя, в ході якого проведено зустрічі з
Комісаром ЄС з питань розширення та Європейської
політики сусідства Штефаном Фюле та експертами
Єврокомісії.
Основною метою візиту було обговорення
актуальних питань порядку денного Україна - ЄС,
включаючи підготовку до підписання Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС на Вільнюському саміті
Східного партнерства у листопаді ц. р.
Відповідно до Указу Президента України № 127 Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 12 березня 2013 року «Про невідкладні заходи щодо європейської інтеграції України» Секретареві
Ради національної безпеки і оборони України доручено забезпечувати узгодженість діяльності центральних
органів виконавчої влади у сфері європейської інтеграції України та взаємодію з інституціями ЄС.

А. Клюєв підкреслив, що докладаються всі зусилля для того, щоб Угода про асоціацію
була підписана восени поточного року. «Ми впевнені, що практично усі досягнуті
домовленості між Україною та ЄС на Саміті в лютому будуть виконані. У цьому напрямку
узгоджено працюють всі гілки влади в тісній взаємодії з профільними структурами ЄС, Ради
Європи та ОБСЄ», - зазначив він..
Він також повідомив, що в даний час готується пакет законопроектів у рамках
комплексної реформи всієї правоохоронної системи України. «Проект Закону «Про
прокуратуру» вже відправлений до Венеціанської Комісії. Ще кілька проектів законів майже
готові, і до кінця вересня вони також будуть вивчатися європейськими експертами», зазначив А. Клюєв.
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Штефан Фюле відзначив поступ України у кількох напрямах співпраці. «Я вiтаю,
зокрема, прогрес, досягнутий у пiдготовцi реформ щодо функцiонування Генеральної
прокуратури вiдповiдно до європейських стандартiв, а також те, що законопроект було
передано до Венецiанської Комiсiї для оцiнки. Також цiную iнiцiативу Мiнiстерства юстицiї
щодо органiзацiї серiї круглих столiв на тему виборчого законодавства», - зазначив
Єврокомісар.
Ш. Фюле також наголосив на тому, що Верховна Рада відіграє вирішальну роль у тому,
щоб уможливити вчасне підписання Угоди про асоціацію. «Верховна Рада і представники
всіх партій відіграватимуть вирішальну роль у всеосяжному процесі. Найближчими тижнями
має бути виконано необхідну законодавчу роботу для того, щоб імплементувати умови ЄС
вчасно, щоби з боку ЄС була зроблена правильна оцінка перед самітом у Вільнюсі», - заявив
Ш. Фюле.Єврокомісар також підкреслив необхідність розвитку діалогу між Урядом,
опозицією та громадянським суспільством з метою обговорення українського шляху у
напрямку підписання Угоди про асоціацію, відзначивши, що готовий зробити особистий
внесок у такий діалог.
Сторони також обговорили подальше реформування судової системи, питання
полiпшення виборчого законодавства, встановлення чiтких правил рiвного доступу до ЗМI
пiд час виборчої кампанiї, необхiднiсть полiпшення бiзнес-клiмату та інші питання.

ПІДГОТОВКА ДО ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ
Проект Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відповідає Конституції та чинному
законодавству України
7 серпня Мін’юст опублікував роз’яснення щодо відповідності Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС Конституції України, враховуючи численні прохання журналістів
прокоментувати окремі норми проекту Угоди про асоціацію.
Згідно з роз’ясненням, принцип поваги до суверенітету та територіальної цілісності
держав є одним із основоположних принципів міжнародного права, який втілений і у
положеннях Угоди, зокрема в частині другій статті 7, згідно з якою Україна, ЄС та держави члени підтверджують свою відданість принципам поваги до незалежності, суверенітету,
територіальної цілісності та непорушності кордонів, а також поширюють ці принципи у
двосторонніх та багатосторонніх відносинах, а також у преамбулі, статтях 2 та 4 Угоди.
Підписання та надання згоди на обов’язковість для України Угоди здійснюватиметься
відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України». Положення Угоди щодо
створення та діяльності двосторонніх органів асоціації (Саміт, Рада асоціації, Комітет
асоціації, спеціальні комітети та підкомітети, Парламентський комітет асоціації, Платформа
громадянського суспільства) відповідають Конституції України, діючому законодавству та

практиці реалізації договірних зобов’язань України.
Що стосується створення умов для ратифікації та імплементації Римського Статуту
Міжнародного Кримінального Суду (МКС), то станом на сьогодні питання щодо внесення
змін до Конституції України, необхідних для цього, вирішується у рамках роботи
Конституційної Асамблеї, утвореної відповідно до Указу Президента України від 17 травня
2012 року № 328.
В тексті Угоди про асоціацію Україна підтверджує намір щодо ратифікації Статуту
МКС, але формулювання цих статей не заперечує, що ратифікація здійснюється у спосіб та в
порядку, передбаченому чинним законодавством, включаючи внесення змін до Конституції.
Отже, Проект Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і його державами-членами
відповідає вимогам Конституції України та законодавства України.
Повний текст роз’яснення: http://www.minjust.gov.ua/news/43957
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Опубліковано проект Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
9 серпня в рамках інформування громадськості щодо укладення Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС проект Угоди розміщено у рубриці «Європейська інтеграція» Урядового
порталу http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246396130&cat_id=223223535
В Україні завершуються внутрішньодержавні процедури, пов’язані з підготовкою
Угоди до підписання. На рівні ЄС також відбуваються відповідні погоджувальні процедури,
триває лінгвістично-правова перевірка текстів проекту Угоди українською мовою і мовами
ЄС тощо.

Виконання заходів, спрямованих на підписання Угоди про асоціацію з ЄС
З метою забезпечення підписання Угоди про асоціацію під час Вільнюського саміту
Східного партнерства у першому півріччі продовжувалася реалізація плану першочергових
заходів щодо інтеграції України до ЄС на 2013 рік (розпорядження Уряду від 13.02.13 № 73) та
невідкладних заходів щодо європейської інтеграції (Указ Президента України від 12.03.13 № 127).
Зокрема, у рамках здійснення у липні п. р. заходів щодо інтеграції України до ЄС:
Щодо удосконалення виборчого законодавства: 27.06.13 Мін'юст розмістив для громадського
обговорення законопроект про внесення змін до законів України щодо вдосконалення законодавства з
питань проведення виборів, доопрацьований з урахуванням Спільного висновку Венеціанської Комісії
та ОБСЄ. 19.07.13 Мін’юст затвердив План-графік проведення «круглих столів» щодо подальшого
удосконалення виборчого законодавства України (наказ № 712/7), зокрема, 13.08.13 проведено
«круглий стіл» з питань внесення змін до Конституції України (частин другої та третьої ст. 76
щодо встановлених вимог до кандидатів у народні депутати України).
З метою недопущення монополізації засобів масової інформації та їх використання у якості
важелів маніпулювання суспільною свідомістю 04.07.13 прийнято Закон України «Про внесення змін
до деяких законів України щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів
масової інформації» (№ 409-VII), який 30.07.13 передано на експертизу до Ради Європи. 03.07.13
прийнято у першому читанні урядовий законопроект «Про Суспільне телебачення і радіомовлення
України» (від 12.12.12 реєстр. № 1076).- це не вибори
Щодо проведення Конституційної реформи: 05.07.13 відбулося чергове засідання постійно
діючого методологічного семінару «Сучасний конституційний процес в Україні: питання теорії і
практики» на тему «Проект Концепції внесення змін до Конституції України: питання
удосконалення». З метою визначення правових засад реалізації гарантованого Конституцією
України права на свободу мирних зібрань у Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про
свободу мирних зібрань» (реєстр. № 2508а від 04.07.13).
Щодо реформування системи правосуддя та кримінального законодавства: 04.07.13
Президент України вніс на розгляд Парламенту законопроект «Про внесення змін до Конституції
України щодо посилення гарантій незалежних суддів» (від … реєстр. № 2522а) та визначив його як
невідкладний для позачергового розгляду.
06.08.13 на експертизу Венеціанської Комісії передано підготовлений Робочою групою з
питань реформування прокуратури та адвокатури законопроект про прокуратуру.
Щодо завершення першого етапу виконання Плану дій лібералізації ЄС візового режиму для
України: 22.07.13 ЄС передано Третю доповідь про прогрес України у виконанні Плану дій. Прийнято
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення
системи захисту персональних даних» (від 03.07.13 № 383-VII). 08.08.13 експертам ЄК передано
пропозиції щодо внесення змін до законодавства, спрямованих на врахування рекомендацій експертів
Європейської Комісії щодо удосконалення правового регулювання у сфері запобігання та протидії
корупції, які обговорено 27.08.13 під час відеоконференції.
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Щодо проведення адміністративної реформи Мін’юстом доопрацьовано проект
Адміністративно-процедурного кодексу, до підготовки якого залучалися експерти Ради Європи та
Програми SIGMA, та 26.07.13 передано на експертизу Раді Європи.
Щодо секторального співробітництва: 4-5.07.13 у м. Києві проведено черговий раунд
переговорів щодо укладення Угоди між Україною та ЄС про Спільний авіаційний простір.
Відбулося спільне засідання підкомітету № 4 «Енергетика, транспорт, ядерна безпека та
екологія» Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС (18-19.07.13, м. Брюссель).
23.07.13 у м. Брюссель на П’ятому засіданні транспортної панелі країни Східного
партнерства схвалили на технічному рівні поєднання оновленої транспортної мережі ЄС та
транспортної мережі країн Східного партнерства, до складу якої входить Україна, та перелік
інвестиційних проектів для залучення коштів міжнародних фінансових організацій.
25.07.13 у м. Києві проведено перше засідання неформального діалогу Україна - ЄС з питань
бізнес-клімату.
01.08.13 прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України «Про Стратегію розвитку
системи управління державними фінансами», яким схвалено Стратегію та затверджено План її
реалізації. ЄК пов’язує виділення коштів (поновлення співробітництва) у рамках укладених програм
та підготовку нових програм секторальної бюджетної підтримки з прийняттям цієї Стратегії.
З метою подальшої адаптації законодавства України до законодавства ЄС прийнято
постанови Кабінету Міністрів:
07.08.13 «Про внесення змін до деяких постанов» щодо внесення змін до технічних регламентів
енергетичного маркування відповідно до європейського законодавства (Директиви 2010/30/ЄС від
19.05.10 про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про товар обсягів
споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами; Делегованих регламентів
Комісії (ЄС) № 1060/2010 від 28.09.10 щодо енергетичного маркування побутових електричних
холодильників та № 1061/2010 від 28.09.10 відносно енергетичного маркування побутових пральних
машин);
28.08.13 «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену
екологічну небезпеку» та «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України (щодо
обов’язкової вимоги відповідності національних стандартів технічних регламентів відповідним
європейським стандартам)».
28.08.13 Урядом схвалено законопроект «Про державний контроль у сфері забезпечення
безпечності та якості харчових продуктів і кормів, благополуччя тварин».
Також cхвалено та надіслано до Верховної Ради законопроекти:
«Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів» (реєстр. № 3071 від 12.08.13);
«Про державне регулювання у сфері енергетики» (реєстр. № 3095 від 16.08.13).
Крім того, 09.08.13 у рубриці «Європейська інтеграція» Урядового порталу розміщено проект
Угоди
про
асоціацію
між
Україною
та
ЄС
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246396130&cat_id=223223535).
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ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ
Відбувся перший «круглий стіл» щодо удосконалення виборчого законодавства
України
13 серпня відбувся перший «круглий стіл», організований Міністерством юстиції
України, присвячений обговоренню зауважень та рекомендацій Венеціанської Комісії та
ОБСЄ/БДІПЛ щодо внесення змін до Конституції України.
Участь у засіданні круглого столу взяли провідні міжнародні експерти Венеціанської Комісії,
ОБСЄ/БДІПЛ, Представництва ЄС в Україні, Офісу Ради Європи в Україні, Представництва Міжнародної
фундації виборчих систем (IFES) в Україні, інших міжнародних представництв та організацій, народні
депутати України,представники Комітету виборців України, Інституту виборчого права, Центру політикоправових реформ, представники Центральної виборчої комісії, Адміністрації Президента України, Апарату
Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, науковці, представники ЗМІ. В заході
також взяли участь близько 40 представників громадських організацій.

Під час засідання було обговорено вимоги до кандидатів у народні депутати України,
зокрема, можливість балотуватися на виборах особам, які мають судимість за умисний
злочин, в т.ч. тяжкий; надання можливості балотуватися в народні депутати України особам,
що проживають на території України менше п’яти останніх років; надання можливості
іноземцям брати участь у проведенні передвиборної агітації, скасування подвійної
юрисдикції судів і виборчих комісій з розгляду виборчих спорів та інше.
Протягом вересня – листопада серію «круглих столів» буде продовжено.
19 липня Мін’юст затвердив План-графік проведення «круглих столів» щодо удосконалення виборчого
законодавства України (наказ № 712/7) з обговорення зауважень та рекомендацій Венеціанської комісії та
ОБСЄ/БДІПЛ щодо: 1.внесення змін до Конституції України (12-16.08); 2.кодифікації виборчого
законодавства (09-13.09); 3.перегляду положень Закону України «Про вибори народних депутатів України» за
результатами виборчої кампанії з виборів народних депутатів 25 жовтня 2012 року (1-4.10);
4. фінансування політичних партій та виборчих кампаній, можливість їх імплементації в національне
законодавство (11-15.11).
Стенограма засідання «круглого столу»:
http://www.minjust.gov.ua/news/44000

Підготовлено антикорупційний законопроект з урахуванням рекомендацій експертів
Європейської Комісії
З метою реалізації завдань, пов’язаних із лібералізацією ЄС візового режиму для
України, Міністерство юстиції завершило підготовку законопроекту щодо внесення змін до
законодавства, спрямованих на врахування рекомендацій експертів Європейської Комісії
щодо удосконалення правового регулювання у сфері запобігання та протидії корупції.
Перша група змін напряму пов’язана із реалізацією рекомендацій GRECO (Групи держав проти
корупції), які були надані в рамках спільних Першого та Другого раундів, а також Третього раунду
оцінювання, і на виконанні яких наполягають експерти Європейської Комісії. Пропонується встановити, що
відповідальність за хабарництво у приватному секторі нестимуть не лише службові особи, а й інші
працівники. Крім цього, згідно із рекомендаціями GRECO, вводиться кримінальна відповідальність за обіцянку
неправомірної вигоди та прийняття такої обіцянки. Також планується підвищити санкції за корупційні
злочини, пов’язані з одержанням чи наданням неправомірної вигоди.
Друга група запропонованих змін стосується реалізації рекомендацій, висловлених безпосередньо
експертами Європейської Комісії, у тому числі за результатами аналізу нещодавно прийнятого пакету із
чотирьох антикорупційних Законів. Вказаними змінами передбачається переглянути механізм перевірки
відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру,
забезпечивши об’єктивну перевірку відомостей,зазначених у деклараціях. Поряд із цим передбачається
встановити відповідальність за подання у вказаних деклараціях завідомо недостовірних відомостей.

Найближчим часом текст законопроекту буде передано експертам Європейської Комісії
для аналізу на його відповідність міжнародним стандартам у сфері запобігання і протидії
корупції.
Аналіз запропонованих Мін’юстом змін:
http://minjust.gov.ua/43609
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Проект закону «Про прокуратуру» направлено на експертизу до Венеціанської Комісії
6 серпня проект Закону «Про прокуратуру», підготовлений Робочою групою з питань
реформування прокуратури та адвокатури, передано на експертизу до Венеціанської Комісії.
За словами Голови Робочої групи А. Портнова пропонується повне скасування загального нагляду,
ліквідацію 122 військових, екологічних та транспортних прокуратур, скорочення функції представництва
в судах, запровадження уніфікованої трирівневої системи – місцеві, регіональні прокуратури та Генеральна
прокуратура тощо.

Обговорено виконання державної програми щодо запобігання і протидії корупції
8 серпня у Міністерстві юстиції проведено другу з початку року координаційну нараду
про стан виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015
роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1240,
із представниками державних органів, відповідальних за реалізацію передбачених
Програмою завдань.
Обговорено стан виконання завдань Програми на 2013 рік, а також проблемні аспекти її реалізації,
зокрема, щодо заходів із зниження рівня корупції у сферах підвищеного корупційного ризику (правоохоронній,
медичній, земельній, освітній сферах, а також сферах державних закупівель та державної служби),
проаналізовано виконання завдань у галузі надання адміністративних послуг. Крім того, обговорено пропозиції
громадськості та державних органів по удосконаленню Державної програми щодо запобігання і протидії
корупції та внесенню до неї відповідних змін.

Майже 11 тисяч людей отримали протягом липня безоплатну правову допомогу
Протягом липня 2013 року працівники органів юстиції через мережу громадських
приймалень надали безоплатну первинну правову допомогу 10 тисячам 875 громадянам.
Найактивніше правову допомогу надавали районні управління юстиції Миколаївської
області (1493 консультації), Луганської (658), Дніпропетровської (637), Харківської (620),
Черкаської (571) та Київської (305). Також зросла кількість громадських приймалень: якщо на
початку їх створення діяло всього 419 приймалень, то на сьогодні їх уже налічується 728, що
дозволяє повніше задовольняти потреби населення у правовій допомозі. Крім того, з червня
2013 року громадські приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги
працюють за єдиним графіком: щотижня у вівторок та четвер з 10 до 16 години.
Мережа громадських приймалень діє при органах юстиції з 2000 року. Мета їхньої діяльності – надання
населенню, особливо малозабезпеченим верствам, безоплатної правової допомоги (надання правової
інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, складення заяв, скарг та інших документів правового
характеру (крім документів процесуального характеру) та ін.). При цьому право на безоплатну первинну
правову допомогу мають не лише малозабезпечені, як це було раніше, а й інші категорії громадян.

Тренінг для адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу
1-2 серпня у м. Луцьк відбувся дводенний тренінг для адвокатів, які надають
безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом. «Ефективний
захист у кримінальному процесі» - останній з низки тренінгів, проведення яких заплановано
протягом квітня - серпня 2013 року.
Тренінг спільно організовано Координаційним центром з надання правової допомоги та Американською
асоціацією юристів Ініціатива з верховенства права в Україні (ABA ROLI) у межах проекту «Зміцнення
інституту адвокатури в Україні, компонент з проведення тренінгів за нормами Кримінального процесуального
кодексу для адвокатів, в тому числі для адвокатів, які надаватимуть безоплатну правову допомогу» за
сприяння Волинського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
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Під головуванням Генерального прокурора відбулася нарада з питань реформування
органів прокуратури
12 серпня, під головуванням Генерального прокурора України Віктора Пшонки
відбулася нарада з питань реформування органів прокуратури за участі прокурорів обласного
рівня, їх заступників, керівників структурних підрозділів обласних прокуратур та
Генеральної прокуратури України.
Під час наради, зокрема, зазначено, що в рамках зобов’язання перед Радою Європи щодо зміни ролі та
функцій прокуратури здійснено низку заходів щодо реформування прокуратури. Так, у 2001 році під час «Малої
судової реформи» прокуратуру позбавлено повноважень самостійно санкціонувати арешти та обшуки,
здійснювати нагляд за законністю судових рішень, порушувати дисциплінарні провадження щодо суддів.
У 2003 році прокурорів позбавлено права нагляду за виконавчим провадженням. Починаючи з 1 липня
2007 року до МВС передано слідство щодо злочинів проти особи (15 статей). Разом з прийняттям нового
КПК істотно скорочено категорію справ, підслідних органам прокуратури, та суттєво обмежено
повноваження прокурорів у некримінальній сфері.

«Наразі, робочою групою, утвореною Президентом України, завершено підготовку
проекту нового Закону України «Про прокуратуру». Цей документ уже надіслано до
Венеціанської Комісії. І після висновків комісії проект закону має розглянути парламент,
який і розставить крапки над «і» у цій тривалій дискусії», - зазначив В. Пшонка.
Поглиблюється співпраця Секретаріату Уповноваженого з прав людини та
Генеральної прокуратури України у протидії катуванням та жорстокому поводженню
Генпрокуратурою за підтримки Уповноваженого Верховної Ради з прав людини
організовано низку семінарів для міських та районних прокурорів усіх регіонів України
щодо проведення перевірок дотримання законів та конституційних прав в’язнів, запобігання
катуванням чи нелюдському, або такому, що принижує гідність, поводженню та катуванню.
Учасників семінарів, що відбулися у Києві, Донецьку, Львові, Одесі та Харкові, ознайомили з досвідом
запровадження в Україні ефективного національного превентивного механізму у форматі «Омбудсмен+»,
доповіддю Уповноваженого за результатами реалізації національного превентивного механізму у 2012 році, а
також поінформували про особливості здійснення моніторингових візитів до місць несвободи.

Затверджено Порядок здійснення провадження Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини
Наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 12 серпня
№18/02-13 Затверджено Порядок здійснення провадження Уповноваженого, який визначає
або врегульовує механізм здійснення провадження у справах про порушення прав і свобод
людини і громадянина (згідно із Законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини»).
Провадження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснюються з метою
парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини, сприяння їх поновленню,
запобігання виникненню умов, що створюють можливості порушення прав та свобод людини.
Підставами відкриття провадження можуть бути відомості про порушення прав і свобод людини і
громадянина, які містяться:
у зверненнях громадян України, іноземців, осіб без громадянства чи їх представників (повноваження
яких оформлені у встановленому законодавством порядку);
у повідомленнях підприємств, установ, організацій, в тому числі і громадських;
у зверненнях народних депутатів.
Провадження відкривається за власною ініціативою Уповноваженого при безпосередньому виявленні
порушень прав і свобод людини і громадянина працівниками Секретаріату, в тому числі і в результаті
здійснення дослідження системних проблем щодо забезпечення прав та свобод людини, а також при наявності
інформації про порушення прав і свобод людини і громадянина в повідомленнях, опублікованих в засобах масової
інформації або оприлюднених в мережі Інтернет.
Порядок здійснення провадження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:
http://www.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2880:2013-08-13-06-5546&catid=232:2013&Itemid=233

12

Створено Експертну раду з питань співпраці з інститутами громадянського суспільства
14 серпня при Представнику Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
створено Експертну раду з питань співпраці з інститутами громадянського суспільства.
Взяти участь у формуванні складу Експертної ради можуть представники міжнародних
та профспілкових організацій, громадських об’єднань, засобів масової інформації, а також
громадські активісти та фахівці, що мають досвід роботи у сфері розвитку інститутів
громадянського суспільства. Пропозиції щодо співпраці та напрямів роботи Ради можна
надсилати на електронну адресу: kovalenko@ombudsman.gov.ua
Експертну раду створено на виконання рекомендацій щодо розширення співпраці з інститутами
громадянського суспільства, які містилась у дослідженні, проведеному Центром Громадянських Свобод, під
час якого діяльність Уповноваженого з прав людини вперше оцінили представники інститутів українського
громадянського суспільства.
Мета Ради - надання консультаційної підтримки та вироблення пропозицій і рекомендацій щодо
забезпечення співпраці Уповноваженого з інститутами громадянського суспільства.
Рада діятиме на громадських засадах.
Серед основних напрямів діяльності членів Експертної ради, зокрема, передбачається сприяння
поглибленню співпраці між Уповноваженим з прав людини та інститутами громадянського суспільства і
засобами масової інформації, участь у здійсненні аналізу відповідності національного законодавства
міжнародним стандартам у сфері дотримання прав та свобод громадян, участь у підготовці пропозицій та
висновків стосовно законів, законопроектів та інших нормативно-правових актів, які стосуються
дотримання прав та свобод громадян, та ін.
Особливу увагу у діяльності Ради буде приділено моніторингу стану дотримання прав на свободу слова,
мирних зібрань, об’єднання у політичні партії та громадські організації, участі в управлінні державними
справами, виборчих прав, а також формуванню правової культури та інформованості громадян у цих сферах.
Положення про Експертну раду з питань співпраці з інститутами громадянського суспільства:
http://www.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2885:2013-08-14-09-4338&catid=232:2013&Itemid=233

Всеукраїнський тиждень права
14 серпня на засіданні Кабінету Міністрів затверджено план заходів з проведення у
2013 році Всеукраїнського тижня права, яким передбачено проведення Мін’юстом заходів з 9
по 14 грудня цього року з підвищення правової свідомості та культури населення.
В рамках тижня у навчальних закладах пройдуть Всеукраїнський урок «Права людини»
з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини. Тематичні заходи
інформаційного, освітнього та виховного характеру буде проведено також у закладах
культури, військових частинах, на підприємствах і установах. Через мережу громадських
приймалень та юридичних клінік буде надано безоплатну первинну правову допомогу
населенню з питань реалізації і захисту прав людини. Заплановано науково-практичні
конференції, круглі столи, дискусії, майстер-класи провідних юристів на тему захисту прав
людини, правові конкурси, турніри, лекції, книжкові виставки, презентація видань про права
людини тощо.
За словами Міністра юстиції О. Лукаш, метою проведення Всеукраїнського тижня,
окрім підвищення загального рівня правової культури, є також підтвердження необхідності
поваги до прав та свобод людини з боку посадових осіб і працівників органів державної
влади та місцевого самоврядування.
Спільно з Координаційною радою молодих юристів України Мін’юст також планує
провести виставку-форум «Правники – суспільству», головною метою якої є залучення
адвокатів, юридичних компаній, неурядового сектору до надання безоплатної первинної
правової допомоги.
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Схвалено проект Закону «Про Концепцію державної етнонаціональної політики
України»
28 серпня Уряд схвалив проект Закону України «Про Концепцію державної
етнонаціональної політики України», який найближчим часом буде винесено на розгляд
Верховної Ради України. Проект Закону визначає основні принципи, мету, завдання та
напрями державної етнонаціональної політики України у різних сферах суспільного життя
(політико-правовій, культурно-гуманітарній, інформаційній та сфері зовнішньої політики).
Документ враховує міжнародні норми та стандарти у сфері захисту прав і свобод
людини і громадянина та вказує стратегічні напрями розвитку етнонаціональних відносин в
Україні
Концепція також створить методологічну основу для оновлення законодавства у сфері
міжнаціональних відносин, передусім, Закону України «Про національні меншини в
Україні».

СПІВПРАЦЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ
Підготовка до участі в операції ЄС «EU NAVFOR ATALANTA»
Триває підготовка національного контингенту України у складі фрегата «Гетьман
Сагайдачний», палубного вертольота Ка-27ПР та оглядової групи загальною чисельністю до
250 осіб Військово-Морських Сил Збройних Сил України до участі в операції ЄС «EU
NAVFOR ATALANTA».
В рамках підготовки до участі українського фрегату «Гетьман Сагайдачний» в
операціях з протидії піратству на морі «Океанський щит» та «EU NAVFOR ATALANTA»
відбувся обмін досвідом з представниками Військово-морських сил США.
6 серпня ракетний есмінець ВМС США «Bulkeley» прибув до порту Севастополя після
несення бойової служби в Аденській затоці, де брав участь у боротьбі з піратством. Члени
доглядової команди американського корабля зустрілися з персоналом Навчальнотренувального центру морських операцій ВМС Збройних Сил України, де українські моряки,
вертолітники, підрозділи морської піхоти та спецпризначення проходять підготовку до
участі в антипіратських та антитерористичних операціях.
Окрім того, для вирішення питань логістичного забезпечення 23-29 серпня відбувся
візит делегації ВМС ЗСУ до порту Джибуті (Республіка Джибуті).
Участь в операції ЄС «EU NAVFOR ATALANTA» запланована орієнтовно з 3 січня по 5 березня 2014
року. З листопада 2010 року в м. Нортвуд (Великобританія) представник ВМС України виконує обов‘язки
офіцера управління розвитку спроможностей штабу операції.

Україна продовжує приєднуватись до заяв від імені ЄС
Україна продовжує приєднуватися до заяв і виступів ЄС з міжнародних питань, у тому
числі у сфері зовнішньої політики та безпеки. Станом на 23 серпня Україна приєдналася до
3543 із 4339 заяв від імені ЄС, що складає 81,65%.
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ЮСТИЦІЯ, СВОБОДА ТА БЕЗПЕКА
Прогрес у виконанні першої фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму
для України
22 липня Українська сторона передала Стороні ЄС Третю доповідь про прогрес
України у виконанні І-ї (законодавчої) фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму
для України. На початку вересня ц.р. Європейська Комісія має намір організувати оціночні
місії в Україну експертів держав-членів ЄС.
За результатами зазначеної роботи ЄК планує підготувати доповідь про прогрес
України в імплементації І-ї фази Плану дій, висновки якої пропонується обговорити під час
проведення чергового засідання старших посадових осіб у рамках безвізового діалогу
Україна – ЄС наприкінці вересня ц. р.
Крім того, 2-6 вересня у Києві перебуватиме оціночна місія експертів ЄК з метою
оцінки прогресу України у виконанні І-ї фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового
режиму, результати роботи якої враховуватимуться під час підготовки доповіді ЄК.
Водночас, з метою отримання позитивного висновку щодо переходу України до
ІІ-ї фази Плану дій Українській Стороні залишається внести зміни до антидискримінаційного
законодавства, зокрема необхідно ухвалити проект Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», а також
привести законодавство у сфері боротьби з корупцією у відповідність до рекомендацій
експертів Європейської Комісії, які були окреслені у другій доповіді про прогрес України з
виконання І-ї фази Плану дій.
Оголошено публічний відкритий конкурсний відбір на посаду Представника
Уповноваженого з питань захисту персональних даних
7 серпня, з метою забезпечення прозорості діяльності Уповноваженого та Секретаріату
Уповноваженого, Омбудсманом Валерією Лутковською прийнято рішення про проведення
публічного відкритого конкурсного відбору на посаду Представника Уповноваженого з
питань захисту персональних даних.
Хоча посада Представника Уповноваженого віднесена до першої категорії посад державних
службовців, призначення на яку не потребує проходження конкурсу, рішення про проведення публічного
конкурсного відбору на заміщення посади відповідного Представника Уповноваженого було прийнято,
враховуючи особливу важливість та євроінтеграційну спрямованість діяльності із захисту персональних
даних.
Для забезпечення проведення якісного конкурсного відбору наказом Уповноваженого утворено конкурсну
комісію, затверджено кваліфікаційні вимоги до претендентів та Порядок проведення конкурсного відбору на
посаду Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань захисту персональних
даних. Відповідно до затвердженого Порядку, для участі в засіданнях конкурсної комісії запрошені
представники від Офісу Представника Генерального секретаря Ради Європи в Україні, Представництва
Європейського Союзу в Україні, Програми розвитку ООН в Україні та Радника з питань прав людини Офісу
Координатора Системи ООН в Україні.
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Заходи з протидії нелегальній міграції та керування міграційними процесами
25 липня за ініціативи Представництва ЄС в Україні проведено зустріч щодо питань
реалізації проекту «Консультаційні послуги щодо створення центрів утримання нелегальних
мігрантів під охороною та центрів тимчасового утримання нелегальних мігрантів в Україні»
(РЕАДМІТ–1). У ході зустрічі обговорено стан виконання робіт з будівництва ПТПІ у
Донецькій та Миколаївській областях.
31 липня представники Державної міграційної служби (ДМС) взяли участь у 9-му
засіданні Національного керівного проекту «Місцева інтеграція біженців» під егідою
Регіонального представництва УВКБ ООН в Білорусі, Молдові та Україні. У ході
зазначеного заходу обговорено питання інтеграції біженців та осіб, які потребують
додаткового захисту в українське суспільство.
31 липня відбулась зустріч керівництва Відділу міжнародного співробітництва ДМС з
представниками Міністерства Внутрішніх справ Великої Британії для обговорення
можливостей двостороннього співробітництва. Метою зустрічі було обговорення розвитку та
формату співробітництва між ДМС та Відділом з питань міграції Міністерства внутрішніх
справ Великої Британії, зокрема з питань обміну досвідом та проведення спільних тренувань
щодо роботи у сфері нелегальної міграції, вивезення людей пропри їх волі тощо. З метою
розвитку співпраці Британській стороні було запропоновано опрацювати можливість
укладання двосторонньої міжвідомчої угоди про співробітництво у міграційній сфері.
Британською стороною запропоновано провести зустріч (орієнтовно наприкінці
вересня – початку жовтня поточного року) представників МВС та ДМС України з
представниками посольств, під час якої ДМС матиме можливість довести до відома
європейських дипломатичних кіл, представлених в Україні інформацію щодо основних
завдань, функцій, повноважень та перспектив діяльності ДМС, а також обговорити
можливості налагодження інформаційного обміну у міграційній сфері.
14 серпня в м. Київ відбулася спільна міжвідомча нарада за ініціативи Адміністрації
Держприкордонслужби України, за участю представників СБУ, МВС, ДМС та Міносвіти.
Учасники проаналізували проблемні питання з організації протидії незаконній міграції, а
також визначили напрямки спільної роботи. Учасники наради зазначили, що впродовж
останніх років вдалося суттєво обмежити потік нелегальних мігрантів до країн ЄС, однак
проблема залишається актуальною.
В рамках заходу підписано протокол зустрічі та досягнуто домовленості про
посилення системних заходів з протидії нелегальній міграції у всіх напрямках.
Триває технічне оснащення пунктів пропуску через державний кордон України
На сьогодні в пунктах пропуску через державний кордон України використовується 449
автоматизованих робочих місць «Інспектор-С», які забезпечують: зчитування біометричної
інформації з електронних носіїв, вмонтованих у паспортні документи громадян України,
іноземців і осіб без громадянства; фіксацію відцифрованого або іншого зображення обличчя
особи безпосередньо у пунктах пропуску під час здійснення прикордонного контролю на
в’їзд/виїзд в/з України; порівняння на відповідність отриманих зображень та забезпечення
автоматизованої перевірки обробленої інформації за базами даних, що створюються і
використовуються Держприкордонслужбою.
Зазначені робочі місця розгорнуті у 38 пунктах пропуску через державний кордон: (30 – у пунктах
автомобільного сполучення; 7 – у пунктах повітряного сполучення; 1 – у пункті залізничного сполучення).
З метою вирішення питань щодо спрощення прикордонного контролю та скорочення часу розроблено
та запроваджено 655 автоматизованих робочих місць з функцією зчитування електронних карток у 43
пунктах пропуску (5 – у пунктах повітряного сполучення; 18 – у пунктах автомобільного сполучення; 20 – у
пунктах залізничного сполучення) та 20 автоматизованих робочих місць «Оформлення електронних карток»
(5 – у пунктах пропуску повітряного сполучення; 10 – у пунктах пропуску автомобільного сполучення; 3 – у
пунктах пропуску залізничного сполучення).
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Співробітництво у сфері інтегрованого управління кордонами
Протягом серпня у пунктах пропуску на українсько-молдовському кордоні «Кучурганавто» на території України та «Паланка» на території Молдови триває спільна операція
«Координаційні пункти» під загальною координацією Європейської Агенції Фронтекс.
Операція проводиться третій рік поспіль та є першою операцією, яку Агенція Фронтекс
проводить за межами кордонів ЄС. У рамках операції представники прикордонних служб
держав – членів ЄС у якості спостерігачів несуть службу спільно з прикордонниками
України і Молдови та надають експертну та практичну допомогу у перевірці паспортних
документів та транспортних засобів, проведенні інтерв’ювання.
Окрім того, 25 серпня - 2 вересня офіцер Державної прикордонної служби братиме
участь у спільній операції Фронтекс у морському порту Іспанії.
Також, 27-30 серпня у рамках співпраці з Місією ЄС з надання прикордонної допомоги
Україні і Молдові, експерти прикордонної служби Латвії провели тренінги для мобільних
підрозділів в Навчальному центрі Держприкордонслужби в м. Оршанець.
Участь представників Державної прикордонної служби у спільних операціях з
Європейськими Агенціями та Місіями є важливим елементом налагодження дієвої взаємодії
правоохоронних органів різних країн з протидії транскордонній злочинності та підвищення
професійного рівня персоналу.
Боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів
25-26 липня у Відні (Республіка Австрія) за ініціативою Українського головування
проведено Конференцію ОБСЄ з питань протидії незаконному обігу наркотиків «Протидія
незаконній торгівлі наркотиками з використанням мережі Інтернет». У роботі
Конференції взяли участь високопосадовці правоохоронних органів та антинаркотичних
відомств держав-учасниць ОБСЄ, представники міжнародних організацій та науководослідницьких центрів відповідного спрямування.
Основна мета конференції - забезпечення обміну інформацією та передовим досвідом з
метою підвищення ролі держав-учасниць ОБСЄ у зміцненні механізмів протидії незаконній
пропозиції наркотиків з використанням сучасних технологій і систем зв'язку, в тому числі
шляхом сприяння співробітництву між представниками правоохоронних органів.
У ході проведення трьох тематичних сесій було обговорено проблемні питання щодо
нових загроз для регіону ОБСЄ у зв’язку із зростанням об’єму торгівлі незаконними
наркотичними засобами та медичними препаратами з використанням можливостей
електронних мереж, проведено обмін досвідом із запобігання, протидії, викриття та
розслідування транснаціональних злочинів, пов’язаних з торгівлею наркотиками, а також
удосконалення національного законодавства і поглиблення міжнародної співпраці у цій
сфері.
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ТОРГІВЛЯ ТА ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ТОРГІВЛЕЮ
Набула чинності низка законів у сфері торгівлі
2 серпня Президент України Віктор Янукович підписав низку законів, що стосуються
запровадження нових підходів до боротьби з ухиленням від оподаткування, забезпечення
діяльності роботи новоутвореного Міністерства доходів і зборів, покращення екологічної
ситуації у країні за рахунок утилізації зношених транспортних засобів, посилення контролю
за виконанням операцій та скорочення маніпуляцій на біржовому ринку.
Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення»
запроваджує в Україні побудовані на світових принципах механізми контролю за визначенням цін у
ризикованих з точки зору ухилення від оподаткування операціях, зокрема щодо операцій з юрисдикціями з
низькими (менше на 5 відсоткових пунктів, ніж в Україні) ставками податку на прибуток та між пов’язаними
особами.
Під дію механізму трансфертного ціноутворення підпадатимуть операції, загальна сума яких дорівнює
або перевищує 50 млн грн на рік.
Закон дає можливість вирішити питання запобігання ухиленню від оподаткування, поставити бар’єр
витоку капіталу до офшорних зон та низькоподаткових юрисдикцій, забезпечити повноцінне наповнення
бюджету та сплату податків господарюючими суб’єктами саме в Україні.
Законом передбачається однорічний перехідний період, протягом якого бізнес матиме змогу
адаптуватись до нових правил оподаткування: до тих підприємств, які подали звітність по контрольованим
операціям, штрафні санкції не застосовуватимуться.
Законами «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням
адміністративної реформи», «Про внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку з проведенням
адміністративної реформи», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з
проведенням адміністративної реформи» внесено зміни до Податкового і Митного кодексів, а також до інших
законодавчих актів у зв’язку з проведенням адміністративної реформи.
Відповідні законодавчі зміни спрямовані на забезпечення функціонування єдиної загальної системи
адміністрування податків і зборів, митних платежів, а також єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, яка впроваджуватиметься Міністерством доходів і зборів, що створене на
базі Державної податкової служби та Державної митної служби.
Оптимізація організаційної структури контролюючих органів держави сприятиме підвищенню рівня
економічності й ефективності стягнення податків та зборів, спрощенню адміністративних процедур для
платників і зниженню фіскального тиску на бізнес.
Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу та умов функціонування
Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках» надає Розрахунковому центру з
обслуговування договорів на фінансових ринках статус банківської установи, яка підпадатиме під контроль і
нагляд Національного банку України. При цьому виключною компетенцією Розрахункового центру залишається
проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів,
вчинених на фондовому ринку, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти
оплати».
Зі створенням належних умов функціонування та діяльності Розрахункового центру на фондовому
ринку буде запроваджено ефективний механізм здійснення угод із купівлі-продажу цінних паперів. Це
сприятиме спрощенню проведення розрахунків і контролю за виконанням операцій та скороченню маніпуляцій
на біржовому ринку.

Урядом внесено на розгляд Парламенту нову редакцію Закону України
«Про метрологію та метрологічну діяльність»
Здійснюється супроводження проекту Закону України «Про метрологію та
метрологічну діяльність» (нова редакція) (від 15.08.13 реєстр. № 3090), метою якого є
розмежування регуляторних, наглядових (контрольних) та господарських функцій у сфері
метрології, розмежування адміністративних та господарських адміністративних послуг
відповідно до норм ЄС.
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Схвалено Концепцію Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього
підприємництва на 2014-2024 роки
28 серпня на засіданні Уряду прийнято розпорядження «Про схвалення Концепції
Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024
роки».
Вказана Концепція розроблена Держпідприємництвом з урахуванням практики
реалізації напрямів та заходів підтримки, визначених Національною програмою сприяння
розвитку малого підприємництва, а також у зв’язку з необхідністю врегулювання та
вирішення проблем, що стримують розвиток підприємництва.
Концепція є базою для розробки Загальнодержавної програми розвитку малого і
середнього підприємництва на 2014-2024 роки, що має бути внесена на розгляд КМУ до 10
жовтня 2013 року.
Заходи реалізації програми мають забезпечити: прискорення розвитку малого та
середнього підприємництва, насичення ринку послугами та товарами вітчизняного
виробництва, поліпшення бізнес-клімату, створення та збереження робочих місць,
підвищення соціальної відповідальності бізнесу перед суспільством, тощо.

Уряд схвалив Концепцію створення системи державної підтримки експорту
України
1 серпня Уряд схвалив підготовлену Міністерством економічного розвитку і торгівлі
України Концепцію створення системи державної підтримки експорту України.
Концепція має на меті створення в Україні дієвої інтегрованої системи державної
підтримки експорту, що сприятиме успішній інтеграції вітчизняної економіки у світовий
економічний простір.
Концепцією передбачена оптимізація товарної структури експорту у напрямі
нарощення частки продукції з високим рівнем доданої вартості, а також географічна
диверсифікація традиційного експорту товарів українського походження, що ґрунтується на
аналізі попиту на закордонних ринках та виявленні найбільш перспективних з них.
Засідання української частини підкомітету № 5 «Митне та транскордонне
співробітництво» Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС
7 серпня відбулось засідання української частини підкомітету № 5 «Митне та
транскордонне співробітництво» Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС.
Під час заходу обговорено стан виконання Дорожньої карти з імплементації Рамкової
стратегії митного співробітництва на 2012 – 2014 роки, подальші кроки співробітництва зі
Стороною ЄС у галузі митної справи в контекстів підписання Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС, а також питання щодо взаємодії з Місією ЄК з надання допомоги в питання
кордону в Україні та Республіці Молдова.
Спільне засідання Підкомітету № 5 заплановане на 14 листопада 2013 р. у м. Брюссель
(Королівство Бельгія).
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Запроваджується Єдиний державний реєстр на базі існуючих
Міністерство юстиції України створює Єдиний реєстр на базі трьох існуючих реєстрів:
Єдиного державного реєстру, Єдиного ліцензійного реєстру та Реєстру документів
дозвільного характеру. Це передбачено законопроектом «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України», розробленим Мін’юстом. Законопроект дає змогу розширити
за допомогою нотаріусів коло реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,
скоротити кількість витрат на утримання трьох реєстрів, а також вдосконалити процедуру
реєстрації, знявши зайві перешкоди.
За словами Міністра юстиції України Олени Лукаш, створення реєстру дозволить
надати вільний доступ через Реєстраційний портал до інформації, що міститься в Єдиному
державному реєстрі
«Відомості, починаючи з видачі ліцензій і документів дозвільного характеру суб’єктам
господарювання, та закінчуючи копіями установчих документів юридичних осіб і змін до
них, а також інформацією, отриманою з податкових реєстрів в порядку взаємообміну, більше
не будуть інформацією виключно для чиновників. Ми запроваджуємо прозору європейську
практику доступу населення до інформації», зазначила О. Лукаш.
Законопроектом передбачена також можливість подання юридичними особами в
електронній формі щорічного підтвердження відомостей про юридичну особу та її
фінансової звітності у складі балансу і звіту про річні фінансові результати.
Розглянуто скарги щодо обтяжливого характеру ведення бізнесу
26 липня відбулось засідання аналітичної групи Міжвідомчої комісії з питань протидії
протиправному поглинанню та захопленню підприємств, в ході якого були підготовлені
матеріали щодо кожної зі скарг надмірного адміністративного навантаження та обтяжливого
характеру ведення бізнесу, а також розгляду скарг щодо незаконного позбавлення права
власності для більш детального розгляду на засіданні антирейдерської комісії, яке
відбудеться найближчим часом. Зокрема, члени групи розглянули 12 скарг і звернень
підприємств-членів Європейської бізнес асоціації, а також звернення, які були передані під
час зустрічей Голови комісії із послами країн-членів ЄС.
2 серпня по кожному з них були підписані та направлені доручення та звернення до
відповідних міністерств та відомств, зокрема, Міндоходів, МВС, Мінприроди та Генеральної
прокуратури України з метою здійснення перевірок на предмет наявності порушень.
Проаналізовано стан справ із захистом прав інтелектуальної власності іноземних
інвесторів на винаходи і корисні моделі. У зв’язку з цим також готуються відповідні
доручення щодо підготовки законодавчих змін. Розглянуті питання законодавчого
визначення поняття «рейдерство» та передбачення в національному законодавстві
кримінальної відповідальності за участь і сприяння «рейдерству».
В зв’язку з цим на засіданні антирейдерської комісії визначать доцільність розроблення
відповідних законодавчих змін Міністерством юстиції України.
27.05.2013 р. постановою Уряду «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21
лютого 2007 р. № 257» діяльність Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії
незаконному поглинанню та захопленню підприємств було відновлено. Відповідним документом змінено склад
Комісії. Зокрема, її очолив Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов. Крім цього, значно підвищено
загальний статус Комісії, до керівництва органу залучено перших осіб міністерств та відомств.
Міжвідомча комісія з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств діє з
метою реалізації державної політики у вказаній сфері.
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Заходи по дерегуляції підприємницької діяльності
23 серпня на розгляд Верховної Ради внесено урядові законопроекти про внесення змін
до деяких законодавчих актів України та Податкового кодексу України щодо спрощення
процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осібпідприємців (реєстр. №№ 2409 та 2410).
Урядом послідовно здійснюються заходи, спрямовані на поліпшення бізнес-клімату в Україні, дерегуляцію
підприємницької діяльності та підтримку малого і середнього бізнесу.
Спрощено процедури отримання дозволів, зокрема, затверджено перелік документів дозвільного характеру
(144 позиції). При отриманні документів дозвільного характеру запроваджено принцип «єдиного вікна». Посилено
відповідальність посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування за порушення законодавства
у сфері дозвільної системи. Розширено мережу дозвільних центрів, зокрема запроваджено їх в
облдержадміністраціях. Спрощено дозвільні процедури у будівництві: зменшено кількість дозвільних документів з
93х до 23х, скорочено в 6 разів час проходження погоджувальних процедур тощо.
Спрощуються механізми ліцензування господарської діяльності. Так, скорочено більш ніж на 40% кількість
видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватися за декларативним принципом (з 95 до 52). Зменшено
кількість документів, що подаються для отримання ліцензій. Скасовано ліцензування 22 видів (32 %) господарської
діяльності, провадження яких не пов’язано із загрозою безпеці. Наразі триває робота зі скорочення видів
господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.
Для зменшення кількості та частоти перевірок (у рамках спрощення державного нагляду у сфері
господарської діяльності) переглянуто критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності.
Переглядаються нормативно-правові акти, дотримання яких є предметом перевірок контролюючих органів,
уніфіковано форми актів перевірок.
Для зниження регуляторного тиску на законодавчому рівні закріплений перегляд діючих регуляторних актів,
обов'язкове планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також їх публічне обговорення та
проведення аналізу результативності. Так, у першому півріччі 2013 р. переглянуто 197 регуляторних актів, з них
визнано ефективними – 176 (89% загальної кількості переглянутих документів), а 21 (11%) – потребує скасування.
Крім того, з метою спрощення умов започаткування та провадження підприємницької діяльності,
покращення інвестиційного середовища та позиції України у рейтингу Doing Business, Урядом внесено на розгляд
Верховної Ради законопроекти:
про внесення змін до деяких законів України щодо включення відомостей про діючих юридичних осіб та
фізичних осіб- підприємців до Єдиного державного реєстру (реєстр. № 2484 від 07.03.13);
про державну допомогу суб’єктам господарювання (реєстр. № 2749 від 05.04.13) (спрямований на
реформування системи державної допомоги з урахуванням міжнародного досвіду, забезпечення прозорості надання
та використання державної допомоги, мінімізацію негативних наслідки для конкуренції та виконання Порядку
денного асоціації Україна – ЄС);
про внесення зміни до ст. 35 Бюджетного кодексу України (реєстр. 2750 від 05.04.13) (спрямований на
запобігання виділенню коштів з державного бюджету та місцевих бюджетів на державну допомогу суб’єктам
господарювання, яка може призвести до спотворення конкуренції, а також створення конкурентного середовища
на товарних ринках України, більш раціональне використанню ресурсів держави та зменшення частки обсягів
державної допомоги суб’єктам господарювання у валовому внутрішньому продукті України);
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення принципу провадження
господарської діяльності суб’єктами приватного права без застосування печаток (реєстр. № 2795 від 12.04.13);
про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань здійснення державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності (реєстр. № 2839 від 17.04.13);
про внесення змін до статті 166-12 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення
відповідальності за порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності (реєстр.
№ 2942 від 26.04.13);
про внесення змін до Закону України «Про захист економічної конкуренції» щодо забезпечення доказів у
справах, що розглядаються органами Антимонопольного комітету України (реєстр. № 2955 від 07.05.13);
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу (реєстр.
№ 2258а від 07.06.13).
Президентом України внесено на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру (реєстр. № 2436а від
27.06.13), яким пропонується скасувати 78 документів дозвільного характеру.
Здійснюється супроводження урядових законопроектів, що прийняті Верховною Радою у першому читанні
про внесення змін до:
Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (реєстр. № 0932 від 12.12.12);
ст. 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
(реєстр. № 0934 від 12.12.12);
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Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо
обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання (реєстр. № 0937 від 12.12.12);
Податкового кодексу України щодо реєстрації осіб як платників податків (реєстр. № 2029 від 16.01.13);
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» щодо спрощення
реєстрації осіб як платників податків (реєстр. № 2139 від 30.01.13);
Господарського та Цивільного кодексів України щодо обмеження максимального строку подання вимог
кредиторів (реєстр. № 2143 від 31.01.13).

22

СЕКТОРАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
1. Енергетика

Триває робота щодо запровадження системи гарантії походження електричної енергії з
альтернативних джерел
Мінекономрозвитку підготувало проект постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку видачі, використання та припинення дії гарантії походження
електричної енергії для суб’єктів господарської діяльності, що виробляють електричну
енергію з альтернативних джерел енергії». Документ визначає механізм видачі гарантії
походження електричної енергії, який передбачає, що для отримання гарантії суб’єкт
господарювання, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, подає
до Держенергоефективності відповідну заявку. Потім відбувається перевірка даних, наданих
виробником, з відповідними даними від ДП «Енергоринок», після чого
Держенергоефективності видає на безоплатній основі в електронному вигляді гарантію
походження електричної енергії.
На думку експертів Мінекономрозвитку, прийняття постанови дозволить сформувати
чітку систему видачі, використання та припинення дії гарантії походження електричної
енергії для суб’єктів господарської діяльності, що виробляють електричну енергію з
альтернативних джерел енергії.
У листопаді 2012 року внесені зміни до Закону України «Про електроенергетику» щодо необхідності
отримання гарантії підтвердження походження електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел
енергії суб'єктами господарської діяльності, які її виробляють. Гарантія використовується для інформування
споживачів про походження електричної енергії, а також для підтвердження кількості електричної енергії по
затвердженому «зеленому» тарифу.

Порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії
Порядок визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників
електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання оптового постачальника електричної енергії, затверджений
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
(НКРЕ), від 13.06.2013 № 700, 2 серпня офіційно оприлюднений в «Офіційному віснику
України» за № 56, ст. 2020. Метою прийняття постанови є удосконалення порядку
розрахунку на оптовому ринку електричної енергії України.
Порядок визначає методологію розрахунку нормативу відрахувань коштів на поточні рахунки обленерго
та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ДП «Енергоринок» з урахуванням Договору
між членами Оптового ринку електричної енергії України (ОРЕ) та ст. 151 Закону України «Про
електроенергетику». Постановою НКРЕ від 13.06. 13 № 701 визнані такими, що втратили чинність,
постанови від 26.10.2006 № 1419 «Про затвердження Порядку визначення відрахувань коштів на поточні
рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання оптового постачальника електричної енергії» та від 03.04.01 № 311 «Про здійснення
розрахунків у разі відсутності заборгованості постачальника електричної енергії за регульованим тарифом
перед оптовим постачальником електроенергії» (із змінами).
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Зміни до Порядку конкурсного відбору енергоефективних проектів, що частково
фінансуються державою
Мінекономрозвитку підготувало проект наказу «Про затвердження змін до Порядку
конкурсного відбору енергоефективних проектів, частина вартості яких компенсується
суб’єктам господарювання за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на
виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери
виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на
2010 – 2015 роки».
Відповідні зміни до Порядку стосуються обов’язкового внесення проектів, що
подаються до участі у конкурсному відборі, до Державного реєстру інвестиційних проектів
та проектних (інвестиційних) пропозицій.
Реєстрація проектів у Реєстрі передбачена Законом України «Про інвестиційну діяльність» та
Національним планом дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2012-2014 роки
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом
Президента України від 12 березня 2013 року, індикатором виконання якого є внесення до Реєстру 100%
інвестиційних проектів, які потребують державної підтримки.

2. Транспорт
Україна і ЄС завершують переговори щодо САП
Переговорний процес з приводу приєднання України до Сіпльного авіаційного
простору ЄС (European Common Aviation Area - ECAA) буде завершений до кінця 2013 р. Про це
22 серпня заявив голова Державної авіаційної служби А. Колісник в інтерв'ю інформаційній
агенції «Укрінформ».
«Наступний раунд (переговорів) пройде 21-22 жовтня у Брюсселі. А до 20 вересня
європейська сторона передасть нам вже переглянутий проект угоди з урахуванням
результатів липневих переговорів. До кінця поточного року ми плануємо завершити
переговорний процес», - сказав він.
«Позаду вже сім непростих раундів, останній з яких відбувся 4-5 липня у Києві. У
цілому я оцінюю цей етап позитивно, оскільки нам вдалося погодити нову структуру
договору і порозумітися щодо більшості його положень. Адже модель, до якої ми прагнемо
зараз, істотно відрізняється від того, що обговорювалося у 2007-2010 роках», - відзначив він.
Набуття чинності договору сприятиме лібералізації повітряного сполучення між
містами України і Європи. «Подальші кроки залежатимуть від того, як швидко нам вдасться
гармонізувати галузеве законодавство з вимогами ЄС. І тоді вже ми зможемо приймати такі
рішення, як п'ятий ступінь свободи повітря, яка дозволяє виконувати рейси у треті країни.
Поки ж нам необхідно допрацювати і знайти компромісні рішення з таких питань, як
надання слотів і нічних стоянок в аеропортах, а також взаємне визнання сертифікатів і
відкриття доступу на ринок обох сторін на паритетних умовах», - проінформував голова
Державіаслужби.
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3. Інформаційне суспільство
Держінформнауки розроблено законопроект змін до Закону «Про Національну
програму інформатизації»
Держінформнауки розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про Національну програму інформатизації», на виконання підпункту 247.1
Національного плану дій на 2013 рік, яким визначено завдання розробки проекту закону,
передбачивши, зокрема, впорядкування розроблення та реалізації ІКТ-проектів; забезпечення
контролю за процесами інформатизації в Україні, особливо в частині інформатизації органів
державної влади, які здійснюються за рахунок бюджетних коштів; визначення переліку
пріоритетних завдань НПІ.
Проектом закону уточнюються термінологічна база у сфері інформатизації, закріплення та
доповнення повноважень Генерального державного замовника НПІ, необхідних для розробки та впровадження
заходів щодо реалізації цілісної державної політики у сфері інформатизації, а саме:
забезпечення контролю за процесами інформатизації в Україні, особливо в частині інформатизації
органів державної влади, які здійснюються за рахунок бюджетних коштів;
визначення обов'язків державного замовника щодо формування та виконання НПІ;
скасування вимог стосовно щорічного затвердження Верховною Радою України завдань НПІ на
наступні три роки;
скасування Закону України «Про Концепцію Національної програми інформатизації».

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Національну
програму інформатизації» та аналіз його регуляторного впливу розміщено на веб-сайті:
http://www.dknii.gov.ua. Пропозиції та зауваження до проекту акта приймаються до 1 вересня
2013 року.

4. Охорона здоров’я
Співпраця у сфері ліцензування лікарських засобів
Протягом серпня у Державній службі з лікарських засобів відбулося 5 засідань робочої
групи, створеної з метою поступового запровадження європейських вимог щодо
ліцензування імпорту лікарських засобів згідно з Директивою Європейського Парламенту та
Ради ЄС № 2001/83/ЕС від 06.11.2011 «Про Кодекс Співтовариства відносно лікарських
засобів, призначених для застосування людиною» (05.07.13, 01.08.13, 07.08.13, 15.08.13,
21.08.13).

Члени робочої групи, до якої увійшли представники Держлікслужби, Європейської
Бізнес Асоціації, Американської торгівельної палати, Асоціації виробників інноваційних
ліків «АПРАД», обговорили порядок внесення пропозицій до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з імпорту лікарських засобів, затверджених наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 20.02.13 № 143 (зі змінами, затвердженими наказом МОЗ України
від 30.05.13 № 453).
Внесення пропозицій представниками зацікавлених професійних громадських
організацій до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з імпорту лікарських
засобів є кроком до реалізації оголошеної практики здійснення поступових змін стосовно
імплементації вимог Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС (ст. 40, 2001/83/ЄС від
06.11.01) щодо процедури ліцензування імпорту лікарських засобів в українське
законодавство.
В Україні поетапно буде запроваджено посилення контролю за суб’єктами
господарювання, що здійснюють імпорт лікарських засобів, шляхом внесення відповідних
змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з імпорту лікарських
засобів та затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з імпорту лікарських засобів.
25

МІЖНАРОДНА ДОПОМОГА НА ПІДТРИМКУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
У Криму від початку року реалізується 57 проектів міжнародної технічної допомоги
В Автономній Республіці Крим з початку 2013 року реалізується 57 проектів
міжнародної технічної допомоги, з яких 11 вже завершили свою роботу. На реалізацію
інвестиційних проектів у Криму міжнародні організації направили 41 600 000 грн. Найбільша
кількість проектів реалізовувалась у сфері освіти і науки, культури, охорони здоров’я,
розвитку громадянського суспільства, регіонального розвитку та безпеки життя.
Зокрема, в Криму реалізуються наступні проекти: «Диверсифікація та підтримка
туристичного сектора Криму», «Вода для агросектора Криму», «Агроінвест», «Сприяння
розвитку соціальної інфраструктури, фаза ІІ», «Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду».
Станом на сьогодні завершено проекти: «Підтримка регіонального розвитку Криму»,
«Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність», «Муніципальна програма
врядування та сталого розвитку», «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури, фаза І».

Засідання Наглядової ради проекту Twinning у сфері освіти
8 серпня у Міністерстві освіти і науки України відбулося друге засідання Наглядової
ради проекту Twinning «Модернізація законодавчих стандартів та принципів освіти та
навчання у відповідності до політики ЄС щодо навчання впродовж життя». Захід проходив
під головуванням Б. Жебровського, заступника Міністра освіти і науки України, керівника
Проекту від країни-бенефіціара, та за участю С. Готліб, керівника Проекту від консорціуму
країн-членів ЄС (Королівство Данія).В рамках проекту протягом останніх 3 місяців триває
робота над проектом Закону України «Про професійну освіту». Розроблено Положення про
стажування майстрів виробничого навчання, педагогів професійного навчання ПТНЗ. Також
затверджено нові Типові правила прийому до ПТНЗ. Крім того, відповідно до Національного
плану дій на 2013 рік щодо реалізації «Програми економічних реформ на 2010-2014 роки» до
листопада необхідно затвердити 46 державних стандартів ПТО з конкретних професій. До
того ж, 23 стандарти будуть запроваджені з 1 вересня 2013 року.
Під час роботи засідання Наглядової ради обговорювалися питання щодо реалізації
Проекту, затверджено звіт за другий квартал та план роботи Проекту на третій квартал.
Підготовка проекту «Вдосконалення методів боротьби з організованою злочинністю та
корупцією завдяки впровадженню моделей та методів кримінального аналізу країн
учасників ЄС»
2 серпня відбулась робоча зустріч з представником Головного управління по боротьбі з
організованою злочинністю МВС України щодо підготовки детального технічного завдання
(Fiche) проекту Twinning «Вдосконалення методів боротьби з організованою злочинністю та
корупцією завдяки впровадженню моделей та методів кримінального аналізу країн учасників
ЄС». Метою зустрічі було надання методологічної допомоги органу-бенефіціару щодо
доопрацювання детального технічного завдання вказаного проекту Twinning відповідно до
зауважень Європейської Комісії.

26

Співпраця в рамках проектів щодо поводження з радіоактивними відходами
28 серпня відбулася нарада з питань реалізації проекту міжнародної технічної допомоги
Європейської Комісії «Удосконалення інфраструктури по поводженню з радіоактивними
відходами в зоні відчуження. Фаза ІІ». Метою проекту є створення та введення в
експлуатацію центральної аналітичної лабораторії для України у Чорнобильській зоні
відчуження з використанням сучасних засобів та обладнання та підтвердження можливості
виконання лабораторією необхідних видів вимірювань (тестування лабораторії).
У рамках проекту міжнародної технічної допомоги Європейської Комісії «Підтримка
міністерствам та організаціям, що відповідають за поводження з радіоактивними відходами»
відбулись наступні заходи:
29 серпня - нарада з питань
визначення варіантів удосконалення управління
радіоактивними відходами в Україні (м. Чорнобиль);
30 серпня - нарада з питань фінансування діяльності по поводженню з радіоактивними
відходами в Україні (м.Київ).
Метою проекту є підвищення ефективності та стійкості системи поводження з усіма
видами радіоактивних відходів в Україні шляхом вдосконалення інституційних та
організаційних структур і схем взаємодії, діючих між центральними органами виконавчої
влади та іншими відповідними відомствами, підприємствами та організаціями.
Участь у зазначених заходах представники Державного агентства України з управління
зоною відчуження та підприємств, причетних до реалізації заходів проектів.
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ
РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
Схвалено законопроект про засади державної регіональної політики
14 серпня Уряд схвалив проект Закону про засади державної регіональної політики, що
передбачено Порядком денним асоціації Україна – ЄС, оновлена редакція якого схвалена на
Шістнадцятому засіданні Ради з питань співробітництва Україна – ЄС у м. Люксембург 24
червня 2013 року. Проект Закону визначає правові, економічні та організаційні рамки
формування та реалізації державної регіональної політики та регулює питання участі
неурядових установ (агенцій регіонального розвитку) у розробленні та реалізації державної
регіональної політики. Документом також передбачено запровадження системи моніторингу
та оцінки державної регіональної політики
На думку фахівців Мінекономрозвитку, прийняття законопроекту запровадить
системний підхід до формування та реалізації державної регіональної політики, забезпечить
ефективне управління процесом розвитку регіонів та сприятиме підвищенню якості життя
населення.
Триває процес підготовки програм прикордонного співробітництва Європейського
інструменту сусідства на 2014-2020 роки
8 серпня в Києві відбулася нарада з підготовки та реалізації в Україні спільних програм
прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства на 2014-2020 роки, за
участю представників міністерств економічного розвитку і торгівлі, закордонних справ та
Мінрегіонбуду України, фахівців Представництва ЄС в Україні та проекту INTERACT
Європейської групи територіального співробітництва, керівників технічних секретаріатів
Програм прикордонного співробітництва Польщі, Словаччини, Румунії та Угорщини, а
також представників прикордонних областей України.
Обговорено проект документа щодо програм прикордонного співробітництва
Європейського інструменту сусідства на 2014-2020 роки, зокрема географічну відповідність,
види проектів та критерії їх відбору, різновиди грантів, методи управління програмами,
принципи систем контролю, роль та відповідальність країн-партнерів у питаннях управління
та контролю згаданими програмами.
Учасниками погоджено три стратегічні цілі, для досягнення яких буде надаватися
фінансова підтримка ЄС, зокрема для економічного та соціального розвитку спільних
кордонів, вирішення завдань у сфері довкілля, охорони здоров'я та безпеки населення;
створення кращих умов та інструментів для покращення переміщення людей, товарів та
капіталу.
На підставі згаданих завдань визначать 10 конкретних тематичних цілей з врахуванням
важливості їх транскордонного впливу.
Орієнтовний бюджет Європейського інструменту сусідства для фінансування програм прикордонного
співробітництва складає 700 млн. євро.
Європейський інструмент сусідства 2014-2020 прийде на зміну діючому нині Європейському
інструменту сусідства та партнерства, одним з компонентів якого є Програма прикордонного
співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2007-2013». У рамках цієї Програми Волинська область є
учасником 30 транскордонних проектів, для реалізації яких отримає від ЄС понад 25 млн. євро.
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Мінекономрозвитку сприяє активізації транскордонного співробітництва між
регіонами України та інших країн
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України підготовлено проект Закону
України «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв’язку з
ратифікацією Протоколу №3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне
співробітництво між територіальними громадами або властями
стосовно об'єднань
єврорегіонального співробітництва (ОЄС)», а також проект Закону України «Про внесення
змін до статті 157 Податкового кодексу України щодо оподаткування об'єднань євро
регіонального співробітництва (ОЄС)».
Вказаними документами пропонується надати визначення ОЄС, визначити порядок їх утворення та
функціонування, а також порядок оподаткування таких об’єднань як неприбуткової юридичної особи.
Крім того, Міністерство пропонує розширити повноваження суб’єктів транскордонного
співробітництва в частині утворення ОЄС, а також передбачити нову функцію центральних органів
виконавчої влади, до компетенції яких належать питання транскордонного співробітництва, щодо
погодження участі суб’єктів транскордонного співробітництва в ОЄС.

На думку експертів Мінекономрозвитку, прийняття вказаних законопроектів сприятиме
активізації транскордонного співробітництва між регіонами України та інших країн та
створить нові можливості для залучення коштів міжнародної технічної допомоги.
Протокол №3 запроваджує у національному законодавстві нову форму транскордонного
співробітництва між державами членами Ради Європи – «Об'єднання єврорегіонального співробітництва»
(ОЄС).
Чинне законодавство України, на відміну від законодавств країн-учасників ЄС, не містить норм, що
регулюють питання створення, функціонування, припинення та оподаткування діяльності ОЄС.

Вищезазначені проекти Законів України та пояснювальні записки до них розміщені на
веб-сайті Мінекономрозвитку (www.me.gov.ua) у розділі «Обговорення проектів
документів».
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НОВИНИ З РЕГІОНІВ
1. Спільні ініціативи
На Волині розпочалися Європейські Дні Добросусідства
П‘ятий рік поспіль у Волинській області проводяться Європейські Дні
Добросусідства. Вони покликані сприяти тіснішому зближенню мешканців прикордонних
територій України та Польщі, налагодженню нових бізнесових і культурних контактів,
активному розвитку транскордонної співпраці.
З 9 по 15 серпня заходи у рамках Європейських Днів Добросусідства відбулися на
переході Адамчуки (Шацький район Волині) - Збереже (Люблінське воєводство). Вони
спрямовані на активізацію співробітництва місцевих громад та жителів, зміцнення взаємної
довіри, промоцію природничо-туристичних цінностей поліського прикордоння через
організацію активних форм відпочинку. 9 серпня у гміні Воля Угруська (Польща) відбулась
Міжнародна конференція «Наше Полісся. Наш Буг», 10 серпня у м. Влодава (Польща) –
Поліський форум підприємців. Також відбулася уже традиційна Екуменічна молитва за
злагоду, мир та добробут українського та польського народів.
Програма Днів Добросусідства включає також проведення Надбужанського ярмарку та
Надбужанського культурно-мистецького фестивалю, транскордонного велосипедного ралі та
легкоатлетичного забігу, водних сплавів на каяках річкою Західний Буг, рибальських
змагань, футбольного турніру, виступи мистецьких колективів Волинської області та
Люблінського воєводства.
11 серпня заходи Європейських Днів Добросусідства пройшли ще на одній ділянці
українсько-польського кордону, у с. Кречів Іваничівського району Волинської області та с.
Крилув Грубешівського повіту Польщі. Відбулися виступи фольклорних колективів,
спортивні змагання за Кубок Добросусідства та кулінарний Фестиваль смаку.
Співпраця у рамках підготовки інвестиційних проектів
З 29 липня по 2 серпня в Івано-Франківському регіональному центрі з інвестицій та
розвитку проведено семінар-тренінг з питань підготовки інвестиційних пропозицій, баз
даних інвестиційних пропозицій, а також місцевих інвестиційних проектів. Експерти з
Польщі ознайомили фахівців органів виконавчої влади і місцевого самоврядування області з
практичними аспектами залучення прямих іноземних інвестицій та супроводу інвесторів,
стимулювання залучення інвестицій, створення і функціонування спеціальних економічних
та індустріальних зон.
Підписано Угоду про транскордонне співробітництво
14 серпня голова Берегівської РДА у Закарпатській області В.Гулянич та голова
райради Ю. Кноблох з міським головою м. Комло (Угорщина) Й. Полічем підписали Угоду
про транскордонне співробітництво між Берегівським районом та Спілкою «Komlói Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulás».
У рамках угоди передбачено встановлення контактів між трудовими колективами,
бізнесовими колами, навчальними закладами та молодіжними організаціями.
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Міжнародний літній табір для молоді
З 20 липня по 2 серпня представники молоді м. Суми, які брали участь в реалізації
проекту «Починай творити» відвідали Німеччину та Польщу. Молодіжна зустріч, яка
проходила в передмісті Франкфурта-на-Одері (Німеччина) в рамках міжнародного літнього
табору мала назву «Молодь в Європі – європейські біографії». Темами заходів були:
«Європейські громадяни» та «Роль участі молоді» в розрізі відомих історичних подій
Європи. Окрім делегації з Сум, участь у заходах взяли представники Білорусі, Італії,
Ізраїлю, Чорногорії, Польщі, Німеччини та Франції.
Ідея проведення табору виникла у м. Франкфурт (Одер) та м. Гожув-Великопольський
(Польща) наприкінці 90-х. Вже 1999 р. відбувся перший табір у кемпінгу Eurocamp, що
поблизу Франкфурта (Одер). Табір дає змогу молоді познайомитися з культурою і звичаями
інших країн та отримати досвід міжкультурного спілкування.
Заходи для молоді в рамках проекту «Чотири регіони для Європи»
19-24 серпня в Чернівецькій області відбувся ХІІ етап юнацького футбольного
європейського турніру та молодіжний танцювальний проект «Чотири регіони для Європи»,
відповідно до Спільної заяви «Чотири регіони для Європи» (округ Швабія (Німеччина),
департамент Майєнн (Франція), Сучавський повіт (Румунія), Чернівецька область (Україна)),
підписаної 3 червня 2000 року в м. Аугсбурзі (Німеччина).
У рамках заходу відбудуться спортивні змагання за участю представників чотирьох
партнерських регіонів та виступи танцювальних колективів.
Підготовка висококваліфікованих кадрів для підприємств Луганщини
13 серпня у Луганській облдержадміністрації відбувся круглий стіл на тему:
«Програма «Євроменеджер». Підготовка кадрів для підприємств «Агромісто - Луганськ» на
єдиній освітній платформі». В роботі круглого столу взяли участь представники
облдержадміністрації, вищих та професійно-технічних навчальних закладів, депутати
обласної ради та ін.
Віце-президент Польської Господарчої палати, член міжурядової комісії УкраїнаПольща Т. Намединськи та генеральний директор Платформи Бізнес Інтеграції ПольщаУкраїна В. Кузін презентували Програму «Євроменеджер».
Учасники заходу обговорили питання підготовки висококваліфікованих спеціалістів майбутніх керівників підприємств, співпраці та взаємного інформування учасників проекту
стосовно можливостей отримання якісної освіти та практичних навичок, які відповідають
європейським стандартам.
Прийнято рішення щодо створення робочої групи з впровадження програми
«Євроменеджер»» та консолідації зусиль органів місцевого самоврядування, керівників
підприємств, вищих навчальних закладів, студентських громадських організації по
створенню освітньої мережі луганських та польських університетів з метою забезпечення
підприємств Луганщини професійними кадрами.
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2. Реалізація проектів
Впровадження cпільних проектів ЄС та ПРООН
31 липня в м. Запоріжжя відбулося засідання обласної координаційної ради cпільного
проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду. Фаза II», в ході якого підведені підсумки щодо досягнень проекту
у першому півріччі 2013 року, стану реалізації енергоефективного компонента проекту, а
також відбулася презентація інноваційного обладнання та технологічних рішень
запланованих до реалізації (закупівлі) в рамках енергоефективного компонента проекту.
Окрім того, в Запорізькій області 9 та 13 серпня відбулися урочисті запуски спільних
проектів ЄС/ПРООН, місцевої та обласної влади та місцевої громади, а саме: «Підвищення
водопостачання с. Петрівка Якимівського району. Реконструкція. Встановлення частотного
перетворювача» та «Покращення якості подачі питної води населенню. Реконструкція
мережі водопостачання в с. Темирівка Гуляйпільського району Запорізької області».
1 серпня Форум, присвячений підведенню підсумків реалізації другої фази проекту
ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Фаза II» відбувся у
Первомайському районі Автономної Республіки Крим. Учасники обговорили підсумки
успішно реалізованих проектів у Островській, Правдинській, Крест’янівській і Калінінській
сільських радах та окреслили подальші плани участі в реалізації третьої фази проекту, яка
розпочнеться у 2014 році.
7 серпня засідання обласної координаційної ради відбулося у м. Одеса. У заході взяли
участь координатори проекту та представники Іванівського, Комінтернівського,
Миколаївського,
Любашівського,
Роздільнянського,
Котовського,
Біляївського,
Ізмаїльського, Болградського, Балтського, Ренійського районів області, представники
обласного підрозділу впровадження проекту в Одеській області, зацікавлених департаментів
та управлінь обласної державної адміністрації та обласних комунальних підприємств.
Під час засідання представники обласного підрозділу впровадження проекту «Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду» в Одеській області представили поточний стан реалізації
проекту. Керівник обласного підрозділу впровадження проекту поінформувала щодо
перевірки представниками органів ЄС та ООН стану реалізації другої фази проекту
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» у районах області.
Були заслухані координатори з районів щодо проблемних питань, які виникли у ході
реалізації проекту. Підведені підсумки, підготовлено та затверджено план заходів
впровадження проекту в районах-учасниках.
Підписано Договір про партнерство в рамках Спільної операційної програми
прикордонного співробітництва
8 серпня представники Івано-Франківської області взяли участь у робочій нараді з
питань підготовки та реалізації в Україні Спільних операційних програм Європейського
інструменту сусідства 2014-2020. В рамках Спільної операційної програми прикордонного
співробітництва «Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна» ректором Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника І. Цепендою та представниками
Марамурешського Агентства з охорони навколишнього середовища (MARAMURES
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENSY) з м. Бая-Маре (Румунія) підписано Договір про
партнерство з реалізації спільного проекту «Контроль за чистотою повітря в румунськоукраїнському транскордонному регіоні».
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Cемінар щодо міжмуніципального співробітництва
1 серпня в м. Донецьку відбувся регіональний семінар «Міжмуніципальне
співробітництво як інструмент економічного розвитку території. Зв'язок стратегічних планів
розвитку громади із проектами міжмуніципального співробітництва». Семінар був
організований для представників пілотних територіальних громад, які навесні цього року
розпочали роботу над розробкою стратегічних планів розвитку в рамках проекту «Сприяння
економічному розвитку й зайнятості» Німецького товариства міжнародного співробітництва
GIZ за підтримки обласної ради, облдержадміністрації й Асоціації органів місцевого
самоврядування Донецької області. На семінарі були розглянуті можливості
міжмуніципального співробітництва, механізми його успішного функціонування, досвід
міжмуніципального співробітництва в Німеччині й Україні. Учасники також мали
можливість ознайомитися із практикою реалізації таких проектів в Україні.

СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО
Другий семінар Програми ЄС для країн Східного партнерства «Культура»
18 – 22 липня у м. Горі (Грузія) відбувся другий семінар з циклу семінарів 2013 року з
обміну досвідом у сфері культурної політики в рамках Програми ЄС для країн Східного
партнерства «Культура», в якому взяв участь представник Держкіно України.
Учасники долучилися до розробки концептуальних засад і аналізу чинних стратегій та
політик у сфері культури на основі міжнародного та національного досвіду, європейських
механізмів державної підтримки культури.
Подальше підвищення нормативно-правових та інституційних стандартів у галузі
цивільного захисту України
У рамках проекту ЄС «Програма з запобігання, готовності та реагування на катастрофи
техногенного характеру для країн Східного партнерства» у період з 21 по 24 липня відбувся
візит Делегації Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) до м. Тбілісі
(Грузія) для участі у семінарах із правового та інституційного аналізу систем цивільного
захисту країн Східного партнерства.
Участь у заходах взяли національні координатори проекту ЄС та експерти,
відповідальні за реалізацію напрямку «Посилення інституційних та регуляторних
спроможностей» з 6 країн-учасниць Східного партнерства (Азербайджан, Білорусь, Вірменія,
Грузія, Молдова, Україна), а також представники Європейської Комісії та міжнародні експерти
Дослідницького фонду СІМА (Італія).
Під час одноденних семінарів розглянуто презентації щодо правового та інституційного
рамкового аналізу у сфері цивільного захисту окремо для кожної країни-учасниці та
завершено розробку проекту практичних рекомендацій стосовно подальшого підвищення
нормативно-правових та інституційних стандартів у галузі цивільного захисту в усіх шести
країнах-партнерах. Аналіз проведено міжнародними експертами Дослідницького фонду
СІМА у тісній співпраці і взаємодії із запрошеними представниками.
Керівництвом проекту окремо відзначено роботу українського сегменту із проведення
нормотворчого та інституційного аналізу, високо оцінено рівень взаємодії ДСНС України з
проектом, насамперед у сфері високопрофесійної фахової підтримки в реалізації спільних
заходів робочого плану.
Проведення наступного міжнародного субрегіонального семінару SEVESO II в рамках
проекту ЄС заплановано на 22-27 вересня 2013 р. в м. Київ.
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ: ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ
Інститут дослідження громадської думки IFAK: В Україні зростає кількість
прихильників вступу до ЄС
Проведене Інститутом дослідження громадської думки IFAK опитування на замовлення
Української редакції видання «Deutsche Welle» показало, що в Україні останнім часом
побільшало прихильників ЄС. Близько 59% українців підтримують інтеграцію України до
ЄС. 24% не розділяють цю позицію.
3% українців хотіли б стати громадянами ЄС не раніше, ніж через 20 років. 7%
відповіло, що членство в ЄС для країни було б найкращим через 10-20 років. 12% опитаних
вважає, що вступати в ЄС Україні варто у наступні 5-10 років.
37% опитаних висловили переконання, що вступ до ЄС має відбутися в найближчі 5
років.
Оприлюднено Індекс візової лібералізації країн Східного партнерства: Україна досягла
суттєвого прогресу
Україна досягла значного прогресу у виконанні необхідних для встановлення
безвізового режиму з ЄС критеріїв, випередивши більшість держав-учасниць програми
Східного партнерства. Про це йдеться в оприлюдненому у серпні Індексі візової лібералізації
країн Східного партнерства, який розроблений експертами Фонду Стефана Баторія (Польща)
спільно з Об'єднанням за Європу без віз.
Згідно з «Індексом візової лібералізації країн Східного партнерства», існує чотири
основні етапи підготовки держави до встановлення безвізового режиму із Європейським
Союзом: підписання Угоди про спрощення візового режиму та повернення нелегальних
мігрантів, візовий діалог, затвердження плану здійснення візової лібералізації та виконання
необхідних критеріїв. Зараз Україна проходить останній етап цього процесу, поступаючись
лише Молдові, яка виконала більше вимог ЄС. Решта держав Східного партнерства, окрім
Грузії, перебувають на першій стадії лібералізації.
Згідно з Індексом, показники виконання критеріїв ЄС в Україні досить високі: рівень
відповідності української системи документації європейським стандартам у Індексі
оцінюється у 6 балів, реформування системи контролю за міграцією – 7 балів, зрушення у
сфері громадської безпеки та порядку оцінюється у 7,2 балів, а реформа зовнішніх відносин
та гарантування прав людини досягають позначки 6,8.
Індекс візової лібералізації країн Східного партнерства:
http://monitoring.visa-free-europe.eu/
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АКТУАЛЬНІ ІНТЕРВ’Ю ТА СТАТТІ
Інтерв'ю Міністра закордонних справ України
29 липня Міністр закордонних справ України Л. Кожара дав інтерв’ю щодо
євроінтеграційних перспектив України інформаційній агенції «Інтерфакс».
Текст інтерв’ю:
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/interview-articles/1585-leonid-kozhara-u-veresni-mi-zakrijemo-problemni-pitannyashho-zalishajutysya-dlya-pidpisannya-ugodi-pro-asociaciju-z-jevrosojuzom

Інтерв'ю Посла України в Великій Британії
22 серпня Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної
Ірландії В. Хандогій дав інтерв’ю виданню «Англія» під назвою «Україна та Європа:
теперішнє і майбутнє».
Текст інтерв’ю:
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/interview-articles/1631-ukrajina-ta-jevropa-teperishne-i-majbutne

Стаття Посла України в Болгарії
23 серпня опубліковано статтю Посла України в Болгарії М. Балтажи у виданні
«Стандарт» під назвою «Україна біжить по європейській доріжці: Київ прямує курсом
незалежності і євроінтеграції».
Переклад статті:
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/interview-articles/1635-stattya-posla-ukrajini-v-bolgariji-mbaltazhi-ukrajina-bizhitypo-jevropejsykij-dorozhci-kijiv-ruhajetysya-kursom-nezalezhnosti-i-jevrointegraciji

Інтерв'ю Посла України в Молдові
24 серпня Посол України в Молдові С. Пирожков дав інтерв’ю для національного
«Радіо Молдова»: «Європейський вектор розвитку - це вибір наших країн, який означає
впровадження європейських цінностей».
Текст інтерв’ю:
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/interview-articles/1646-posol-ukrajini-v-moldovi-sergij-pirozhkov-v-intervju-dlyanacionalynogo-radio-moldova-jevropejsykij-vektor-rozvitkuce-vibir-nashih-krajin-jakij-oznachaje-vprovadzhennyajevropejsykih-cinnostej
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АНОНСИ ПОДІЙ
9 вересня,
м. Вільнюс
(Литовська Республіка)

Конференція регіональних та місцевих влад країн Східного
партнерства

12-13 вересня,
м. Єреван
(Вірменія)

Третій раунд неформального діалогу країн Східного партнерства
на рівні Міністрів закордонних справ

16-18 вересня,
м. Краків (Польща)

ІІІ Європейський конгрес малих та середніх підприємств

19-22 вересня,
м. Ялта

Десята Ялтинська щорічна зустріч

27 вересня,
м. Брюссель
(Королівство Бельгія)

Засідання старших посадових осіб у рамках безвізового діалогу
Україна – ЄС

30 вересня – 1 жовтня
м. Вільнюс
(Литовська Республіка)

Міжнародна конференція з питань посилення співробітництва
між ЄС та країнами Східного партнерства у сфері досліджень,
розробок та інновацій

30 вересня – 3 жовтня,
м. Брюссель
(Королівство Бельгія)

Європейський інноваційний самміт EIS 2013 «Нові перспективи
для інновацій в Європі 2014-2020»

вересень,
м. Київ

Сьоме засідання Підкомітету № 7 «Наука та технології,
дослідження та розробки, освіта, культура, громадське здоров’я,
інформаційне суспільство та медіа» Комітету з питань
співробітництва між Україною та ЄС

вересень-жовтень,
м. Київ

Засідання Спільної робочої групи з питань співробітництва
Україна - ЄС у космічній сфері у рамках Діалогу Україна - ЄС у
космічній сфері

4-5 жовтня,
м. Кишинів
(Республіка Молдова)

П’яте засідання Форуму громадянського суспільства Східного
партнерства

7-8 жовтня,
м. Люксембург
(Велике Герцогство
Люксембург)

Засідання Міністрів юстиції та внутрішніх справ країн Східного
партнерства

7-10 жовтня,
м. Брюссель
(Королівство Бельгія)

Європейський регіональний форум «Відкриті дні» (у рамках
форуму
планується
проведення
презентації
Дослідження
територіального розвитку України, підготовленого ОЕСР)
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9 жовтня,
м. Люксембург
(Велике Герцогство
Люксембург)

Засідання Міністрів транспорту країн Східного партнерства

9-10 жовтня,
м. Єреван
(Вірменія)

засідання Робочої групи з питань торгівлі та регуляторного
співробітництва в рамках Тематичної платформи № 2
«Економічна інтеграція та наближення до політик ЄС» Східного
партнерства

10-11 жовтня,
м. Київ

Робочий візит Члена Європейської Комісії з питань розширення
та політики сусідства Ш. Фюле до України

24 жовтня,
м. Белград
(Сербія)

Одинадцяте
засідання
Співтовариства

28-29 жовтня,
м. Бухарест
(Румунія)

Щорічний форум щодо реалізації Стратегії ЄС для Дунайського
регіону

14 листопада,
м. Брюссель
(Королівство Бельгія)

Засідання Підкомітету № 5 «Митне та транскордонне
співробітництво» Комітету з питань співробітництва між
Україною та ЄС

14 листопада,
м. Брюссель
(Королівство Бельгія)

Десяте засідання тематичної платформи № 4 «Міжлюдські
контакти» ініціативи ЄС «Східне партнерство»

27-29 листопада,
м. Вільнюс
(Литовська Республіка)

Конференція громадянського суспільства Східного партнерства

28-29 листопада,
м. Вільнюс
(Литовська Республіка)

Саміт Східного партнерства

28 листопада,
м. Вільнюс
(Литовська Республіка)

Бізнес-Форум у рамках саміту Східного партнерства

Ради

міністрів

Енергетичного
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Електронний Інформаційний бюлетень щомісячно готується Секретаріатом Кабінету Міністрів України з
урахуванням інформації центральних та місцевих органів виконавчої влади, Представництва України при ЄС,
Представництва ЄС в Україні, ЗМІ та інших відкритих джерел.
У даному випуску використано фотоматеріали з веб-сайту РНБО України, Інтернет-представництва Президента
України.
Тел. (044) 256-64-13, e-mail: euroint@kmu.gov.ua
Використання матеріалів Інформаційного бюлетеня з євроінтеграційних питань допускається
за умови посилання на нього.
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