Додаток №1, Інформаційний бюлетень №17,
ТОВ «ППЛ 33-35», 2015 р.
Моніторинг приписів (вибірково) за переліком планів імплементації актів
законодавства ЄС компетенції Міністерства інфраструктури, що містяться на
офіційному сайті Урядового порталу «Європейська інтеграція»
Урядовий акт
України

Розпорядження
Кабінету Міністрів
України
від
25
лютого 2015 р. №
142 «Про схвалення
розроблених
Міністерством
інфраструктури
планів
імплементації
деяких
актів
законодавства ЄС з
питань
транспортної
політики
та
інфраструктури»

Документ, що містить
Зміст мети, основних завдань (витяги) із Планів імплементації, станом на І декаду
нормотворчі,
квітня 2015 року.
інституційні,
Строк імплементації відповідно до:
організаційні,
Угоди/ Планів
координаційні заходи (http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=247981894&cat_id=247984327)
План
імплементації
Директиви
Ради
92/106/ЄЕС
від
7
грудня 1992 р. про
встановлення спільних
правил для окремих
типів
комбінованого
транспортування
товарів між державамичленами

План
імплементації
Регламенту (ЄС) №
1315/2013
Європейського
Парламенту та Ради від
11 грудня 2013 р. про
рекомендації
Європейського Союзу
щодо
розвитку
транс’європейської
транспортної мережі та
визнання таким, що
втратило
чинність,
Рішення
№
661/2010/ЄС

Мета - встановлення регулювання на державному рівні правовідносин, що виникають
між вантажовласниками, вантажовідправниками, операторами мультимодальних
перевезень, експедиторами, вантажоодержувачами, перевізниками, а також
відповідними органами державного регулювання і контролю у цій сфері діяльності під
час здійснення мультимодальних перевезень.
Основні завдання:*
1) гарантування дотримання цілей Директиви, якими передбачено створення умов для
розвитку та подальшого покращення методів транспортування, що базуються на
змішаних формах перевезення, поєднуючи дорожній та інші види транспорту, такі як
залізниця, внутрішній річковий та морський транспорт, забезпечення реалізації
законодавчих, організаційних та технічних змін з метою усунення різноманітних
перешкод, що виникають під час здійснення мультимодальних перевезень;
2) сприяння розвитку сучасних способів доставки вантажів для підвищення якості
обслуговування споживачів транспортних послуг;
3) сприяння зменшенню витрат на перевезення, зниженню екологічного навантаження
на природне середовище, прискоренню інтеграції транспортно-логістичної системи
України до європейської та світової транспортно-логістичних систем;
4) забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації персоналу, що є відповідальним
за розвиток мультимодальних перевезень;
5) забезпечення інформаційної прозорості.
Строк: відповідно до частин 3,4 ст.486 Угоди про асоціацію - протягом восьми років з
дати набрання чинності Угодою / п.297 Плану виконання, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847 - грудень 2017 року.
Мета - забезпечення ефективного та сталого розвитку національної транспортної
мережі України, забезпечення її відповідності та експлуатаційної сумісності з
транс’європейською транспортною мережею. Завдання: 1) забезпечення перегляду
системи міжнародних транспортних коридорів та погодження з Європейським Союзом
національної (пріоритетної) транспортної мережі України, що відповідатиме схемам
вантажо- та пасажиропотоків;
2) забезпечення взаємопов’язаного розвитку мереж усіх видів транспорту;
3) розподіл залізничної мережі на вантажний і пасажирський рух та забезпечення
розвитку швидкісного пасажирського руху на залізницях України;
4) забезпечення поєднання національної транспортної мережі України з морськими та
річковими портами з найбільшими обсягами вантажопотоків та аеропортами
національного значення з найбільшими обсягами пасажиропотоків;
5) забезпечення розвитку внутрішніх водних шляхів України;
6) створення та облаштування зон сервісного обслуговування осіб і транспортних
засобів на під’їзних шляхах до пунктів пропуску через державний кордон України,
вдосконалення технології організації перевезень, логістики;
7) забезпечення розвитку мультимодальних перевезень. **
Строк: відповідно до частин 3,4 ст. 486 Угоди про асоціацію - протягом восьми років з
дати набрання чинності Угодою / п.280 Плану виконання, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847 - липень 2017 року.

Розпорядження
Кабінету Міністрів
України
від
25
березня 2015 р. №
271 «Про схвалення
розробленого
Міністерством
інфраструктури
плану імплементації
Директиви
2010/65/ЄС
Європейського
Парламенту та Ради
від 20 жовтня 2010
р. про формальності
з
надання

План
імплементації
Директиви 2010/65/ЄС
Європейського
Парламенту та Ради
про формальності з
надання відомостей про
судна, які прибувають
та/або відбувають з
портів держав-членів та
скасування Директиви
2002/6/ЄС

Мета - підвищення рівня безпеки та ефективності морського судноплавства;
покращення рівня реагування на аварійні події, інциденти, інші потенційно небезпечні
ситуації на морі, в тому числі з метою проведення операцій з пошуку та порятунку на
морі; покращення іміджу морських портів України шляхом зменшення
необґрунтованих затримок суден, бюрократичних формальностей; імплементація
Директиви дозволить зменшити кількість необґрунтованих затримок суден під час
оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід судна з
морського порту, уникнення подвійних перевірок суден, що здійснюють транзитний
прохід через акваторії морських портів України у напрямку внутрішніх річкових
водних шляхів України та які отримали дозвіл на вихід у море з морського порту
України.
Завдання - спрощення та гармонізація адміністративних процедур, що застосовуються в
морських портах, шляхом розробки стандарту електронної передачі інформації та
раціоналізації формальностей з надання відомостей. ***
Строк: протягом 3 років з дати набрання чинності Угоди / п.145 Плану заходів,
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відомостей
про
судна,
які
прибувають та/або
відбувають з портів
держав-членів, яка
скасовує Директиву
2002/6/ЄС»
Розпорядження
Кабінету Міністрів
України
від
31
березня 2015 р. №
297 «Про схвалення
розроблених
Міністерством
інфраструктури
планів
імплементації
деяких
актів
законодавства ЄС у
сфері безпеки на
морському
та
річковому
транспорті»

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847 –
липень 2017 року.

План
імплементації
Регламенту (ЄС) №
725/2004
Європейського
Парламенту та Ради
від 31 березня 2004 р.
про
посилення
безпеки
суден
та
портових споруд

План
імплементації
Директиви 2002/59/ЄC
Європейського
Парламенту та Ради
від 27 червня 2002 р.,
що засновує систему
Співтовариства
з
нагляду
за
рухом
суден
та
інформування
і
скасовує Директиву
Ради 93/75/ЄEC
План
імплементації
Директиви Директива
2009/16/ЄС
Європейського
Парламенту та Ради від
23 квітня 2009 р.
стосовно
контролю
держави порту

Розпорядження
Кабінету Міністрів
України
від
31
березня 2015 р. №
298 «Про схвалення
розроблених
Міністерством
інфраструктури
планів
імплементації
деяких
актів
законодавства ЄС у
сфері
організації
перевезень
на
внутрішніх водних
шляхах»

План
імплементації
Директиви 2005/44/ЄС
Європейського
Парламенту та Ради від
7 вересня 2005 р. про
гармонізовані
річні
інформаційні послуги
(РІП) на внутрішніх
водних
шляхах
Співтовариства

Мета - впровадження та імплементація заходів, спрямованих на посилення безпеки
суден, що використовуються у сфері міжнародної торгівлі та внутрішнього
судноплавства, та асоційованих портів з огляду на загрозу вчинення міжнародних
протизаконних дій.
Завдання - запровадження європейських стандартів у сфері посилення безпеки суден,
які використовуються у міжнародному та внутрішньому судноплавстві, створення умов
для дотримання міжнародних норм і стандартів охорони суден та портових споруд,
впровадження нових стандартів забезпечення охорони суден та портових засобів;
визначення єдиного компетентного органу, який відповідатиме за координування та
моніторинг застосування заходів безпеки у сфері судноплавства на національному
рівні.
Строк: протягом 3 років з дати набрання чинності Угодою / розроблення, прийняття та
впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації – липень 2016 року
(п.146 Плану заходів, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
17.09.2014 № 847).
Мета, завдання- 1) створення національного сегменту системи SafeSeaNet з обміну між
Україною та ЄС всією важливою інформацією стосовно руху морських суден, що
перевозять небезпечні або забруднені матеріали, та стосовно точного характеру їх
вантажу;
2) створення національного сегменту системи SafeSeaNet, визначення об’єму
інформації, що вноситься, її захищеність, порядок доступу до неї користувачів та
обміну її з Європейським Союзом.
Строк: протягом 6 років з дати набрання чинності Угодою / розроблення, прийняття та
впровадження нормативно-правових актів – липень 2017 року (п.302 Плану заходів з
імплементації Угоди, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від
17.09.2014 № 847).
Метою імплементації Директиви є зменшення обсягів судноплавства, що не відповідає
стандартам, у водах під юрисдикцією України шляхом:
збільшення відповідності національного законодавства України міжнародному та
аналогічному законодавству Співтовариства щодо безпеки на морі, захисту
навколишнього природного середовища й умов проживання та роботи на борту суден
всіх прапорів;
установлення спільних критеріїв щодо контролю суден державою порту і гармонізація
процедур перевірки та затримання;
імплементації системи контролю державою порту, з метою перевірки всіх суден з
частотою, що залежить від профілю ризику, щоб судна, що становлять більший ризик,
підлягали більш детальній перевірці з більшою частотою.
Завдання:**** – 1) наближення (адаптація) положень національного законодавства
України до положень міжнародних договорів України з питань здійснення контролю
суден державою порту; 2) Створення та забезпечення функціонування національної
системи SafeSeaNet; 3) підвищення рівня професійної підготовки інспекторів з
контролю суден державою прапору та державою порту.
Строк: протягом 5 років з дати набрання чинності Угоди / розроблення, прийняття та
впровадження нормативно-правових актів - липень 2016 року (п.143 Плану заходів,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847).
Мета - підвищення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах України,
ефективності використання суднового ходу на внутрішніх водних шляхах та охорони
навколишнього природного середовища; покращення взаємодії з іншими видами
транспорту (морським, автомобільним та залізничним);
покращення інформаційного забезпечення судноплавства, передачі на судна в
електронному вигляді гідрометеорологічної інформації, відомостей про зміни у роботі
засобів навігаційного оснащення та іншої навігаційно-гідрографічної і гідрологічної
інформації в зоні дії річкової інформаційної служби. Завдання:***** - гармонізація
інформаційних та комунікаційних технологій на внутрішніх водних шляхах, які
допомагають значно підвищити безпеку і ефективність перевезень внутрішніми
водними шляхами.
Строк: протягом п’яти років з дати набрання чинності Угодою/ грудень 2015 року.

План
імплементації
Директиви
Ради
96/75/ЄС
від
19
листопада 1996 р. про
системи фрахтування
та ціноутворення на
національному
та

Мета - приведення у відповідність законодавства України у сфері міжнародного
морського та річкового транспорту до законодавства ЄС, а саме: встановлення єдиних
правил у сфері міжнародних перевезень морським та річковим транспортом, адаптація
законодавства України до діючих нормативно-правових актів Співтовариства щодо
системи ротаційного фрахтування, ціноутворення та укладання договорів у сфері
міжнародних та національних перевезень внутрішніми водними шляхами, а також
вдосконалення якості послуг.
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міжнародному
внутрішньому водному
транспорті
Співтовариства

Завдання - дотримання правил щодо: кращого використання транспортного потенціалу
України; поліпшення конкурентоспроможності міжнародних річкових та морських
перевезень; підвищення рентабельності перевезення внутрішнім водним транспортом;
адаптація перевізників до умов вільного ринку та системи «ротаційного фрахтування»;
створення торговельних груп, які більш відповідають матеріально-технічним запитам
відправників вантажу.
1) Створення умов щодо вільного укладання договорів між зацікавленими сторонами та
вільне ціноутворення
2) Упровадження системи «ротаційного фрахтування».
Строк: протягом п’яти років з дати набрання чинності Угодою/ липень 2017 року.

Примітки:
* Згідно Плану діючі проекти допомоги: Twinning “Надання інституційної підтримки Міністерству інфраструктури України з питань
підвищення ефективності роботи та конкурентоспро-можності залізничного транспорту в Україні”.
** Згідно Плану потребує: Залучення міжнародної технічної допомоги ЄС, в тому числі шляхом використання інструменту міжнародної
технічної допомоги TWINNING, TAIEX та Інструменту об’єднання Європи (ІОЄ) з метою інтеграції національної (пріоритетної)
транспортної мережі України до транс’європейської транспортної мережі.
*** Згідно Плану передбачається: участь у діючому проекті під назвою AnNa - (Advanced National Networks for Administrations,
www.annamsw.eu); створення системи на основі Інформаційної системи портового співтовариства (співробітництва) та її інтеграція до
SafeSeaNet відповідно до Директиви 2002/59/ЄС, і надання відповідної частини такої інформації іншим державам-членам через систему
SafeSeaNet.
**** Згідно Плану, окремі завдання потребують технічної допомоги ЄС в рамках інструменту TAIEX, фінансової допомоги експертів ЄС.
***** Згідно Плану, потребує взаємодії з експертами ЄС RIS, у т.ч. в рамках діючих проектів та програм; узгодження взаємодії і передачі
NTS з RIS Румунії, Болгарії і Молдови; переходу на ENC стандарту 2.1;
Індексації об'єктів RIS Index; модернізації, адаптації VTT- RIS; розширення покриття зони VHF і AIS р. Дунай та р. Дніпро.
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Додаток №2, Інформаційний бюлетень №17,
ТОВ «ППЛ 33-35», 2015 р.
Моніторинг окремих приписів (вибірково) за змістом Плану заходів з виконання Програми діяльності
Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році", визначеного
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 №213-р.
Завдання, визначені в Програмі діяльності
Зміст заходу
Строк
Кабінету Міністрів України (Коаліційній
виконання
угоді) та Стратегії сталого розвитку
«Україна – 2020»
Щодо державно-приватного партнерства, у т.ч. інноваційної інфраструктури (витяг)*
26. Оптимізація всіх систем та норм забезпечення, впровадження
нових зразків озброєння та військової техніки, перегляд тактики і
стратегії з урахуванням вимог сучасності (Стратегія).
Розвиток оборонно-промислового комплексу, освоєння у
кооперації з провідними світовими виробниками виробництва
озброєнь, військової та спеціальної техніки, що сумісна із
стандартами НАТО (Програма). Залучення іноземних інвестицій
та формування ефективної моделі державно-приватного
партнерства (Стратегія)
65. Внесення змін до Закону України "Про центральні органи
виконавчої влади" та інших законодавчих актів щодо:
запровадження інституту Державних секретарів Кабінету
Міністрів України та міністерств;
скорочення політичних посад заступників міністра;
укрупнення департаментів міністерств із посиленням
відповідальності та збільшенням повноважень їх керівників,
утворення типових секретаріатів міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади;
фінансування міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади відповідно до обсягу покладених на них
завдань та результатів їх виконання;
надання міністрові виключних повноважень на внесення
Кабінету Міністрів України пропозицій щодо призначення своїх
заступників та керівників центральних органів виконавчої влади,
що перебувають в його координації, посилення його політичної
відповідальності за реалізацію державної політики у відповідній
сфері;
надання керівнику центрального органу виконавчої влади
повноважень з призначення своїх заступників (Угода)
158. Створення конкурентно-сприятливого середовища в
дорожній галузі для реалізації проектів державно-приватного
партнерства (Угода)

261. Відмова від спільної діяльності та перехід на угоди про
розподіл продукції під час видобутку корисних копалин,
розроблення та сприяння прийняттю Закону України "Про
внесення змін до Закону України "Про угоди про розподіл
продукції" (Програма).
Удосконалення механізму державно-приватного партнерства в
межах спільної діяльності та/або угод про розподіл продукції
(Угода)

1) розроблення нормативно-правових актів у
сфері оборонно-промислового комплексу з
метою забезпечення створення умов для
його сталого розвитку

протягом року

Мінекономрозвитку
Міноборони

1) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проекту закону про
внесення змін до Закону України "Про
центральні органи виконавчої влади" та
інших законодавчих актів
2) супроводження зазначеного проекту
закону у Верховній Раді України

до 15 березня

Нацдержслужба

до прийняття
відповідного
закону

Нацдержслужба

внесення змін до законодавства, що регулює
питання державно-приватного
партнерства в дорожній галузі
2) супроводження зазначеного проекту
закону у Верховній Раді України

протягом року

Мінінфраструктури
Укравтодор
Мінекономрозвитку
Мінекономрозвитку

1) проведення громадських обговорень
питання відмови від спільної діяльності та
переходу на угоди про розподіл продукції
під час видобутку корисних копалин
2) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проекту закону про
внесення змін до Закону України "Про
угоди про розподіл продукції" з
урахуванням результатів громадських
обговорень відмови від спільної
діяльності та переходу на угоди про
розподіл продукції під час видобутку
корисних копалин
3) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проекту постанови про
внесення змін до Порядку надання
приватним партнером державному партнеру
інформації про виконання договору,
укладеного в рамках державно-приватного
партнерства, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 9 лютого
2011 р. N 81

4) супроводження проекту Закону
України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
(щодо зняття регуляторних бар'єрів
для розвитку державно-приватного
партнерства в Україні та
стимулювання інвестицій)"
(реєстраційний номер 1058)
315. Застосування Закону України "Про державно-приватне
партнерство" у сфері охорони здоров'я (Програма)
332. Децентралізація управління освітою. Поширення зовнішнього

Відповідальні за
виконання

розроблення пропозицій щодо внесення змін
до Закону України "Про державноприватне партнерство" в частині його
застосування у сфері охорони здоров'я
1) визначення нового порядку атестації
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до прийняття
відповідного
закону
до 30 квітня

до 29 травня

30 червня

до прийняття
відповідного
закону

до 30 квітня

Мінприроди
Держгеонадра
Мінприроди
Держгеонадра

Мінекономрозвитку

Мінекономрозвитку

МОЗ
Мінекономрозвитку

оцінювання і моніторингу якості освіти на різних рівнях освіти,
створення незалежної системи оцінки якості вищої освіти.
Запровадження державно-приватного партнерства для розвитку
навчальних закладів різних організаційно-правових форм (Угода).
Створення незалежної системи оцінки якості вищої освіти
(Програма)
342. Програма розвитку інновацій (Стратегія).
Створення сучасної інноваційної системи для забезпечення
неперервного зв'язку в ланцюжку від дослідної лабораторії до
виробництва, що включатиме технологічні та наукові парки,
венчурні фонди, мережі трансферу технологій тощо.
Запровадження механізмів державно-приватного партнерства
в інноваційній сфері.
Формування із залученням приватних інвесторів сучасної
індустріальної та інноваційної інфраструктури, яка
відповідатиме вимогам іноземних та вітчизняних інвесторів
для розміщення виробничих підприємств і науководослідницьких центрів.
Законодавче встановлення стимулюючих особливостей для
нових виробництв, науково-дослідних центрів, а також
компаній сфери інформаційних технологій.
Забезпечення розбудови інноваційної інфраструктури та
ефективної системи захисту інтелектуальної власності і трансферу
технологій для залучення до роботи в Україні науково-дослідних
центрів провідних багатонаціональних високотехнологічних
корпорацій (Угода)

дошкільних, загальноосвітніх, професійнотехнічних та позашкільних навчальних
закладів
2) скасування формального рейтингового
оцінювання діяльності загальноосвітніх
навчальних закладів
1) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проекту закону про
внесення змін до Закону України "Про
інноваційну діяльність", зокрема щодо
визначення механізму державноприватного партнерства у науковій та
інноваційній сферах, венчурного
фінансування інноваційної діяльності,
визначення нових типів інноваційних
структур
2) супроводження зазначеного проекту
закону у Верховній Раді України

до 16 березня

МОН

до 30 березня

МОН

до 30 вересня

МОН

до прийняття
відповідного
закону
до 30 листопада

МОН

до 31 березня

МОН

до 31 грудня

МОН

до 31 березня

МОН

протягом року

МОН

1) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проекту закону щодо
децентралізації повноважень з надання
найбільш важливих для громадян
адміністративних послуг
2) розроблення проектів нормативноправових актів з питань діяльності
центрів надання адміністративних послуг

до 30 листопада

Мінрегіон

протягом року

3) поліпшення якості надання
адміністративних послуг щодо реєстрації
місця проживання, видачі паспортних
документів, державної реєстрації юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців,
об'єднань громадян, реєстрації речових прав,
вирішення земельних питань, реєстрації
автотранспортних засобів, оформлення
посвідчень водія
1) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проекту закону про
перелік адміністративних послуг та плату
(адміністративний збір) за їх надання
2) супроводження зазначеного проекту
закону у Верховній Раді України

до 30 квітня

Мінекономрозвитку
Мін'юст
МВС
Мінрегіон
МВС
Мін'юст
Мінрегіон
Мінекономрозвитку
місцеві державні адміністрації

до 1 червня

Мінекономрозвитку

до прийняття
відповідного
закону
до 30 червня

Мінекономрозвитку

3) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проекту постанови
Кабінету Міністрів України про внесення
змін до переліків середньострокових
пріоритетних напрямів інноваційної
діяльності загальнодержавного та
галузевого рівня, затверджених
постановами Кабінету Міністрів України від
12 березня 2012 р. N 294 і від 17 травня 2012
р. N 397
4) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проекту розпорядження
Кабінету Міністрів України про
затвердження плану заходів щодо
реалізації Концепції реформування
державної політики в інноваційній сфері,
схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 10 вересня 2012 р. N
691
5) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проекту розпорядження
Кабінету Міністрів України про схвалення
Концепції Державної цільової економічної
програми розвитку в Україні інноваційної
інфраструктури на період до 2020 року
щодо створення інноваційної
інфраструктури, здатної забезпечити
ефективне використання вітчизняного
науково-технічного потенціалу,
підвищення інноваційності та
конкурентоспроможності національної
економіки
6) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проекту розпорядження
Кабінету Міністрів України про
реорганізацію Державної інноваційної
фінансово-кредитної установи
7) реформування системи центрів науки,
інновацій та інформатизації шляхом
орієнтації їх на комерціалізацію
результатів наукових досліджень та
формування на їх базі мережі центрів з
питань трансферу технологій

МОН

Щодо адміністративних послуг (витяг)*
67. Делегування органам місцевого самоврядування
відповідного рівня повноважень з надання базових
адміністративних послуг (зокрема, реєстрація місця проживання,
видача паспортних документів, державна реєстрація юридичних та
фізичних осіб - підприємців, об'єднань громадян, реєстрація актів
цивільного стану, речових прав, вирішення земельних питань,
реєстрація автотранспортних засобів, оформлення посвідчень
водія) (Угода)

68. Скорочення кількості адміністративних послуг.
Впорядкування відносин щодо оплати адміністративних послуг
(Угода)

3) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проекту закону щодо
внесення змін до Закону України "Про
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Мінекономрозвитку

адміністративні послуги" та інші законодавчі
акти України, яким передбачити, зокрема:
оптимізацію процедур надання
адміністративних послуг;
запровадження дієвого механізму розгляду
скарг та посилення відповідальності
посадових осіб органів державної влади та
органів місцевого самоврядування за
порушення вимог законодавства у цій сфері
4) супроводження зазначеного проекту
закону у Верховній Раді України
5) забезпечення перегляду на постійній
основі вартості бланків документів, які
використовуються для оформлення
результатів надання адміністративних послуг
з метою недопущення виникнення проблем
під час їх виготовлення на державному
підприємстві "Поліграфкомбінат "Україна"

до прийняття
відповідного
закону
до 30 грудня

Мінекономрозвитку

центральні органи виконавчої вла

Щодо електронного урядування, електронних довірчих послуг, ЕЦП на міжнародному рівні (витяг)*
70. Програма електронного урядування.
Забезпечити надання послуг для громадян та бізнесу в
електронному вигляді (Стратегія).
Запровадження електронного урядування (Програма).
Розроблення та затвердження державної концепції
електронного урядування України (Угода)
71. Прийняття законів, що внормовують порядок і
послідовність створення систем електронного врядування на
всіх рівнях органів державної влади (Угода).
Розроблення та сприяння прийняттю закону про єдину систему
електронної взаємодії (Програма)

72. Електронна ідентифікація та електронний підпис громадянина
(Програма).
Реформування системи електронного цифрового підпису з
метою забезпечення інтероперабельності, відповідності
стандартам застосування електронного цифрового підпису в
ЄС (Угода)

проведення аналізу та забезпечення
актуалізації Концепції розвитку
електронного урядування в Україні та
плану заходів щодо її реалізації (у разі
необхідності розробити відповідний
проект акта Кабінету Міністрів
України)
1) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проекту закону про
єдину систему електронної взаємодії
2) супроводження зазначеного проекту
закону у Верховній Раді України
3) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проекту закону про
внесення змін до Закону України
"Про Національну програму
інформатизації"
4) супроводження зазначеного проекту
закону у Верховній Раді України
1) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проекту закону про
електронні довірчі послуги
2) супроводження зазначеного проекту
закону у Верховній Раді України
3) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проекту
розпорядження Кабінету Міністрів
України про схвалення Концепції
стандартизації інфраструктури
відкритих ключів та надання послуг
електронного цифрового підпису
4) затвердження вимог до формату
кваліфікованих сертифікатів ключів
підпису чи штампа та строку дії
кваліфікованих сертифікатів ключів
підпису чи штампа
5) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проектів нормативноправових актів щодо:
визначення вимог, яким повинен
відповідати суб'єкт надання
кваліфікованих електронних довірчих
послуг, а також організаційних,
технічних і технологічних умов його
діяльності;
затвердження порядку застосування
кваліфікованого електронного підпису
органами державної влади та органами
місцевого самоврядування, державними
підприємствами, установами та
організаціями;
затвердження порядку скасування
кваліфікованих сертифікатів ключів
підпису чи штампа, порядку зарахування
плати за надання кваліфікованих
електронних довірчих послуг
центральним засвідчувальним органом;
державного нагляду (контролю) у сфері
застосування кваліфікованого
електронного підпису органами
державної влади та органами місцевого
самоврядування, державними
підприємствами, установами та
організаціями;
затвердження порядку видачі документа
дозвільного характеру на право надання
кваліфікованих електронних довірчих
послуг;
визначення вимог до надання

6

до 30 вересня

до 30 листопада

Мінрегіон

до прийняття
відповідного закону
до 30 листопада

Мінрегіон

до прийняття
відповідного закону
до 30 квітня

Мінрегіон

до прийняття
відповідного закону
до 31 грудня

у шестимісячний
строк з дня
опублікування
закону про
електронні довірчі
послуги
у шестимісячний
строк з дня
опублікування
закону про
електронні довірчі
послуги

Мінрегіон

Мін'юст
Адміністрація Держспецзв'язку
Мінрегіон
Мін'юст
Адміністрація Держспецзв'язку
Мінрегіон
Мін'юст
Адміністрація Держспецзв'язку
Мінекономрозвитку
Мінфін

Мін'юст
Адміністрація Держспецзв'язку

Мін'юст
Адміністрація Держспецзв'язку

кваліфікованої електронної довірчої
послуги засвідчення справжності
кваліфікованого електронного підпису
чи штампа;
визначення вимог до надання
кваліфікованої електронної довірчої
послуги захисту електронних документів
та інших електронних даних з
накладеним кваліфікованим
електронним підписом чи штампом;
визначення вимог до засобів та процедур
надання кваліфікованої електронної
доставки електронних документів та
інших електронних даних, а також
порядку оцінки відповідності таким
вимогам та контролю за їх додержанням;
визначення вимог до надання послуг
електронної позначки часу;
визначення вимог до надання
кваліфікованої електронної довірчої
послуги автентифікації інформаційних
систем, у тому числі веб-сайтів;
затвердження порядку використання
інформаційно-телекомунікаційної
системи центрального засвідчувального
органу для визнання в Україні іноземних
сертифікатів ключів та електронних
підписів, що використовуються під час
надання юридично значущих
електронних послуг у процесі взаємодії
між суб'єктами різних держав
6) перегляд і скасування застарілих
стандартів, що забезпечують технічне
регулювання інфраструктури
відкритих ключів та надання послуг
електронного цифрового підпису;
гармонізація національних
стандартів, спрямованих на
забезпечення технічного регулювання
інфраструктури відкритих ключів та
надання послуг електронного
цифрового підпису, з європейськими
та міжнародними стандартами;
проходження процедури визнання
національних стандартів, що
забезпечують технічне регулювання
інфраструктури відкритих ключів та
надання послуг електронного
цифрового підпису, на міжнародному
рівні

протягом року

Мін'юст
Адміністрація Держспецзв'язку
Мінекономрозвитку

Щодо дозвільної системи, у т.ч. в сфері зовнішньоекономічної діяльності, питання дерегуляції,
електронний документообіг, електронні комунікації (витяг)*
101. Скорочення кількості документів дозвільного характеру у
сфері господарської діяльності та видів господарської
діяльності, що підлягають ліцензуванню, скасування
регуляторних актів, які ускладнюють провадження
підприємницької діяльності (Стратегія).
Усунення надмірного регулювання господарської діяльності
через зменшення кількості документів дозвільного характеру,
дозвільно-погоджувальних процедур, переліку видів
господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, та переліку
продукції (товарів, послуг), що підлягають сертифікації, зокрема
сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності".
Внесення змін до Закону України про Державний земельний
кадастр з метою забезпечення вільного доступу в Інтернеті до
інформації про земельні ділянки, у тому числі про володільців прав
на них.
Забезпечення належного виконання усіма центральними органами
виконавчої влади вимог Закону України "Про основні засади
регуляторної політики" (Угода)

1) внесення змін до переліку продукції,
що підлягає обов'язковій сертифікації в
Україні
2) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проекту закону щодо
скорочення кількості документів
дозвільного характеру не менше ніж на
25 відсотків, у тому числі шляхом
поширення застосування декларативного
(реєстраційного, заявницького)
принципу
3) супроводження зазначеного проекту
закону у Верховній Раді України
4) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проекту постанови
Кабінету Міністрів України щодо
внесення змін у додаток до постанови
Кабінету Міністрів України від 25
грудня 1996 р. N 1548 "Про
встановлення повноважень органів
виконавчої влади та виконавчих органів
міських рад щодо регулювання цін
(тарифів)" та визнання такими, що
втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України (щодо
лібералізації ціноутворення, зокрема
усунення надмірного регулювання цін на
продовольчі товари)
5) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проекту закону про
внесення змін до деяких законів
України щодо скорочення дозвільних
процедур у сфері
зовнішньоекономічної діяльності,
яким передбачити скасування 10
видів ліцензій
6) супроводження зазначеного проекту
закону у Верховній Раді України

7

до 15 грудня

Мінекономрозвитку

до 30 вересня

Мінекономрозвитку

до прийняття
відповідного закону
до 30 листопада

Мінекономрозвитку

до 30 вересня

Мінекономрозвитку

до прийняття
відповідного закону

Мінекономрозвитку

Мінекономрозвитку

7) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проекту закону про
внесення змін до деяких законів України
щодо здійснення інвестування майна і
майнових прав за межі України та
реекспорту стосовно уточнення порядку
видачі дозволів на реекспорт та ліцензій
на здійснення майнових інвестицій за
межі України відповідно до
законодавства про дозвільну систему та
надання адміністративних послуг
8) супроводження зазначеного проекту
закону у Верховній Раді України
9) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проекту закону про
внесення змін до деяких законів
України щодо удосконалення системи
нетарифного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності та
приведення законодавчих актів у
сфері зовнішньоекономічної
діяльності у відповідність з
положеннями Закону України "Про
адміністративні послуги"
10) супроводження зазначеного
проекту закону у Верховній Раді
України
11) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проекту закону про
внесення змін до статті 37 Закону
України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" щодо лібералізації
порядку застосування (скасування,
тимчасового зупинення дії)
спеціальних санкцій
2) супроводження зазначеного проекту
закону у Верховній Раді України
13) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проекту закону про
внесення змін до деяких законів
України щодо скасування дозволу на
імпорт в Україну товарів, щодо яких
застосовуються заходи нагляду,
зокрема регіонального, стосовно
скасування дозволу на імпорт
14) супроводження зазначеного
проекту закону у Верховній Раді
України
15) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проекту закону про
особливості проведення перевірок з
питань безпеки діяльності суб'єктів
господарювання, зокрема з питань
забезпечення ядерної та радіаційної
безпеки (щодо заборони на проведення
протягом 2015 - 2016 років перевірок
суб'єктів господарювання
контролюючими органами)

до 30 жовтня

Мінекономрозвитку

до прийняття
відповідного закону
до 30 жовтня

Мінекономрозвитку

до прийняття
відповідного закону

Мінекономрозвитку

до 30 жовтня

Мінекономрозвитку

до прийняття
відповідного закону
до 30 жовтня

Мінекономрозвитку

до прийняття
відповідного закону

Мінекономрозвитку

Мінекономрозвитку

Мінекономрозвитку

до 29 травня

Держатомрегулювання

16) супроводження зазначеного проекту
закону у Верховній Раді України

до прийняття
відповідного закону

Держатомрегулювання

17) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проекту закону
щодо спрощення доступу до ринку
телекомунікацій, який передбачає:
запровадження процедури надання
загальної авторизації та обмеження
необхідності видачі індивідуальних
ліцензій окремими обґрунтованими
випадками;
удосконалення контролю та нагляду
за провадженням діяльності у сфері
телекомунікацій та користування
радіочастотним ресурсом з метою його
спрямування на запобігання
правопорушенням та зниження
потенційно можливого тиску на
суб'єктів господарювання, зменшення
кількості перевірок таких суб'єктів на
їх території;
зменшення та впорядкування
регуляторного впливу держави на
відносини у сфері користування
радіочастотним ресурсом
18) супроводження зазначеного проекту
закону у Верховній Раді України
19) розгляд скарг на рішення
уповноваженого органу про необхідність
усунення порушень принципів
державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності

до 31 березня

НКРЗІ

до прийняття
відповідного закону
постійно

НКРЗІ

8

Мінекономрозвитку

102. Забезпечення істотного поліпшення умов ведення бізнесу в
Україні за тими напрямами, що враховуються Світовим
банком та Міжнародною фінансовою корпорацією під час
складення рейтингу "Doing Business", маючи за стратегічну
мету входження України до провідної двадцятки країн світу за
умовами ведення бізнесу (Угода)

1) моніторинг виконання
центральними органами виконавчої
влади, відповідальними за напрями
рейтингу (Мін'юст, Мінрегіон,
Міненерговугілля, Мінфін,
Мінекономрозвитку), планів заходів
щодо покращення показників України
в рейтингу "Doing Business", аналіз та
узагальнення результатів

щокварталу до 25
числа наступного
місяця

2) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проекту закону про
внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо переобладнання та
перепланування жилих приміщень та
удосконалення містобудівного
законодавства
3) супроводження зазначеного проекту
закону у Верховній Раді України
4) супроводження проекту Закону
України "Про внесення змін до деяких
законів України щодо уточнення
повноважень нотаріусів та особливостей
реєстрації похідних речових прав на
земельні ділянки сільськогосподарського
призначення" (реєстраційний номер
0944) у Верховній Раді України
5) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проекту Кодексу
електричних мереж з урахуванням
Закону України "Про засади
функціонування ринку електричної
енергії України"
6) внесення змін до Методики
розрахунку плати за приєднання
електроустановок до електричних мереж
та Правил приєднання електроустановок
до електричних мереж

до 30 листопада

Мінрегіон

до прийняття
відповідного закону
до прийняття
відповідного закону

Мінрегіон

7) впровадження електронного
документообігу між
контролюючими, дозвільними
органами і морськими портами
України

105. Реформування телекомунікаційної інфраструктури
(Стратегія).
Концентрація функцій в єдиному центральному органі
виконавчої влади щодо визначення державної політики в
галузі інформаційно-комунікаційних технологій та зв'язку
(Угода)
105. Реформування телекомунікаційної інфраструктури
(Стратегія).
Концентрація функцій в єдиному центральному органі
виконавчої влади щодо визначення державної політики в
галузі інформаційно-комунікаційних технологій та зв'язку

8) запровадження електронної звітності
арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
із створенням відповідного програмного
забезпечення, а саме:
розроблення та впровадження
програмного забезпечення Єдиного
реєстру підприємств, щодо яких
порушено провадження у справі про
банкрутство, яким передбачено подання
інформації арбітражними керуючими в
електронній формі;
розроблення електронного кабінету
арбітражного керуючого, за допомогою
якого буде здійснюватись наповнення
Єдиного реєстру підприємств, щодо
яких порушено провадження у справі
про банкрутство арбітражним керуючим
у режимі реального часу
9) розроблення відповідних програмних
засобів для надання можливості
фізичним та юридичним особам
отримувати інформацію з Єдиного
реєстру підприємств, щодо яких
порушено провадження у справі про
банкрутство в електронній формі в
режимі реального часу
10) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проекту закону щодо
вдосконалення процедури банкрутства з
урахуванням практики застосування
законодавства з питань банкрутства для
вирішення проблемних питань у роботі
арбітражного керуючого, господарських
судів, захисту інтересів кредиторів та
боржників
1) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проекту закону про
електронні комунікації
2) супроводження зазначеного проекту
закону у Верховній Раді України
1) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проекту закону про
електронні комунікації
2) супроводження зазначеного проекту
закону у Верховній Раді України
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Мінекономрозвитку

Мін'юст
Мінагрополітики

до 30 квітня

Міненерговугілля

до 31 травня

НКРЕКП

до 30 листопада

Мінінфраструктури
ДФС

до 30 листопада

Мін'юст

до 30 листопада

Мін'юст

до 30 вересня

Мін'юст

до 29 травня

НКРЗІ

до прийняття
відповідного закону

НКРЗІ

до 29 травня

НКРЗІ

до прийняття
відповідного закону

НКРЗІ

(Угода)
106. Забезпечення умов для розвитку телекомунікаційних мереж
четвертого та п'ятого поколінь, створення та імплементація
дорожньої карти впровадження загальнодержавного
широкосмугового доступу до Інтернету (Угода)

131. Проведення комплексної інвентаризації наявної
нормативно-правової бази у сфері державного контролю та
регулювання підприємництва із скасуванням неактуальних
нормативно-правових актів (Угода)

132. Скасування нормативно-правових актів (зокрема
САНПін), та актів, які не розміщені у вільному доступі та
використовуються для регулювання підприємницької
діяльності (Угода)

133. Створення інтегрованої бази даних контролюючих
органів, спрямованої на зменшення контакту таких
органів із суб'єктами підприємницької діяльності, що
повинна забезпечувати автоматичне віднесення
суб'єктів господарювання до групи залежно від ступеня
ризику від провадження господарської діяльності,
визначення періодичності проведення планових заходів
кожним з органів державного нагляду (контролю),
оприлюднення інформації про законодавчі вимоги до

1) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проектів постанов
Кабінету Міністрів України щодо
внесення змін до Національної таблиці
розподілу смуг радіочастот України,
затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 15 грудня 2005 р.
N 1208, та Плану використання
радіочастотного ресурсу України,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 9 червня 2006 р. N
815
2) розроблення проектів регуляторних
актів щодо ліцензування смуг
радіочастот

1) подання Кабінетові Міністрів
України пропозицій щодо доручення
центральним органам виконавчої
влади створення робочих груп із
залученням до їх складу не менше 50
відсотків представників бізнесу з
метою проведення інвентаризації
наявної нормативно-правової бази у
сфері державного контролю та
регулювання підприємництва і
подання пропозицій щодо внесення
змін до законодавства у відповідних
сферах з метою скасування
неактуальних нормативно-правових
актів
2) опрацювання результатів
інвентаризації нормативно-правової
бази у сфері державного контролю та
регулювання підприємництва і
подання пропозицій щодо внесення
змін до законодавства у відповідних
сферах з метою скасування
неактуальних нормативно-правових
актів
3) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проекту закону про
внесення змін до Закону України "Про
ціни і ціноутворення" щодо скорочення
контрольно-наглядових функцій у сфері
ціноутворення
4) внесення змін до наказу
Мінекономрозвитку про надання
висновків щодо проведення розрахунків
економічно обґрунтованих планованих
витрат під час формування цін (тарифів)
на товари, роботи і послуги, щодо яких
запроваджене державне регулювання цін
(тарифів) у частині скасування порядку
надання Держцінінспекцією висновків
щодо розрахунків економічно
обґрунтованих планованих витрат під
час формування тарифів на окремі види
житлово-комунальних послуг
1) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проектів нормативноправових актів щодо скасування
нормативно-правових актів, які не
розміщені у вільному доступі та
використовуються для регулювання
підприємницької діяльності

до 30 вересня

протягом трьох
місяців після
внесення змін до
постанов Кабінету
Міністрів України,
зазначених у
підпункті 1 цього
пункту
до 30 березня

до 30 червня

НКРЗІ

ДРС

ДРС

до 30 листопада

Мінекономрозвитку

до 30 листопада

Мінекономрозвитку

протягом року

ДРС (координація)
центральні органи
виконавчої влади

2) скасування нормативно-правових
актів, які не розміщенні у вільному
доступі та використовуються для
регулювання підприємницької
діяльності

протягом року

1) розроблення Концепції
створення інтегрованої бази
даних контролюючих органів

до 30 квітня

2) створення інтегрованої бази
даних контролюючих органів,
спрямованої на зменшення
контакту таких органів із
суб'єктами підприємницької
діяльності, яка забезпечує

у тримісячний
строк після
прийняття
проекту Закону
України "Про
внесення змін до
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Адміністрація
Держспецзв'язку
НКРЗІ

ДРС (координація)
центральні органи
виконавчої влади

Мінекономрозвитку
ДРС
ДРС
Мінекономрозвитку

конкретних видів підприємницької діяльності (Угода)

автоматичне віднесення суб'єктів
господарювання до груп залежно
від ступеня ризику від
провадження господарської
діяльності, визначення
періодичності проведення
планових заходів кожним із
органів державного нагляду
(контролю), оприлюднення
інформації про законодавчі
вимоги до конкретних видів
підприємницької діяльності

деяких
законодавчих
актів України
щодо
вдосконалення
законодавства у
сфері державного
нагляду
(контролю)"

141. Впровадження у регуляторів фінансового ринку
єдиних міжнародних стандартів електронного
документообігу, надання адміністративних послуг та
здійснення комунікацій з учасниками ринку в
електронному форматі (Угода)

розроблення на подання
Кабінетові Міністрів України
пропозицій щодо необхідності
впровадження у
Нацкомфінпослуг електронного
документообігу з можливістю
здійснення комунікацій з
учасниками ринку в
електронному форматі відповідно
до міжнародних стандартів,
зокрема стосовно фінансування,
програмного та технічного
забезпечення

до 30 березня

124. Проведення наступальної політики Торговим
представником України (Програма)

1) проведення переговорів щодо
приєднання України до угоди СОТ
про державні закупівлі
3) застосування механізму
врегулювання суперечок СОТ з
метою відстоювання прав та
торговельних інтересів України в
СОТ, забезпечення дотримання
іншими членами СОТ обов'язків за
Угодою СОТ
4) внесення на розгляд профільних
органів СОТ проблемних питань
України з метою усунення
торговельних бар'єрів для
українських товарів та послуг.
Активізація та посилення роботи
України в комітетах та радах СОТ
щодо відстоювання національних
інтересів
5) проведення переговорів стосовно
поліпшення доступу до ринків
товарів та послуг найбільш активних
щодо набуття членства в СОТ країн
на умовах, що відповідають
економічним інтересам України
(залежно від готовності
країни-кандидата)
6) подальше зміцнення
інституційної спроможності
України щодо нотифікацій з метою
забезпечення дотримання
Україною принципу
транспарентності СОТ та
відповідних положень Угоди з ЄС
щодо прозорості у сфері технічних
бар'єрів у торгівлі
7) удосконалення механізму
застосування інструментів
торговельного захисту
8) посилення роботи із забезпечення
захисту інтересів вітчизняних
виробників на ринках іноземних
країн у рамках антидемпінгових,
антисубсидиційних, спеціальних
розслідувань та діючих заходів
стосовно українських товарів
9) розроблення та подання Кабінетові
Міністрів України проекту закону
про ратифікацію Протоколу про
внесення змін до Угоди про Правила
визначення країни походження
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Нацкомфінпослуг

протягом року

Мінекономрозвитку

протягом року

Мінекономрозвитку
МЗС

протягом року

Мінекономрозвитку

протягом року

Мінекономрозвитку

протягом року

Мінекономрозвитку

протягом року

Мінекономрозвитку

протягом року

Мінекономрозвитку

протягом року

Мінекономрозвитку

товарів у Співдружності Незалежних
Держав від 20 листопада 2009 р.,
підписаного 18 жовтня 2011 року
10) супроводження зазначеного
до 30 червня
Мінекономрозвитку
проекту закону у Верховній Раді
України
11) розроблення та подання
до прийняття
Мінекономрозвитку
Кабінетові Міністрів України проекту відповідного закону
закону про ратифікацію Протоколу
про внесення змін до Угоди про
Правила визначення країни
походження товарів у Співдружності
Незалежних Держав від 20 листопада
2009 р., підписаного 28 вересня 2012
року
12) супроводження зазначеного
до 30 червня
Мінекономрозвитку
проекту закону у Верховній Раді
України
13) розроблення та подання
до прийняття
Мінекономрозвитку
Кабінетові Міністрів України проекту відповідного закону
закону про ратифікацію Протоколу
про внесення змін до Угоди про
Правила визначення країни
походження товарів у Співдружності
Незалежних Держав від 20 листопада
2009 р., підписаного 20 листопада
2013 року
14) супроводження зазначеного
до 30 червня
Мінекономрозвитку
проекту закону у Верховній Раді
України

*Примітка. Витяги із основного акту виключно в рамках проведеного моніторингу.
__________________ / / _________________
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Додаток №3, Інформаційний бюлетень №17,
ТОВ «ППЛ 33-35», 2015 р.
Інформаційний моніторинг
Основні цілі діяльності Кабінету Міністрів України згідно Програми, затвердженої
постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 N 26-VIII

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Нова оборонна політика, що гарантує національну безпеку і обороноздатність України та
відновлення національного суверенітету на всій території держави
Нова політика державного управління
Нова антикорупційна політика
Нова економічна політика
Нова політика управління державною власністю
Нова продовольча політика
Нова політика енергетичної незалежності
Нова соціальна політика
Нова культурна політика
Нова політика розвитку молоді та спорту
Політика міжнародної допомоги

Пункти переліку завдань за
змістом Плану заходів з
виконання Програми діяльності
КМУ та Стратегії сталого
розвитку "Україна - 2020" у 2015
році розпорядження КМУ від
04.03.2015 N 213-р
1-36
37-72
73-87
88 - 198
199 -211
212-243
242 - 294
295 - 343
344 - 359
360 - 364
365 - 368

__________________ / / _________________

Додаток №4, Інформаційний бюлетень №17,
ТОВ «ППЛ 33-35», 2015 р.
Перелік пріоритетних реформ.
1
2
3
4
5
6

Пріоритетні реформи
(джерело сайт «Реформи України»: http://reforms.in.ua/)
Конституційна реформа
Реформа виборчого законодавства
Реформа державних закупівель
Оновлення влади та антикорупційна реформа
Судова реформа
Децентралізація
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Дерегуляція та розвиток підприємництва
Реформа правоохоронної системи
Реформа системи національної безпеки і оборони
Реформа системи охорони здоров’я
Податкова реформа
Програма енергонезалежності та реформа енергетики (в тому числі
реформа Нафтогазу)
Реформа державного управління

14
15
16

Реформа фінансового сектору
Реформа освіти
Реформа управління державною власністю

17
18

Реформа сільського господарства
Програма популяризації України в світі

7
8
9
10
11
12

Відповідальна державна інституція
Верховна Рада України
Верховна Рада України
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Міністерство юстиції України
Рада з питань судової реформи
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Міністерство внутрішніх справ України
Рада національної безпеки і оборони
Міністерство охорони здоров’я України
Міністерство фінансів України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості
України
Національне агентство України з питань державної
служби
Національний банк України
Міністерство освіти та науки
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Реформа сільського господарства
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Адміністрація Президента України

__________________ / / _________________
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